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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 >>
Krungthai COMPASS ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2020 จะหดตัว 8.8% 

จากพิษของไวรัสโควดิ-19 โดยการระบาดครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในรอบรอ้ยปีน้ี 

ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงกั โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยท่ีพ่ึงพารายได้จากการท่องเท่ียวจาก

ในประเทศและนอกประเทศเป็นสัดส่วนกว่า 16% ของจีดีพีในปี 2019 และ

แม้ชว่งเวลาของการ Lockdown จะผ่านไปแต่โควดิ-19 ก็ยังคงท้ิงความท้าทาย

ไว้ให้ใน New Normal 

หากวกิฤติต้มย ากุ้งในปี ’40 เป็นแรงผลักดันให้ไทยพ่ึงพาการส่งออกมากขึ้น 

โควดิ-19 ก็จะเป็นเหมือนการโต้กลับของกระแสทวนโลกาภิวฒัน์ ท่ีท าให้โลก

และไทยพ่ึงพิงเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น โดยผลกระทบด้านลบจะตกกับ

ธรุกิจท่ีพ่ึงพิงการส่งออก และการก่อหน้ีในประเทศ อย่างเช่น ธุรกิจยานยนต์ 

อสังหารมิทรพัย์ ส่ิงทอ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มธุรกิจน้ีมียอดขายรวมกันถึง 34% 

ของมูลค่ายอดขายในอุตสาหกรรมไทยท้ังหมด 

แม้ใน New Normal ต้นทุนการท าธุรกิจจะแพงขึ้นจากความไม่แน่นอนท่ี

เพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังจะมีธุรกิจท่ีเติบโตไปได้ โดย Krungthai COMPASS มองวา่ 

ธุรกิจท่ีเติบโตได้อยู่ คือธุรกิจท่ีสามารถหาโอกาสได้จาก “GDH” ได้แก่ 

1) การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐั (G) ผ่านการยกระดับสาธารณะสุข 

และการก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานต่างๆ 2) การใช้ Digital Technology (D) 

และ 3) กระแสสุขภาพ (H) โดยธุรกิจได้กล่าว ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพ การแพทย ์

บรกิารเทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่าน้ีมียอดขายรวมกัน

ประมาณ 12% ของมูลค่ายอดขายในอุตสาหกรรมไทยท้ังหมด

Krungthai COMPASS แนะน าว่า ในการก้าวเข้าไปสู่ New Normal ธุรกิจ

ควรปรับตัวต้ังแต่เน่ิน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยง ลดการพ่ึงพา

ตลาดใดตลาดหน่ึงมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในหรอืต่างประเทศ และท่ีส าคัญ

คือต้องปรบักลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเข้ากับเทรนด์ “GDH” ซึ่งจะช่วยให้

ธรุกิจดึงดูดความสนใจและเม็ดเงนิของผู้บรโิภค 

เผยแพร:่ พฤษภาคม 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ ณัฐพร ศรทีองกิตติพงษ์ เรอืนทิพย์
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รฐับาล คือ 
Key Driver 
ของเศรษฐกิจ
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จะล าบาก
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• E&E and Machinery
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• Retail
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• Textile, Leather & Jewelry

• Auto & Parts

• Packaging
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• Real Estate

• Transport

ผู้ประกอบการต้อง
เตรยีมพรอ้มเรง่ควา้โอกาส 

ค าแนะน า
กระจายกลุ่มลูกค้า และขยายขอบเขต
ธุรกิจให้สอดรบั New Normal 
เช่น ธุรกิจอาหาร อาจมุ่งสู่ 

Functional Food, Organic Food
และ Medical Food

ลดต้นทุนและดึงเทคโนโลยีมาเสรมิทัพ 
เช่น เกษตร ควรมุ่งสู่ Precision 

Agriculture โดยอาศัย IoT
หรอืหาโอกาสจาก Medical Rubber, 

Biopharmaceutical และ 
Biocosmetics
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สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มชะลอลง 

ในขณะน้ี เราเร ิ่มเห็นว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ หรอื โควดิ-19 เร ิม่ชะลอลง จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ในหลาย

ประเทศ เชน่เดียวกับในไทย เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลง (รูปท่ี 1) แม้เรายัง

ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่า หลังจากคลายมาตรการ 

Lockdown แล้ว จะมีการระบาดระลอกสองหรอืไม่ แต่ในขณะน้ี ในมุม

ของการแพร่ระบาด เราอาจพูดได้ว่า เราผ่านจุดท่ีแย่ท่ีสุดมาแล้ว

ก็เป็นได้ อยา่งไรก็ดี ในมุมเศรษฐกิจ ความท้าทายอาจเพ่ิงเร ิม่ก่อตัวขึ้น

เท่าน้ัน

รปูท่ี 1 จ านวนเฉล่ียของผู้ติดเช้ือโควดิ-19 ใหม่ในรอบ 7 วนั

หมายเหต:ุ ทีมวจิยัไม่ได้รวมสหรฐัฯ เนื่องจากมีจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่สูง ท าให้อ่านค่ากราฟของประเทศอื่นได้ยาก แต่จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่
ในสหรฐัฯก็ลดลงเชน่กัน 

ที่มา: เวบ็ไซต์ ourworldindata.org

จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงเรื่อยๆ ในหลายประเทศ

ในรายงานฉบับน้ี เราจะพูดถึงการเข้าสู่ New Normal (ความปกติใหม่) 

พรอ้มมุมมองด้านการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโดยสังเขปในส่วนท่ี 1 ส าหรบั

ในส่วนท่ี 2 พูดถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจท่ีเราอาจต้องเผชิญ

หลังจากมีการเปิดเมือง และในช่วงภาวะปกติใหม่ ต่อด้วยส่วนท่ี 3 ที่พูด

ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทย และปัจจัยท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 

ส าหรบัในส่วนสุดท้าย กล่าวถึงทิศทางของธรุกิจต่างๆ ใน New Normal 
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การคลาย Lockdown และการเปิดพรมแดนเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดของการเข้าสู่ภาวะ

ความปกติใหม่ ในสถานการณ์การระบาดช่วงแรก มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

และปิดเมือง ถูกน ามาใช้ในการควบคุมการระบาดของโรค เราอาจเรยีกภาวะช่วงน้ีว่า 

“ความไม่ปกติปัจจุบัน” (Current Abnormal) ซึ่งอาจเป็นภาวะท่ีด ารงอยู่ในช่วงส้ันๆ

แต่เน่ืองจากการค้นพบวัคซีนต้องใช้เวลา คนจ านวนมากไม่สามารถมีรายได้เพียงพอ

ต่อการเล้ียงชีพในสถานการณ์เช่นน้ีได้ตลอด การคลายมาตรการ Lockdown 

บางอย่างจึงมีความจ าเป็นเช่นกัน แต่แม้จะคลาย Lockdown แล้ว กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการใช้ชีวติก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิม เพราะการระบาดยังคงมีอยู่ เราอาจ

เรยีกภาวะเช่นน้ีว่า “ความปกติใหม่”  (New Normal) 

>> เราจะเขา้สู่ New Normal เมื่อไหร?่ 
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาได้ ก็ยังต้องรอการค้นพบวคัซีนเสียก่อน ในกรณีของ

ไทย เพียงแค่ไทยรบันักท่องเท่ียวต่างชาติไม่ได้ จีดีพีไทยก็หายไปถึง 10% แล้ว การท่ี

เศรษฐกิจจะฟื้ นกลับมาจุดเดิมได้ ก็คงต้องรอให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา

เหมือนเดิมก่อน  อย่างเรว็ เราอาจมีวัคซีนให้ใช้ในช่วงต้นปีหน้าอย่างท่ีประธานาธิบดี

ทรมัป์ว่าไว้ หรอือาจเป็นช่วงกลางถึงปลายปีหน้า อย่างท่ีบิลเกตได้ให้ความเห็นไว้ 

CEO บริษัทท่ัวโลกจ านวนมากเห็นวา่เศรษฐกิจคงกลับมาได้ช้าๆ แบบ U Shape จาก

สถานการณ์ท่ีกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาด าเนินได้มากข้ึน หลังการค้นพบ

วัคซีน ซึ่งอาจเป็นกลางปีหน้า  CEO ราว 60% จากกว่า 3,000 บรษัิทท่ัวโลกเห็นว่าคง

ไม่เร็วนักกว่าเศรษฐกิจ หรอืจีดีพีจะกลับมาอยู่จุดเดิมก่อนการระบาดของโควดิ-19

อีกท้ังยังน่าจะกลับมาได้ในลักษณะแบบ U Shape กล่าวคือ เศรษฐกิจจะพบกับ

การหดตัวอย่างรุนแรงในช่วงต้นปีน้ี และจะต้องใช้เวลาท่ีค่อนข้างนานกว่าจะกลับมา

ในจุดเดิม 

ในขณะท่ีมี CEO 22% ท่ีเห็นว่าเศรษฐกิจจะพบกับความผันผวนในลักษณะตัว W ก่อน

จะกลับมาได้ และมีพียง 12% ท่ีเห็นว่าเศรษฐกิจจะถดถอยรุนแรงมาก ใช้ระยะเวลา

นานมากกว่าจะกลับมาจุดเดิมได้ หรอือาจกลับมาได้ยากแบบลักษณะตัว L (รูปท่ี 3)

รปูท่ี 2 New Normal ในช่วงต่างๆ

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

>> แมจ้ะเขา้สู่ New Normal ก็ไมไ่ด้หมายความวา่เศรษฐกิจจะกลับมาจดุเดิมในทันที

การคลาย Lockdown ถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงในการน าเราเข้าสู่ New Normal 

Current 
Abnormal

New 
Normal 
(Phase l)

New 
Normal 

(Phase ll)

ปิดเมือง
เวน้ระยะห่างทางสังคม
เคอรฟ์วิ
ห้ามเดินทางต่างประเทศ

ผ่อนปรนการ 
Lockdown และ
เคอรฟ์วิ

ยังต้องเวน้ระยะห่าง
ทางสังคม

เดินทางไปต่างประเทศ
และรบันักท่องเท่ียวได้บ้าง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาด าเนินได้
ตามปกติ

พฤติกรรมผู้บรโิภค
บางอย่างเปล่ียนไป

คลาย 
Lockdown

แจกจ่าย
วคัซีน
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เศรษฐกิจจีนมีโอกาสกลับมาได้ก่อน ตามด้วยชาติอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ อียู และญี่ปุ่น 

หลายๆ ส านักวจิัยทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น S&P IMF หรอื Oxford Economics1 ก็

เห็นว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้ นตัวในลักษณะตัว U โดยมีการคาดการณ์ว่า กว่าเศรษฐกิจ

ของหลายๆ ประเทศจะกลับมาจุดเดิมได้คงใช้เวลาราว 1-3 ปี โดยเศรษฐกิจท่ีเติบโต

ได้ดีอยู่ก่อนแล้วอย่างจีน จะกลับสู่จุดเดิมได้ในช่วงปลายปีน้ี ถึงต้นปีหน้า 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ประเทศในกลุ่มอียู และญ่ีปุ่น 

จะทยอยกลับมาในช่วงหลังของปี 2021 ถึงช่วงหลังของปี 2022 ตามล าดับ (รูปท่ี 4) 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศซึ่งพ่ึงพาการส่งออกและ

นักท่องเท่ียวจากประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลักอาจกลับมาได้ช้ากว่า เช่น เศรษฐกิจ

เม็กซิโกท่ีต้องรอการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรฐัฯ เศรษฐกิจตุรกีซึ่งพ่ึงพาเศรษฐกิจยู

โรโซน หรอืเศรษฐกิจไทยท่ีพ่ึงพาการส่งออกและนักท่องเท่ียวจากสหรฐัฯ ญ่ีปุ่น และ

จีน เป็นต้น

รปูท่ี 3 ความเห็นของ CEO ท่ัวโลกต่อรูปแบบการกลับมาของเศรษฐกิจ

>> แมจ้ะเขา้สู่ New Normal ก็ไมไ่ด้หมายความวา่เศรษฐกิจจะกลับมาจดุเดิมในทันที

CEO กวา่ 60% เห็นวา่เศรษฐกิจคงกลับมาได้ในลักษณะตัว U

U shape

61%

(Sharp Recession, Long Recovery)

W shape

22%

(Double dip Recession & Recovery)

V shape

12%

(Sharp Recession 
but Quick Recovery)

5%

Other

ที่มา: YPO Survey, April 2020 

1 รายงานการประมาณการเศรษฐกิจของ S&P และ Oxford Economics เปน็รายงานของเดือนเมษายน 2020 ในขณะที่ของ IMF เปน็
รายงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2020
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รปูท่ี 4 ประมาณการเศรษฐกิจในหลายประเทศ จาก Research Houses ต่างๆ 

หมายเหต:ุ รายงานของ S&P และ Oxford Economics เปน็รายงาน ณ เดือนเมษายน 2020 ในขณะที่รายงานของ IMF เปน็ ณ เดือนพฤษภาคม 2020
ที่มา: S&P, IMF และ Oxford Economics, รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Research Houses ส่วนใหญ่เห็นวา่เศรษฐกิจหลายประเทศจะกลับมาช้าๆ ในลักษณะตัว U 
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ส่ิงใดจะเป็น

อปุสรรค
ส าหรบัเศรษฐกิจใน

New Normal?
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ปัญหาหนี้ และกระแสทวนโลกาภิวฒัน์อาจส่งผลต่อไปแม้ในช่วง New Normal แม้เรา

น่าจะมีวัคซีนในช่วงปีหน้า และเศรษฐกิจอาจกลับมาสู่ระดับเดิมได้หลังจากน้ัน 

แต่ผลกระทบของโควดิก็อาจก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจ หรอื

แม้กระท่ังท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงความปกติใหม่ (New Normal) ลดลง 

Krungthai COMPASS ประเมินว่าความท้าทายเร ื่องหน้ี ไม่ว่าจะเป็นหน้ีครัวเรอืน 

และห น้ีภาคเอกชน  ตลอดจนความ ท้าทายของกระแสทวนโลกา ภิวัฒน์

(De-Globalization) จะเป็นความท้าทายส าคัญในช่วง New Normal 
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1) กระแสทวนโลกาภิวฒัน์ (De-Globalization)  

De-Globalization จะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19 ในช่วง

สองปีท่ีผ่านมา ก่อนการระบาดของโควดิ การทวนกระแสโลกาภิวัฒน์ก็ได้เร ิม่ก่อตัว

อยู่ก่อนแล้ว ผ่านการใช้นโยบายปกป้องทางการค้าต่างๆ ในสงครามการค้าระหว่าง

สหรฐัฯ และจีน หากดูตัวเลขการเติบโตของปรมิาณการซื้อขายสินค้าของโลกจะพบว่า

ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากราว 5% ในช่วงต้นปี 2017 เป็นติดลบ 0.2% ในไตรมาส 4 ปี 2019 

การระบาดของโควดิ ยิ่งท าให้ความต้องการสินค้าลดลง และร้านค้าจ านวนมาก

ก็ไม่สามารถเปิดขายได้ ท าให้มีการประเมินไว้ว่าในปี 2020 ปรมิาณการค้าโลกอาจ

พบกับการหดตัวถึง 10-30%2

รปูท่ี 5 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าโลก

ที่มา: UNTAD, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

De-Globalization เพ่ิมขึ้นในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

แม้การระบาดจะหมดไป แต่โลกาภิวัฒน์ก็อาจพบการถดถอยได้ต่อ นูเรยีล รูบินี 

(Nouriel Roubini) ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยนิวยอรก์ 

ผู้ซึ่งเคยท านายว่าจะเกิดวกิฤต Subprime ในช่วง 2007-2008 ได้ให้ความเห็นว่า 

ประชาชนในบางประเทศท่ีเสียประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัฒน์ เช่น บรษัิทในประเทศ

ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืนแทน อาจเรยีกรอ้งให้รฐับาลใช้มาตรการต่างๆ ในการ

สนับสนุนหรอืกดดันให้ภาคเอกชนย้ายฐานการผลิตกลับมามากข้ึน ตลอดจน

ใช้มาตรการภาษีปกป้องบรษัิทในประเทศมากข้ึน ซึ่งแรงกดดันน้ีจะมากเป็นพิเศษ

เน่ืองจากโควดิท าให้เศรษฐกิจในประเทศถดถอยและท าให้การว่างงานเพ่ิมข้ึน

อย่างมาก 

2 บทความ ‘Has Covid-19 killed globalization?’ จาก The Economist, 14 May 2020 

-1

0

1

2

3

4

5

6

Q1

2017

Q2

2017

Q3

2017

Q4

2017

Q1

2018

Q2

2018

Q3

2018

Q4

2018

Q1

2019

Q2

2019

Q3

2019

Q4

2019

Growth of World Trade Volume (%yoy)



14

ไม่เพียงแต่ภาครัฐ ภาคเอกชนก็อาจเป็นตัวเสริมการทวนกระแสโลกาภิวัฒน์เช่นกัน 

เน่ืองจากโควดิ-19 จะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้บรษัิทต่าง ๆ เพ่ิมศักยภาพของตนเอง

เพ่ือรับมือกับช่วงเวลาของการโดดเด่ียวทางเศรษฐกิจ และตระหนักว่าการพ่ึงพิง

ห่วงโซ่อุปทานและเครอืข่ายกระจายสินค้าท่ีเชื่อมกันหลายประเทศว่ามีความอ่อนไหว

ต่อการถูกรบกวน (Disruption) ในอนาคตบรษัิทอาจยอมท่ีจะแลกก าไรท่ีน้อยลง 

กับความมีเสถียรภาพทางการผลิตท่ีมากข้ึน ซึ่งกระแสทวนโลกาภิวัฒน์จะกระทบกับ

ประเทศท่ีพ่ึงพิงการส่งออกอย่างไทยเป็นอย่างมาก การย้ายฐานการผลิตสินค้าเพียง

บางรายการ ก็อาจกระทบกับรายได้ส่วนใหญ่ของบางบรษัิท และกระทบยอดส่งออก

และจีดีพีไทยได้ 

2) ภาวะหน้ีครวัเรอืนและหน้ีภาคธรุกิจ 

ประการท่ีสองคือความท้าทายเรื่องหนี้ โดยเฉพาะหน้ีครวัเรอืนและหน้ีภาคธุรกิจ ท่ีจะ

เพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงการระบาดของโควดิ-19 และท าให้ภาคครัวเรอืนและธุรกิจ

มีความสามารถในการบรโิภคและลงทุนลดลง แม้การระบาดของโรคจะผ่านไปแล้ว 

นอกจากน้ีใน New Normal ภาระการผ่อนช าระหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน ยังสร้างความเส่ียง

ในการเกิดหน้ีเสียอีกด้วย 

ก่อนโควดิ หนี้ครวัเรอืนในหลายประเทศก็สูงอยู่แล้ว เม่ือพิจารณาสัดส่วนหน้ีครวัเรอืน

ต่อรายได้ท้ังปีจะพบว่า เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรฐัฯ มีสัดส่วนดังกล่าวถีง 

184% 141% และ 105% ตามล าดับ ในขณะท่ีสัดส่วนดังกล่าวสูงถึง 217% ใน

ออสเตรเลีย (รูปท่ี 6.1) 

โควดิย่ิงท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีของครวัเรอืนลดลง การปิดเมืองกระทบต่อ

การจ้างงานเป็นอย่างมากในหลายประเทศ อย่างในกรณีของสหรัฐฯ เราเห็นการ

เพ่ิมข้ึนของผู้ท่ีมาลงทะเบียนผู้ว่างงานท่ีสูงท่ีสุดในรอบหลายสิบปี (รูปท่ี 6.2) ซึ่งการ

ว่างงานกระทบรายได้และความสามารถช าระหน้ีของภาครัวเรอืน แม้ในช่วงน้ีจะมี

มาตรการต่างๆ ในการผ่อนปรนการช าระหน้ี แต่จ านวนหน้ีสินและภาระหน้ีท่ีต้องจ่าย

ท่ีเพ่ิมข้ึน แม้การระบาดของโควดิจะผ่านไปแล้ว  จะกดดันให้ครวัเรอืนจ านวนมากลด

การบรโิภคลง และมีความเส่ียงในการเกิดหน้ีเสียท่ีมากข้ึน 
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ธรุกิจจ านวนไม่น้อย อาจประสบกับปัญหาการช าระหนี้ แม้โควดิจะผ่านพ้นไปแล้วเช่นกัน 

โดยเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจจ านวนมากก าลังประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

เน่ืองจากธุรกิจจ าเป็นต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าพนักงาน แต่ต้องปิดรา้น

ชั่วคราวจากการปิดเมือง หลายประเทศมีการออกมาตรการเงนิกู้ให้ธุรกิจอยู่รอดได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ท้ังภาครฐั และธนาคารจะมีการออกมาตรการพักช าระหน้ี การให้กู้

ดอกเบ้ียต่า เพ่ือให้กิจการยังด าเนินอยู่ ได้ แต่หากการบรโิภคของครัวเรอืน

ยังไม่ฟื้ นตัวจากปัญหาหน้ีหลังการระบาด ย่อมท าให้ธุรกิจไม่มีรายได้มากอย่างท่ีเคย 

เม่ือภาระการช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน แต่รายได้ไม่กลับมา ธุรกิจจ านวนไม่น้อยย่อมมีความเส่ียง

ในการเกิดหน้ีเสียมากยิ่งข้ึน และภาระหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน อาจกดดันความสามารถในการ

ลงทุนของเอกชนได้เช่นกัน 

รปูท่ี 6.1 สัดส่วนรายได้รายปีหลังหักภาษีต่อหนี้ของครวัเรอืน(%) ในประเทศ OECD ปี 2018

ที่มา: OECD, US Department of Labor

ก่อน COVID-19 หน้ีครวัเรอืนก็สูงมากอยู่แล้ว ขณะท่ีการวา่งงานจะย่ิงกดดันความสามารถในการจ่ายหน้ี
ของครวัเรอืนมากขึ้นไปอีก
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Section3

ทิศทาง
เศรษฐกิจไทย
จะเป็นอย่างไร?
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Krungthai COMPASS คาดว่าจีดีพีไทยปี 2020 จะติดลบ 8.8% ใกล้เคียงกับวกิฤต

ปี 1997 ท่ีจีดีพีหดตัว 2.8% และ 7.6% ในปี 1997 และ 1998 ตามล าดับ (รูปท่ี 7) 

แต่วกิฤตโควดิ-19 ในครั้งน้ี รุนแรงกว่า เพราะครอบคลุมท้ังการด าเนินงานของ

ภาคธุรกิจในหลากหลาย Sectors และไม่เว้นแม้แต่รายเล็กหรอืรายใหญ่ ตลอดจน

กระทบรายได้และความเชื่อม่ันของภาคครวัเรอืนและแรงงานในทุกระดับ 

ท่ามกลางบรบิทเศรษฐกิจในปีท่ีผ่านมาท่ีอ่อนแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับจะยัง

เผชิญความไม่แน่นอนสูง ตราบใดท่ียังไม่มีวัคซีนป้องกันอย่างท่ัวถึง ซึ่งอาจมีความ

เส่ียงจากการแพรร่ะบาดระลอก 2 จนกดดันให้มีการ Lockdown ประเทศอีกครัง้ และ

เป็นผลให้จีดีพีไทยมีโอกาสติดลบรุนแรงมากถึง 12% ได้ ความหวังในวิกฤตนี้ คือ 

“ภาครฐั” เพราะจะเป็น Driver ส าคัญในการพยุงและฟื้ นฟูเศรษฐกิจ 

>> โควดิ-19 ทุบเศรษฐกิจไทยด าด่ิงสู่ภาวะถดถอย และอาจใช้เวลา 2-3 ปี กวา่

จะกลับมาจดุเดิม
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ยังเหลืองบประมาณอีกเกือบ 6 แสนล้านบาทท่ีรอการอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ หลัง

เกิดวกิฤตโควดิ-19 รฐัมีแผนใช้งบเพ่ิมเติมมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท (ประมาณ 10% 

ของจีดีพี) ภายใต้ พ.ร.ก. 3 ฉบับ แบ่งเป็นมาตรการทางการเงนิ 9 แสนล้านบาท และ

มาตรการทางการคลังอีก 1 ล้านล้านบาท (รูปท่ี 8) ซึ่งในส่วนน้ีกว่า 6 แสนล้านบาท 

จะใช้ส าหรบัมาตรการเยียวยาเรง่ด่วน โดยล่าสุดประมาณ 4.1 แสนล้านบาท ได้เร ิ่ม

แจกจ่ายให้ประชาชนไปบ้างแล้ว3 เช่น โครงการสนับสนุนเงนิเยียวยาแรงงานและ

เกษตรกร และสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุข 

ในขณะท่ีงบประมาณอีกกว่า 1.9 แสนล้านบาทท่ีรอการจัดสรร คาดว่าภาครฐัจะใช้ใน

การขยายการสนับสนุนเงนิเยียวยาให้ครอบคลุมกลุ่มคนท่ียังไม่ได้รบัสิทธิ์ในปัจจุบัน

มากข้ึน ขณะท่ีก้อนใหญ่อีก 4 แสนล้านบาท รัฐต้ังใจจะน าไปใช้ส าหรับการฟื้ นฟู

เศรษฐกิจและสังคมในระยะถัดไป ซึ่งถือเป็นเม็ดเงนิท่ีจะชี้ชะตาอนาคตเศรษฐกิจไทย 

เพราะมีโอกาสสรา้งตัวคูณ (Multiplier) ทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการแจกจ่ายเงนิ

ให้กับประชาชนโดยตรง

รปูท่ี 7 อัตราการขยายตัวของ Real GDP ประเทศไทย

หมายเหต:ุ f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS  ท้ังนี้ ป ี2023-2025 อ้างอิงจาก  Oxford Economics
ที่มา: NESDC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

>> จบัตามาตรการฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากภาครฐั โดยเฉพาะในส่วนของ
วงเงิน 4 แสนล้านบาท

คาดวา่ GDP ไทย ปี 2020 จะหดตัวรุนแรงราว 8.8%

3 ขอ้มูล ณ วนัที่ 20 พ.ค. 2020

วกิฤตปี 1997                 วกิฤตการเงินโลก (Subprime) มหาอุทกภัย
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4 แสนล้านบาท รัฐจะน าไปฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้านใดโดยละเอียด ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดนัก

เพราะก าลังอยู่ในกระบวนการพิจารณากล่ันกรอง อย่างไรก็ดี เสียงสะท้อนต่อแนวคิด

ในกรอบกว้างๆ จากผู้ด าเนินนโยบายภาครฐั เช่น สภาพัฒน์ รองนายกรฐัมนตร ีและ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงต่างๆ พุ่งเป้าไปท่ีการยกระดับภาคเกษตรและอาหาร 

การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมท่ียั่งยืน การส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การฝึกและพัฒนาอาชีพ และการรองรบัแรงงาน

กลับท้องถ่ิน4

แต่เราสามารถศึกษาจากบทเรียนในอดีตได้ โดยในปี 2009-2012 งบฯ กระตุ้น

เศรษฐกิจถูกใช้กับการพัฒนาบริการสาธารณะ การชลประทาน และการเกษตร เป็น

หลัก ไทยเคยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวกิฤตแบบน้ีมาก่อนแล้ว เช่น เม่ือตอน

วกิฤตการเงนิโลกในปี 2008 ท่ีรฐับาลต้ังงบกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ “แผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555” มูลค่ากว่า 1.56 ล้านล้านบาท ด าเนินการในช่วงปี 2009-2012 โดย

เม็ดเงนิส่วนใหญ่กว่า 1.14 ล้านล้านบาทถูกใช้กับการพัฒนาบรกิารสาธารณะ (รูปท่ี 

9) ซึ่ งครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน อาทิ ขนส่งและโลจิสติกส์ โทรคมนาคม 

ท่องเท่ียว การศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น 

รปูท่ี 8 งบประมาณเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลของวกิฤตโควดิ-19

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS ณ 20 พ.ค. 2020

มีงบประมาณอีกราว 5.9 แสนล้านบาทท่ีรอการอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

4 https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2164011

มาตรการเยียวยา
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจ

มาตรการทางการ
เงินผ่าน ธปท.

9 แสนล้านบาท

มาตรการทางการคลัง

1 ล้านล้านบาท

มาตรการเรง่ด่วน 

6 แสนล้านบาท

มาตรการฟื้ นฟู 

4 แสนล้านบาท

19

0,

0

0

0

36

0,

0

0

0

45

,0

0

0

สนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุข

เยียวยาแรงงาน/เกษตรกร และอื่นๆ

คงเหลือ 1.9 แสนล้านบาท 
อาจขยายขอบเขตเพ่ิมเติม
แก่ผู้ท่ียังไม่ได้รบัสิทธิ์ รอการอัดฉีดเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจ 
(5.9 แสนล้านบาท)
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นอกจากน้ี งบประมาณยังถูกใช้ไปในโครงการด้านระบบน้าและการเกษตร ซึ่งถูกกัน

ไว้ประมาณ 2.3 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดี ด้วยบรบิททางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปล่ียนไป และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้

การจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจในวกิฤตโควดิ-19 น้ี อาจแตกต่างออกไปจากครัง้ก่อน

รปูท่ี 9 กรอบวงเงิน “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555”

หมายเหต:ุ เปน็กรอบงบประมาณตามมติ ครม. 7 เมษายน 2009 ซึง่อาจแตกต่างจากจ านวนเงนิที่เบกิใชจ้รงิได้
ที่มา: Presentation ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในงานสัมมนาวชิาการประจ าป ี2010 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคเหนือ (17 กันยายน 2010) 

งบประมาณกวา่ 1.14 ล้านล้านบาท ถูกน าไปใช้ส าหรบัการพัฒนาบรกิารสาธารณะ

Krungthai COMPASS มองวา่การลงทนุในมิติของเทคโนโลยี คือส่ิงท่ีรฐัไม่ควรมองข้าม 

ซึ่งครอบคลุมท้ังการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท้ังประชาชนและธุรกิจเข้าถึงและ

น าเทคโนโลยีมาผนวกในการด าเนินชีวติและธุรกิจมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs

ท่ีอาจมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงเงนิทุนและเทคโนโลยีมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 

อย่างเช่น การสนับสนุนการซื้อเคร ื่องจักร การท า Automation เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

(Productivity) ในการผลิต 

รวมถึงการยกระดับการจดัเก็บข้อมูลของประเทศเพ่ือการด าเนินนโยบายภาครฐัท่ีตรงจุด 

โปรง่ใส รวดเรว็ และมีประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัยประโยชน์ของ “Platform Economy” 

ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น 5G และ IoT ซึ่งการลงทุนด้านเทคโนโลยี

จากภาครัฐ และมาตรการสนับสนุนให้เอกชนลงทุนในด้านเทคโนโลยี นอกจาก

จะช่วยยกระดับศักยภาพทางการผลิตของประเทศ และลดต้นทุนในระยะยาวแล้ว ยัง

ช่วยลดความเหล่ือมล้าท่ีนับวันส่อเค้ารุนแรงข้ึนได้

ระบบน้า/การเกษตร               พัฒนาบรกิารสาธารณะ          ท่องเท่ียว

เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์         การศึกษา                             สาธารณสุข

กรอบงบประมาณรวม

1.56 ล้านล้านบาท

ขนส่งและโลจิสติกส์
พลังงานและพลังงานทดแทน
โทรคมนาคม
ท่องเท่ียว
การศึกษา
สาธารณสุข
สวสัดิภาพของประชาชน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
ทรพัยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

1,140
พันล้านบาท

7
พันล้านบาท

20
พันล้านบาท

100
พันล้านบาท

231
พันล้านบาท

60
พันล้านบาท
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Section4

โควดิ-19 
จะส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจ

อย่างไร?
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1) หนี้และ  2) De-Globalization คือ ความท้าทาย 3) ภาครฐั และ 4) เทรนด์สุขภาพ 

จะเป็นแรงขับเคลื่ อน และ 5) Digital Technology จะเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ 

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ดังท่ีกล่าวแล้ว

ในช่วงก่อนหน้า แต่ยังจะฝากร่องรอยพร้อมเปล่ียนแปลงโลกใบเดิมของเราสู่ 

New Normal ซึ่งในมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค เราวเิคราะห์ว่าประเทศไทยก าลังจะ

เจอ Blockers หรอืปัจจัยท่ีขวางก้ันการเติบโต อย่างน้อยสองประการ คือ ปัญหาด้าน

หน้ี และกระแส De-Globalization 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัญหาหน้ีในหลายประเทศจะเป็นความท้าทายท่ีต้องจับตา แต่ในส่วน

ของไทยอาจโชคดีกว่าประเทศอ่ืนอยู่บ้าง ตรงท่ีหน้ีของภาคเอกชนของไทยยังอยู่ใน

ระดับท่ีไม่สูงมาก เม่ือเทียบกับอีกหลายประเทศ โดยไทยมีสัดส่วนหน้ีสินภาคธุรกิจ

ท่ีไม่รวมสถาบันการเงนิอยู่ท่ี 48% ของจีดีพี ในขณะท่ีสหรฐัฯ ญ่ีปุ่น และจีน มีสัดส่วน

ดังกล่าวถึง 74% 103% และ 154% ของจีดีพี ตามล าดับ (รูปท่ี 10)

>> 5 ปัจจยัท่ีต้องจบัตาใน New Normal
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รปูท่ี 11 5 ปัจจัยส าคัญใน New Normal 

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 10 สัดส่วนหน้ีภาคธุรกิจท่ีไม่รวมสถาบันการเงินต่อ GDP (%)

ไทยมีสัดส่วนดังกล่าวท่ีค่อนข้างต่า เม่ือเทียบกับหลายๆ ประเทศ

ที่มา: ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ imf.org ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2020 โดยเปน็ขอ้มูลของป ี2018

ในขณะท่ีจะมี Drivers หรอืปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจและธุรกิจจากการใช้จ่ายและ

การสนับสนุนต่างๆ จากภาครฐั และกระแสท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีจะมาแรงมากข้ึน 

จากกระแสการใส่ใจสุขภาพท่ีจะซึมลึกยิ่งข้ึน และจะมี Digital Technology เป็น 

Enabler หรอืส่ิงท่ีกระตุ้นให้ประเทศและธุรกิจเติบโตไปได้  ดังท่ีได้สรุปไว้ในรูปท่ี 11

154% 103% 96% 84% 74% 48%

China                  Japan         South Korea           UK                 US           Thailand

New Normal

รฐับาล คือ Key Driver 
ของเศรษฐกิจและผู้มี
รายได้น้อยถึงปานกลาง

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
Healthcare จะมี
บทบาทสูง

การพ่ึงพา Demand 
ต่างประเทศจะลดลง

ธุรกิจและกลุ่มคนท่ีมี
ภาระหน้ีสูงจะล าบาก

Digital Technology
คือหัวใจส าคัญของธุรกิจ

1

2

3

4

5

Drivers

Blockers

Enabler

ตัวอย่างบทเรยีนและการเปล่ียนแปลง
จาก โควดิ-19

บุคลากรทางการแพทย์มีจ ากัด และ
เส่ียงต่อการติดเช้ือ

Telemedicine, Robots, IoMT, AI, 
Medical Wearables

Work from Home, Need for 
Business Agility

Cloud Storage, AR/VR

แรงงานมีข้อจ ากัด การประกาศ
เคอรฟ์ิวกระทบกระบวนการผลิต

Robotics & Automation, 3D 
Printing

ธุรกิจท่ีไม่มีช่องทาง Online ได้รบั
ผลกระทบอย่างหนัก

Go online platform
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เราสามารถแบ่งธรุกิจในยุค New Normal ได้เป็น 3 กลุ่ม ในส่วนน้ี Krungthai COMPASS 

จะน าเสนอการวเิคราะห์ผลกระทบจากปัจจัย New Normal ต่อนัยทางธุรกิจว่าธุรกิจใด

จะมีโอกาสเติบโตโดดเด่น หรอืธุรกิจใดมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญความท้าทายสูง เพ่ือให้

ภาคธุรกิจได้เตรยีมตัวคว้าโอกาส พรอ้มท้ังวางแผนรบัมือ  โดย Krungthai COMPASS 

ได้จัดระดับผลบวกท่ีแต่ละธุรกิจจะได้รับจากปัจจัยด้าน Drivers ซึ่งประกอบด้วย

การสนับสนุนจากภาครฐัและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับ Healthcare (แกนต้ังของรูปท่ี 12) 

แล้วน ามาประกบกับระดับผลกระทบด้านลบจากปัจจัย Blockers ซึ่งได้แก่การพ่ึงพา

อุปสงค์ต่างประเทศและการมีภาระหน้ีสูง (แกนนอนของรูปท่ี 12) ท าให้สามารถ

แบ่งกลุ่มธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่ม เติบโต: มีปัจจัยบวกสูงและปัจจัยขวางก้ันต่า

2. กลุ่ม ทรงตัว: มีปัจจัยบวกสูงและปัจจัยขวางก้ันสูง หรอืมีปัจจัยบวกต่าและปัจจัย

ขวางก้ันต่า

3. กลุ่ม เฝ้าระวงั: มีปัจจัยบวกน้อยและปัจจัยขวางก้ันสูง

>> แนวโน้มธรุกิจในยุค New Normal

รปูท่ี 12 วเิคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ใน New Normal 

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Drivers: ภาครฐัสนับสนุน และ/หรอืเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับ Healthcare
Blockers: Demand ต่างประเทศออ่นแอ และ/หรอืมีภาระหนี้สูงท้ังของธุรกิจและลูกค้า

Food & Beverages, and Agriculture

Manufacturing

Real Estate & Construction

Service

กลุ่ม เติบโต: มีปจัจยับวกสูงและปจัจยัขวางก้ันต่า

กลุ่ม เฝ้าระวงั: มีปจัจยับวกน้อยและปจัจยัขวางก้ันสูง

กลุ่ม ทรงตัว: มีปจัจยับวกและปจัจยัขวางก้ันสูง หรอืมีปจัจยับวกและปจัจยัขวางก้ันต่า
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บางธุรกิจแย่ลงชั่วคราว เพราะโควิด-19 ขณะท่ีบางธุรกิจก็ส่อแววแย่ลงต่อเนื่องใน 

New Normal โดย Krungthai COMPASS ได้พิจารณาทิศทางธุรกิจในช่วงก่อนและ

ระหว่างวกิฤตโควดิ-19 ร่วมด้วย เพ่ือแยกระหว่างปัญหาระยะส้ันในช่วงความผิดปกติ

ปัจจุบันจากวกิฤตโควดิ-19 ออกจากปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจน้ันๆ เพราะบางธุรกิจอาจ

เผชิญปัจจัยลบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในช่วงก่อนหน้าวกิฤตโควดิ-19 ดังน้ัน ในอนาคต แม้

สถานการณ์โควดิ-19 จะคล่ีคลายลง แต่ธุรกิจน้ันๆ อาจมีทิศทางท่ีไม่สดใสต่อเน่ือง 

โดยจากการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติและปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ สามารถ

สรุปทิศทางธุรกิจในช่วงก่อนและระหว่างวกิฤตโควดิ-19 ได้ดังรูปท่ี 13

รปูท่ี 13 ทิศทางธุรกิจในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลังเผชิญวฤิตโควดิ-19

หมายเหต:ุ * ยอดขายป ี2018
** % ของมูลค่ายอดขายธุรกิจรวมท้ังประเทศ

ที่มา: ขอ้มูลยอดขายของธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Sector
Pre 

COVID-19
2019

COVID-19
2020-21

New 
Normal

มูลค่ายอดขายธรุกิจ*
(พันล้านบาท)

เติบโต

Healthcare

4,711
(12%)**

Technology

Chemical

Logistics

ทรงตัว

Food & Beverage

19,010
(51%)**

E & E and Machinery

Energy

Tourism

Commerce

Construction & Building Material

เฝ้าระวงั

Agricultural

13,847
(37%)**

Auto & Parts

Textile, Leather & Jewelry

Metal

Packaging

Real Estate

Transport

มีทิศทางทรงตัว หรอืขยายตัวในเกณฑ์ดี 

มีทิศทางชะลอตัวต่อเน่ือง หรอืแย่ลง

ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 และการ Lockdown เมือง             

กลุ่มเติบโต

กลุ่มทรงตัว

กลุ่มเฝ้าระวงั

872

661

2,667

510

3,587

4,722

4,497

554

2,962

2,688

1,437

6,006

2,748

1,384

314

1,163

795
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กลุ่ม เติบโต คือกลุ่มท่ีมีโอกาสขยายตัวสูง จึงต้องเรง่เครื่องควา้โอกาส เพราะเป็น

ธุรกิจท่ีสอดรบักับความต้องการของผู้บรโิภคในมุมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ Healthcare และ

เทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็จะได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั เช่น การก าหนดให้เป็น

อุตสาหกรรม S-Curve รวมถึงการเป็นสาขาธุรกิจท่ีมีแนวโน้มจะอยู่ในแผนฟื้ นฟู

เศรษฐกิจตามกรอบวงเงนิ 4 แสนล้านบาท โดยธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี ได้แก่ ธุรกิจ

บรกิารด้านเทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคมีชีวภาพ) สุขภาพและ

การแพทย์ และธุรกิจก่อสรา้งและวัสดุก่อสรา้งท่ีอิงกับโครงการก่อสรา้งของภาครฐั 

ท้ังน้ี มีข้อสังเกตว่าธุรกิจในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีทิศทางเติบโตดีเป็นทุนเดิมต้ังแต่ก่อน

เผชิญวิกฤตโควิด-19 อยู่แล้ว ท าให้เม่ือสถานการณ์โควดิ-19 ทุเลาลง และมีปัจจัย 

New Normal หนุนเข้ามาเพ่ิม ธุรกิจกลุ่มน้ีจึงจะยิ่งมีโอกาสเติบโต 

กลุ่ม ทรงตัว หรอืกลุ่มท่ีมีดีและรา้ยปะปนกันไป ดังน้ันจงึต้องเรง่ปิดความเส่ียง โดย

ธุรกิจในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ได้รบัปัจจัยบวกจากการเก่ียวโยงกับแนวโน้มการใส่ใจสุขภาพ 

(Healthcare) และเทคโนโลยี ตลอดจนได้รับการส่งเสรมิจากรัฐบาล เช่น อยู่ใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจอาหารและเคร ื่องด่ืม 

พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์และเคร ื่องใช้ไฟฟ้า เคร ื่องจักร และท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี 

ธุรกิจเหล่าน้ี เผชิญแรงกดดันจากการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ ซึ่งบ่ันทอนการเติบโต

ในอนาคต 

Krungthai COMPASS มองว่าการกระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ท่ี

ต้องค านึงถึง พรอ้มท้ังขยายขอบเขตธุรกิจให้สอดรบั New Normal มากขึ้น เพ่ือให้

กลับไปเติบโตได้เฉกเช่นก่อนวกิฤตโควดิ-19 เช่น ธุรกิจอาหาร อาจยกระดับสู่ธุรกิจ

อาหารท่ีช่วยเสรมิสุขภาพ (Functional Food) รวมถึงการให้น้าหนักมากข้ึนกับ

ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรยี์ (Organic Food) และอาหารทางการแพทย์ (Medical 

Food) ซึ่งถูกจัดเป็นกลุ่มเติบโต เน่ืองด้วยแรงขับเคล่ือนจากความใส่ใจสุขภาพของ

ผู้บรโิภค (รูปท่ี 14) นอกจากน้ัน ธุรกิจในกลุ่มทรงตัวน้ี ยังรวมถึงธุรกิจท่ีขาดท้ัง

ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขวางก้ันท่ีชัดเจน ซึ่งคือ ธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะค้าปลีกใน

รูปแบบด้ังเดิมหรอืรูปแบบ Offline ท าให้ผู้ประกอบการควรปรับตัวสู่ช่องทาง 

Online มากข้ึน
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กลุ่ม เฝ้าระวัง เผชิญความท้าทายสูง การลดต้นทุนท่ีไม่จ าเป็นลง 

และดึงเทคโนโลยีมาเสริมทัพเพ่ือแสวงหาโอกาสใหม่ๆ คือกลยุทธ์

ส าคัญ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอิงกับตลาดต่างประเทศ ท้ังในมิติอุปสงค์

และราคาในตลาดโลก รวมถึงธุรกิจท่ีได้รบัแรงกดดันจากภาระหน้ีสูง 

ท้ังหน้ีของธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ธุรกิจส่ิงทอ เคร ื่องหนัง 

เคร ื่องประดับ รถยนต์ โลหะ บรรจุภัณฑ์ (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ประเภท

กระดาษ ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตตามธุรกิจ e-Commerce) ธุรกิจ

ขนส่ง อสังหารมิทรัพย์ และเกษตร ยกเว้นธุรกิจเกษตรท่ีเก่ียวกับ 

Medical Rubber, Biopharmaceutical และ  Biocosmetics ซึ่ ง

อยู่ ในกลุ่มเติบโต แตกต่างจากธุรกิจเกษตรอ่ืนๆ ในภาพรวม 

ตามอานิสงส์ของบทบาทของอุตสาหกรรม Healthcare (รูปท่ี 15)

รปูท่ี 14 อนาคตของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในยุค New Normal

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอาจให้น้าหนักมากขึ้นกับ Future Food ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีจะเติบโตในยุค New Normal

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Drivers: ภาครฐัสนับสนุน และ/หรอืเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับ Healthcare
Blockers: Demand ต่างประเทศออ่นแอ และ/หรอืมีภาระหนี้สูงท้ังของธุรกิจและลูกค้า

กลุ่ม เติบโต: มีปจัจยับวกสูงและปจัจยัขวางก้ันต่า

กลุ่ม เฝ้าระวงั: มีปจัจยับวกน้อยและปจัจยัขวางก้ันสูง

กลุ่ม ทรงตัว: มีปจัจยับวกและปจัจยัขวางก้ันสูง หรอืมีปจัจยับวกและปจัจยัขวางก้ันต่า

Reliance on blockers
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https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_427functional_food_paper_final.pdf
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_427functional_food_paper_final.pdf
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Krungthai COMPASS แนะน าให้ธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ควรลดการพ่ึงพา

ตลาดในประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป และให้ความส าคัญกับการลด

ต้นทุน และการยกระดับการด าเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยี เช่น 

ธุรกิจเกษตร ควรมุ่งสู่การเกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) 

โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT ท้ังน้ี สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากบทความ

ของ Krungthai COMPASS เร ื่อง “เกษตร+เทคโนโลยี IoT โอกาส

ของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุน่ใหม่ ในยุค Decentralized” 

เน่ืองจากมีธรุกิจที่อยู่ในกลุ่มทรงตัว และกลุ่มเฝ้าระวงั เป็นจ านวนมาก 

ภาครัฐจึงควรสนับสนุนและช่วยเหลือ โดยธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มทรงตัว

และกลุ่มเฝ้าระวัง มีมูลค่าธุรกิจราว 19,521 และ 13,847 พันล้านบาท 

ตามล าดับ (ข้อมูลปี  2018) ซึ่ ง มีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ ดังน้ันงบประมาณในส่วนของการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ 

ตลอดจนการจัดสรรงบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม จึงควรกระจายสู่ธุรกิจเหล่าน้ี 

แล้วเราจะได้เติบโตในยุค New Normal น้ี ไปด้วยกัน

รปูท่ี 15 อนาคตของธุรกิจเกษตรในยุค New Normal

มีบางสาขาของธุรกิจเกษตรท่ีอยู่ในกลุ่มเติบโต เช่น Medical Rubber

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Drivers: ภาครฐัสนับสนุน และ/หรอืเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับ Healthcare
Blockers: Demand ต่างประเทศออ่นแอ และ/หรอืมีภาระหนี้สูงท้ังของธุรกิจและลูกค้า

กลุ่ม เติบโต: มีปจัจยับวกสูงและปจัจยัขวางก้ันต่า

กลุ่ม เฝ้าระวงั: มีปจัจยับวกน้อยและปจัจยัขวางก้ันสูง

กลุ่ม ทรงตัว: มีปจัจยับวกและปจัจยัขวางก้ันสูง หรอืมีปจัจยับวกและปจัจยัขวางก้ันต่า
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

นักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนา

อย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปี

ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant

Professor of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรัฐฯ 

(Fed) ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์

จาก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

ณัฐพร มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจ

มหภาค  ตลาดการ เง นิ  ธุ ร กิ จสถา 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 มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

นานาชาติ และบทความในหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ต่างๆ ก่อนรว่มงาน

กับธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์การท าวจิัยท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ 

สถาบันวจิัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University

ตลอดจนเคยเป็นอาจารย์พิเศษท่ี Mahidol University International 

College (MUIC) 

ดร.กิตติพงษ์ จบการศึกษาปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย

หอการ ค้ า ไทย โดยเป็น นักศึกษา  แลกเป ล่ียน ท่ี  Massachusetts

Institute of Technology (MIT) สหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนโครงการปรญิญาเอก

กาญจนาภิเษก

ดร.กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์
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Senior Analyst

วชิพล มีประสบการณ์ท างานในสถาบันการเงนิมา 12 ปี มีความเชี่ยวชาญใน

การวเิคราะห์ด้านการเงนิ และความเส่ียงด้านสินเชื่ อ ธุรกิจ SMEs ก่อน

ร่วมงานกับกรุงไทย มีประสบการณ์ในบร ษัิทหลักทรัพย์  8 ปี  และ

ประสบการณ์ในการวเิคราะห์ความเส่ียงสินเชื่อกับธนาคารทหารไทย 4 ปี

วชิพล จบการศึกษาปรญิญาโท สาขาการเงนิ (International) และระดับ

ปรญิญาตร ีสาขานิติศาสตร ์จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

วชิพล ปรชีาศุทธิ์

Senior Analyst

นิรติัศัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และมี

ประสบการณ์ท างานวจิัยด้านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม

ขนส่ง และการวเิคราะห์ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

ประมาณ 7 ปี จากท่ีวจิัยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียุธยา และศูนย์วจิัยกสิกรไทย 

นิรติัศัย จบการศึกษาะดับปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และระดับปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์

นิรติัศัย ทุมวงษา
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