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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 >>
เศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2021 ยังมีความไม่แน่นอนสูง ความรวดเร็วในการ

กระจายวัคซีนจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดทิศทางเศรษฐกิจ จากการแพรร่ะบาด

ของไวรัส COVID-19 ท่ียังคงด าเนินต่อไป และทวคีวามรุนแรงข้ึนในหลายแห่ง

ท่ัวโลก จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อท่ีเร ิม่ปรับดีข้ึนในช่วง

ท่ีผ่านมา 

การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ท่ีกดดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยท่ัวโลก 

ปลุกกระแสการปรบัเปล่ียนรูปแบบเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ หรอื The Great 

Reset ด้วยการให้น้าหนักกับการสรา้งสมดุลของเศรษฐกิจภายใต้บรบิทของความ

ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีมีความ Greener, Smarter และ Fairer

นอกจากน้ี ยังต้องจับตาท่าทีความรว่มมือระหว่างประเทศท่ีจะกลายเป็นจุดเปล่ียน

ทางการค้ารอบใหม่ เช่น แนวนโยบายภายใต้ผู้น าสหรฐัฯ คนใหม่ แผนยุทธศาสตร ์

5 ปีของจีน ตลอดจนความตกลง RCEP ซึ่ง Krungthai COMPASS ได้วเิคราะห์

แนวนโยบายต่อทิศทางเศรษฐกิจและการค้าท่ัวโลกไว้ในบทความน้ี

ส าหรบัเศรษฐกิจไทย Krungthai COMPASS ประเมินว่าปี 2021 เศรษฐกิจจะกลับมา

ขยายตัวอย่างช้าๆ ท่ี 2.5% หลังจากหดตัวสูงในปี 2020 ท่ี 6.5% แต่ยังคงเต็มไป

ด้วยความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวท่ียังคงอ่อนไหวต่อการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ว่าจะน าไปสู่การ Lockdown ในวงกว้างอีกครัง้หรอืไม่ ซึ่งก็ข้ึนอยู่

กับความรวดเรว็ในการกระจายวัคซีน และแนวทางการรบันักท่องเท่ียวของไทย 

เช่นเดียวกับการส่งออกท่ียังเจอความท้าทายอีกมาก เช่น การขาดแคลนตู้สินค้าท่ี

คาดว่าจะลากยาวออกไปถึงคร ึ่งแรกของปี 2021 การแข็งค่าของเงนิบาทอย่าง

รวดเรว็ ท่ามกลางเศรษฐกิจและการค้าในบรบิทใหม่ๆ อย่างไรก็ดี คาดว่าเศรษฐกิจ

จะได้รบัอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นของภาครฐั การเรง่เบิกจ่ายงบประมาณท้ัง

ในส่วนของงบประมาณประจ าปีและงบลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีจะยังอยู่ในระดับต่าต่อไป

เผยแพร:่ ธันวาคม 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ มานะ นิมิตรวานิช
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คนไทยกลุ่มเส่ียง

จะได้รบัวคัซีน
ต้าน COVID-19 ก่อน

การเปิดรบั

นักท่องเท่ียวต่างชาติ
ยังไม่แน่นอนสูง  

ส่งออก
เริม่ฟื้ นตัวได้

ตามเศรษฐกิจคู่ค้า
ไบเดนเข้ารบัต าแหน่ง 
ปธน. สหรฐัฯ 

แนวนโยบายการค้าท่ี
เปล่ียนไป

ตู้คอนเทนเนอร์
ขาดแคลน

กระทบผู้ส่งออกไทย

มาตรการฟื้ นฟู
เศรษฐกิจ
ยังมีความจ าเป็นต่อเศรษฐกิจ

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ประมาณการ ณ เดือน ม.ค. 2021)

เงินบาทแข็งค่า
หลุด 29 THB/USD

ณ ส้ินปี

COVID-19

ระบาด
ระลอกใหม่

รฐัเรง่เบิกจา่ย
งบประมาณปี พ.ศ. 2564
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ภายหลังจาก COVID-19 ท าให้หลายฝ่ายเริ่มพูดถึงค าว่า “The Great Reset” 

หรือการปรับเปล่ียนครั้งใหญ่ ด้วยการผลักดันระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ 

ไปพร้อมกับการปรับธุรกิจให้สอดรับกับการเติบโตอย่างย่ังยืน แม้ว่าประเด็น

ดังกล่าวจะไม่ใช่เร ื่องใหม่ท่ีเพ่ิงมีการพูดถึง แต่เชื่อว่าจะมีความส าคัญมากข้ึน 

และเป็นเร ื่องใกล้ตัวท่ีผู้ประกอบการท้ังท่ีมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ต้อง

ปรบัตัวและปรบัเปล่ียนครัง้ใหญ่ เพ่ือให้สามารถรบัมือกับโจทย์ท้าทายต่างๆ 

ภายใต้ความต่ืนตัวและกระแสความใส่ใจทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก

Global Agenda: 
The Great Reset
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>> โลกจะเปล่ียนไปอย่างไร จากการปรบัเปล่ียนครัง้ใหญ่ 
(The Great Reset) หลังวกิฤต COVID-19?

ผู้น าจากท่ัวโลกท้ังภาครฐัและภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความจ าเป็นของการปรบัเปลี่ยน

ครั้งใหญ่ (The Great Reset) ด้วยการผลักดันระบบเศรษฐกิจใหม่ บนฐานของ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี Greener, Smarter และ Fairer ซึ่งจะส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจและแนวทางปฏิบัติของธุรกิจในระยะข้างหน้า 

ท้ังน้ี การประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลกครั้งท่ี 51 ของ World Economic Forum 

(WEF) ท่ีจะมีข้ึนในช่วงเดือน ม.ค. 2021 จะใช้ “The Great Reset” เป็นหัวข้อหลัก 

(Theme) ส าหรบัการหารอืรว่มกันของผู้น าจากหลายประเทศ เพ่ือก าหนดทิศทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ส าหรบัรบัมือกับความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบ

กับประชาคมโลกในอนาคต 

ในปี 2020 WEF และองค์กรแนวรว่มต่าง ๆ ได้ส่ือสารมุมมองและข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวกับ 

The Great Reset อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการของฝ่ายต่าง ๆ 

เพ่ือบรรลุ 7 เป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การฟื้ นฟูเศรษฐกิจ การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ

ท่ียั่งยืน การฟื้ นฟูส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 

การออกแบบสัญญาประชาคม ทักษะ และงานใหม่ การเสรมิสรา้งการพัฒนาในระดับ

ภูมิภาค รวมถึงการให้ความส าคัญการเสรมิสรา้งความรว่มมือระหว่างประเทศ (รูปท่ี 1)

ที่มา: World Economic Forum

รปูท่ี 1 The Great Reset กับ 7 เป้าหมายส าคัญสู่การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่

The 
Great 
Reset 

ฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
พัฒนารูปแบบ
ธุรกิจท่ียั่งยืน

ฟื้ นฟู
ส่ิงแวดล้อม

เสรมิสรา้งความ
รว่มมือระหวา่ง

ประเทศ

เสรมิสรา้งการ
พัฒนาในระดับ

ภูมิภาค

ออกแบบสัญญา
ประชาคม ทักษะ
และงานใหม่

ใช้บระโยชน์จาก
การปฏิวติั

อตุสาหกรรม
ครัง้ท่ี 4
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>> จาก Great Lockdown สู่ Great Reset: 
เหตุใดจงึต้องให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความย่ังยืนและส่ิงแวดล้อม?

Krungthai COMPASS อยากชวนภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคธรุกิจ ใส่ใจกับ 3 ประเด็น

หลัก คือ การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจท่ีย่ังยืน การฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และการใช้ประโยชน์

จากการปฏิวติัอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 แม้ว่าท้ังสามประเด็นดังกล่าวจะไม่ใช่เร ื่องใหม่ท่ี

เพ่ิงมีการพูดถึง แต่เชื่อว่าจะมีความส าคัญมากข้ึนเน่ืองจากเป็นเร ื่องใกล้ตัวและ

ควรอย่างย่ิงท่ีผู้ประกอบการท้ังท่ีมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ต้องปรับตัวและ

ปรบัเปลี่ยนครัง้ใหญ่ เพ่ือให้สามารถรบัมือกับโจทย์ท้าทายต่าง ๆ ภายใต้ความต่ืนตัว

และกระแสความใส่ใจทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก

เริม่ต้นจากการปรบัมุมมองทางธุรกิจ จากท่ีเน้นผลส าเร็จระยะส้ันแต่สร้างผลกระทบ

เชิงลบในระยะยาว สู่ผลตอบแทนระยะยาวท่ีเกิดจากการสรา้งภูมิคุ้มกัน พัฒนาศักยภาพ

ในทกุระดับ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่วนวธิีการน้ัน เกิดข้ึนได้หลายมิติ เร ิม่ต้นจาก

การปรบัเปล่ียนวถีิการผลิต การบรโิภค และแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจท่ีจะช่วยสรา้ง

สมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เช่น ปรบั

และพัฒนากระบวนการผลิตท่ีช่วยลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรอืนกระจก ลดการ

ใช้พลาสติก สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) ปรบัสมดุล

การใช้พลังงาน ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างคุณค่าทางธุรกิจ พัฒนาทักษะ

แรงงานใหม่ๆ เป็นต้น

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดขึ้น เป็นอีกบททดสอบส าคัญท่ีเผยให้เห็น

ถึงความอ่อนแอของการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบเดิมท่ีไม่ยั่งยืนและไม่ใส่ใจถึงผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการผลิตท่ีใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลืองและ

ไม่คุ้มค่า มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและจับสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เล้ียงหรอืเป็นอาหารท าให้มี

ความเส่ียงต่อการส่งผ่านเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังก่อให้เกิด

ความเหล่ือมล้าทางเศรษฐกิจท้ังในระดับมหภาค (ประเทศ) และในระดับจุลภาค 

(ท้ังธุรกิจและคนในสังคม) 

วิกฤต COVID-19 ท าให้หลายประเทศท่ัวโลกต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ ่

(The Great Lockdown) ซึง่ส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศไทยในหลายด้าน ไม่ว่า

จะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวติความเป็นอยู่ของคนในสังคม และส่ิงแวดล้อม 

กลายเป็นความกังวลว่าหากต่างฝ่ายต่างไม่ปรับเปล่ียนรูปแบบการท าธุรกิจและ

การบรโิภคไปจากเดิมเพ่ือลดความเส่ียงด้านต่าง ๆ ลง ก็อาจท าให้ต้องประสบกับ

ความเสียหายท่ีรุนแรงได้ในอนาคต
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จากผลส ารวจ Global Risk Perception 2020 ท่ีจัดท าโดย World Economic Forum 

พบวา่ ประเด็นความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมถูกมองวา่มีโอกาสสูงท่ีสุดท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง 

10 ปี ข้างหน้า (รูปท่ี 2) โดยตัวอย่างประเด็นความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ สภาวะ

อากาศสุดข้ัว (Extreme Weather) ความล้มเหลวในการจัดการความเส่ียงด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Failure) การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Biodiversity Loss) เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากผลส ารวจเม่ือในอดีตท่ี

ความกังวลกระจุกอยู่กับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 

ที่มา: World Economic Forum

รปูท่ี 2 ประเด็นความเส่ียงและความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเส่ียงตามความคิดของผู้เข้ารว่มการส ารวจ

หากพิจารณาความปกติใหม่ (New Normal) ท่ีเน้นเร ื่อง Green and Sustainable น้ัน 

ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Drivers) ได้แก่ ภาครฐั

เป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญของเศรษฐกิจ พฤติกรรมคนหันมาใส่ใจสุขภาพและสุขอนามัย

เพ่ิมข้ึนและ โลกให้ความส าคัญกับเร ื่องส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ขณะท่ีมีปัจจัยท่ีเป็น

อุปสรรค (Blockers) ต่อรูปแบบธุรกิจแบบเดิม ซึ่งประกอบด้วย การพ่ึงพาดีมานด์

ต่างประเทศลดลง ภาระหน้ีของภาคธุรกิจ ครวัเรอืน และรฐับาล การด าเนินธุรกิจท่ี

ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน ส าหรบัปัจจัยท่ีจะช่วยท าให้

เศรษฐกิจและธรุกิจของไทยสามารถอยู่ได้ (Enablers) ภายใต้ความปกติใหม่ข้างต้น 

คือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงาน

ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน 

>> ธุรกิจจะเปล่ียนไปอย่างไรภายใต้ New Normal?
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จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ภาคธรุกิจควรมองหาโอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ โดยปรบัใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่เพ่ือแก้โจทย์ทางธุรกิจ ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ และแก้ไข Pain Point ของ

ผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ได้ดีขึ้น นอกจากน้ัน ยังเป็นการปรบัเปล่ียนท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและยังช่วย

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอีกทางหน่ึง ตัวอย่างธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะได้รบัอานิสงส์จาก

กระแสการพัฒนาท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (รูปท่ี 3) อาทิ ธุรกิจท่ีเก่ียวกับ

พลังงานหมุนเว ยีน (Renewable Energy) ธุ ร กิจบรร จุ ภัณฑ์ ท่ี เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม ธุรกิจอาหารทางเลือกจากนวัตกรรมทางชีวภาพ วธิีการท าเกษตร

สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 3 ตัวอย่างธุรกิจท่ีควรปรบัตัวเพ่ือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
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ธรุกิจไทยพรอ้มแค่ไหนกับการแข่งขันในเวทีโลก
บนฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม?

BOX 1 ในอนาคต ประเทศคู่ค้าหลายประเทศอาจใช้ข้ออ้างด้านมาตรฐานส่ิงแวดล้อมและ

สวสัดิการแรงงานมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) 

มากขึ้น ภาคธุรกิจไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเตรียมการรับมือกับอุปสรรค

หรอืข้อกีดกันดังกล่าวโดยหันมาด าเนินธุรกิจบนฐานของความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

และสังคมมากข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระยะยาวด้วยการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง เพราะมิเช่นน้ันแล้วอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศได้อย่างเข้มแข็งนัก

จากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย ภาคธุรกิจไทยต้องปรับตัวเร่งด่วน 

เพ่ือให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท้ังในแง่กระแสการใส่ใจส่ิงแวดล้อม

และศักยภาพการแข่งขัน ท้ังน้ี จากผลการท าส ามะโนอุตสาหกรรม ปี 2017 ของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบวา่ ผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจบนฐานความเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมยังมีไม่มาก โดยมีสัดส่วนสถานประกอบการท่ีผ่านการรับรองตามเกณฑ์

อุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีค่อนข้างต่าเพียง 7% เท่าน้ัน 

นอกจากน้ี หากพิจารณาดัชนีเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG Index) ปี 2019

พบว่า สถานการณ์ด้านความย่ังยืนยังน่าเป็นห่วงในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการ

กระจายรายได้ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางทะเล รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน

ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมไทยมีข้อจ ากัดในเรื่องความสามารถในการแข่งขันและ

จ าเป็นต้องปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน โดยหัวใจหลักอยู่ท่ีการเพ่ิม

มูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรม (Manufacturing Value Added: MVA) ต่อหัว (รูปท่ี 4) 

ประเทศไทยควรมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมท่ีเคยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจโดยอาศัยอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นและใช้เทคโนโลยีแบบง่ายไปสู่

อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพ่ิมมูลค่าและเป็นท่ีต้องการในอนาคต

ที่มา: United Nations Industrial Development Organization วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 4 มูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมต่อประชากรของไทยเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
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เป็นท่ีแน่นอนแล้วว่า วันท่ี 20 ม.ค. 2021 ประเทศมหาอ านาจของโลกอย่าง

สหรฐัฯ จะมีผู้น าคนใหม่ท่ีชื่อ “โจ ไบเดน” ท่ีมีแนวนโยบายหลายอย่างท้ังด้าน

เศรษฐกิจ การค้า ส่ิงแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างไปจาก ปธน. ทรมัป์ท่ี

จะก้าวลงจากต าแหน่งไป ในท่ีน้ี Krungthai COMPASS จะพาผู้อ่านไปค้นหา

ค าตอบวา่ 100 วนัแรกของ (วา่ท่ี) ปธน. ไบเดน น้ัน จะมีนโยบายเศรษฐกิจอะไร

ท่ีจะออกมาบ้าง และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมท้ังมี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าอย่างไร

US post-election: 
วา่ท่ีประธานาธิบดีคนใหม่ 
จะน าความเปล่ียนแปลงอะไรมาสู่โลก?
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>> Fiscal Stimulus Package จะออกมาเม่ือไหร ่
และมากน้อยแค่ไหน?

สภาคองเกรสมีมติผ่านร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ฯ

แต่ ปธน. ทรัมป์ ส่งเรื่องกลับสภาคองเกรสให้พิจารณาใหม่ ท าให้คาดว่าซึ่งคาดว่า

เม็ดเงินจะได้รบัการอนุมัติในสมัย ปธน. ไบเดน และถึงมือประชาชนในช่วงต้นปี 2021

แม้ว่าเศรษฐกิจสหรฐัฯ ในช่วงคร ึ่งปีหลัง 2020 จะฟื้ นตัวข้ึน แต่มาตรการกระตุ้นและ

เยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ยังจ าเป็น โดยในปี 2020 ท่ีผ่านมา COVID-19

ได้สรา้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ อย่างมหาศาล แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และเยียวยาผลกระทบจากCOVID-19 ของ ปธน.ทรมัป์ ช่วยประคับประคองไว้ และเป็น

ส่วนส าคัญท าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ต้ังแต่ไตรมาส 3 เร ิ่มมีทิศทางท่ีดีข้ึน และเป็น

ท่ียอมรบัว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองยังมีความจ าเป็น โดยล่าสุด 

มาตรการระตุ้นเศรษฐกิจวงเงนิ 9 แสนล้านดอลลารฯ์ น้ีประกอบไปด้วย เช็คเงนิสดคน

ละ 600 ดอลลาร์ฯ เงนิเยียวยาคนตกงานสัปดาห์ละ 300 ดอลลาร์ฯ ต่อสัปดาห์ 

โครงการ Paycheck Protection Program (PPP) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 

เงนิสนับสนุนในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนและเงนิช่วยเหลือโรงเรยีนต่างๆ 

และเงนิสนับสนุนการตรวจเชื้อ COVID-19

อย่างไรก็ตาม เม็ดเงนิกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบน้ี น้อยกว่าข้อเสนอของพรรคเดโมแครต

ท่ีเสนอวงเงนิ 2.4 ล้านล้านดอลลารฯ์ ค่อนข้างมาก สาเหตุจากการท่ีพรรครพัีบลิกัน

ยังครองเสียงข้างมาในวุฒิสภา (Senate) ท าให้เม็ดเงนิท่ีจะน ามาใช้ในครัง้น้ีถูกทอนลง

ค่อนข้างมาก

ที่มา: : Moody’s Analytics (ขอ้มูล ณ เดือน ก.ย. 2020)
หมายเหต:ุ ตัวเลขแสดงถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปนีั้นๆ

รปูท่ี 5 จีดีพีสหรฐัฯ ตามผลการเลือกต้ังในแต่ละกรณี
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>> ไบเดน จะกลับเข้ารว่มพันธกรณีตามความตกลงปารสีใน 
100 วนัแรก ในต าแหน่งประธานาธิบดี สะท้อนถึงความ
มุ่งม่ันในนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

ไบเดน จะกลับเข้าร่วมพันธกรณีตามความตกลงปารีสท่ีเกือบทุกประเทศท่ัวโลกตกลง

อย่างไม่มีข้อผูกมัดท่ีจะลดการปล่อยมลพิษและลดโลกร้อน โดยว่าท่ี ปธน. ไบเดน 

ประกาศว่าจะกลับเข้ารว่มพันธกรณีตามความตกลงปารสีไม่เกินเดือน ก.พ. 2021 โดย

การเข้ารว่มสามารถท าได้โดยค าส่ังประธานาธิบดี (Executive order) ได้โดยตรง และ

นอกเหนือจากน้ัน ว่าท่ี ปธน. ไบเดนยังต้ังเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนพลังงานฟอสซิลเป็น

พลังงานสะอาด และสหรฐัฯ จะถูกขับเคล่ือนด้วยพลังงานสะอาด 100% ภายในปี 2035 

และมีอัตราการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์หรอืก๊าซเรอืนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 

2050 ด้วยเม็ดเงนิลงทุน 2 ล้านล้านดอลลารส์หรฐัฯ อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าว

จ าเป็นต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภาคองเกรส (House) ซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภาท่ี

พรรคเดโมแครตยังไม่ได้ครองเสียงข้างมาก

การสนับสนุนพลังงานสะอาด (Green Energy) ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน

ทางเลือกของไทยได้รบัอานิสงส์ตามไปด้วย แต่การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยอาจ

ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการส่งเสรมิพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการ

ลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานอย่างสถานีชารจ์ ท าให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ท่ัวโลกมี

แนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะลดบทบาทตลาดรถยนต์เคร ื่องยนต์สันดาป

ภายใน และแน่นอนว่าจะกระทบผู้ประกอบการไทยท่ีเป็น Supply Chain ท่ีส าคัญของ

โลกในการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปภายใน นอกจากน้ี การห้ามการขุด

เจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติในดินแดนของรฐั และเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน

จากฟอสซิล เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิ (Net Zero 

Emissions) ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 จะยิ่งเป็นแรงกดดันให้ราคาน้ามันดิบใน

ตลาดโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน และจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตของไทย แม้ว่าจะช่วย

ให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมสูงข้ึนในระยะส้ันก็ตาม

รปูท่ี 6 สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเรง่ข้ึน

ICE sales          EV sales

ที่มา: : Bloomberg New Energy Finance
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มีโอกาสท่ีสหรัฐฯ จะใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน ในแนวทางเดียวกับ

สหภาพยุโรป ซึง่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการส่งออกของไทย จากแนวโน้มการกลับเข้า

รว่มความตกลงปารสี และมีภาคีท่ีส าคัญคือสหภาพยุโรป ซึ่งในปัจจุบันสหภาพยุโรปอยู่

ระหว่างพิจารณามาตรการปรบัคารบ์อนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment 

Mechanism – CBAM) โดยจะมีการจัดเก็บภาษีตามปรมิาณคารบ์อนในสินค้า ซึ่งรา่ง

กฎหมายคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 2 ของปี 2021 สอดคล้องกับ (ว่าท่ี) รฐัมนตรคีลัง 

เจเนต เยลแลน ท่ีเคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการสนับสนุนการเก็บภาษีคารบ์อนฯ เพ่ือลด

ปัญหาโลกรอ้น1

1 อ้างอิงจาก https://fr.reuters.com/article/us-usa-climate-tax/u-s-could-adopt-carbon-tax-under-a-biden-presidency-
ex-fed-chair-yellen-idINKBN26T23L

>> นโยบายการค้าระหวา่งประเทศของสหรฐัฯ และนัยต่อการค้า
ของไทยจะเป็นอย่างไร?

นโยบายการค้ามีแนวโน้มท่ีจะคาดเดาได้ง่ายกวา่ในสมัย ปธน. ทรมัป์ และส่งผลดีต่อการ

ส่งออกในภาพรวม แม้ว่านักวเิคราะห์ยังเสียงแตกกันถึงแนวนโยบายการค้าของ ว่าท่ี

ปธน. ไบเดน ว่าจะไปในทิศทางไหน จะท าสงครามการค้ากับจีนต่อหรอืไม่ แต่ส่ิงท่ี

นักวเิคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันก็คือ นโยบายการค้าจะกลับไปตามแบบแผนการค้าโลก

มากข้ึน ท าให้ในระยะข้างหน้า มองว่า ไบเดนซึ่งมีแนวคิดแบบอนุรกัษ์นิยมจะน าสหรฐัฯ 

กลับเข้าแข่งขันทางการค้ากับชาติอ่ืนๆ ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม (Level-playing field) 

และอยู่ภายใต้กฎกติกา (Rule-based) มากข้ึนกว่าสมัยท่ีทรมัป์เป็น ปธน. เช่น การกลับ

เข้ารว่มกับองค์การการค้าโลก (WTO) (หลังจากท่ีทรมัป์ขู่จะถอนตัวจากสนธิสัญญา 

GPA1 ภายใต้การก ากับของ WTO หลังจากท่ี WTO ตัดสินให้สหรฐัฯ มีความผิดฐานเก็บ

ภาษีน าเข้าจากจีนและละเมิดกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศหลายข้อ รวมถึงช่องโหว่

ทางกฎหมายท่ีท าให้สหรัฐฯ เสียเปรยีบทางการค้า) ซึ่งจะท าให้ความไม่แน่นอนทาง

การค้าโลกลดลง

ที่มา: : https://www.policyuncertainty.com, กระทรวงพาณิชย์ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 7 ความไม่แน่นอนทางการค้าโลกกับการส่งออกของไทย 

US trade policy uncertainty          Export (%YoY) (RHS)
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แม้การกระตุ้นเศรษฐกิจสหรฐัฯ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลก แต่ก็สรา้งแรงกดดันต่อการ

แข็งค่าของเงินบาทส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของการส่งออกไทย 

โดยเศรษฐกิจสหรฐัฯท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน ท าให้ตลาดคลายความกังวลจากความไม่แน่นอน 

ซึ่งจะส่งผลให้ในระยะต่อไปตลาดมีโอกาสเปิดรับความเส่ียง (Risk-on) และเข้าหา

สินทรัพย์เส่ียงมากข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ นอกจากน้ี ยังท าให้

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) มีแนวโน้มคงท่าทีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงนิ และ

ลดโอกาสท่ีจะใช้นโยบายควบคุมอัตราผลตอบแทนตราสารหน้ี (Yield Curve Control) 

เพ่ือลดต้นทุนการกู้ยืมในระยะยาว นอกจากน้ัน การปรบัเพ่ิมอัตราภาษีเพ่ือชดเชยขาด

ดุล เช่น การปรบัข้ึนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาท่ีมีรายได้สูงจาก 37% เป็น 39.6% และ

ภาษีนิติบุคคลจาก 21% เป็น 28% จะสรา้งแรงกดดันต่อผลก าไรของบรษัิทจดทะเบียนใน

ตลาดหุ้นฝ่ังสหรฐัฯ เพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งอาจท าให้เม็ดเงนิลงทุนไหลออกจากตลาดสหรฐัฯ เพ่ือ

แสวงหาผลตอบแทนท่ีดีกว่า
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เม่ือ ต.ค. 2020 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ

จีนได้มีการประชุมครัง้ท่ี 5 ซึ่งวาระส าคัญในครัง้น้ี คือ การหารอืเพ่ือรา่งแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 เพ่ือใช้ส าหรบัปี 2021-2025 

รวมถึงก าหนดแผนนโยบายระยะยาวปี 2035 ด้วย โดยแผนท้ังหมดน้ีจะมี

ความชัดเจนและถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการหลังผ่านการอนุมัติจากสภา

ผู้แทนประชาชนจีนในเดือน มี.ค. 2021

จบัตาแผนยุทธศาสตร์
ฉบับท่ี 14 ของจนี
ต่อนัยเศรษฐกิจโลก 
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>> แผนยุทธศาสตรข์องจนีส าคัญต่อบรบิทโลกอย่างไร?

แผนพัฒนาฯ นี้ใช่วา่จะส าคัญเฉพาะจีน แต่มักจะมีผลกระเทือนไปยังประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก 

เช่น แผนฯ ฉบับท่ี 13 (ปี 2016-2020) ท่ีส่วนหน่ึงได้มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม

โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และน่ันก็ถือเป็นจุดก าเนิดของยุทธศาสตร ์

“Made in China 2025” ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นชนวนส าคัญท่ีจุดไฟสงครามการค้า

ระหว่างสหรฐัฯ และจีน ให้ปะทุรุนแรงและขยายวงสู่สงครามเทคโนโลยีจวบจนทุกวันน้ี 

นอกจากน้ัน ประเทศจีนมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ด้วยจีดีพีท่ีใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีโอกาสท่ีจะฟื้ นตัวจากวกิฤต COVID-19 ได้เรว็และดีกว่า

หลายประเทศเศรษฐกิจหลัก อีกท้ังยังมีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเทศ รวมถึง

ประเทศไทย ท่ีจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย

ของจีนจึงจะสรา้งแรงกระเพ่ือมต่อเศรษฐกิจโลกอยู่ไม่น้อย

ยุทธศาสตร ์“Dual Circulation” คือการขับเคลื่อนประเทศโดยเน้นความแข็งแกร่ง

ในประเทศ (Internal Circulation) เป็นส าคัญ ควบคู่ไปกับแรงเสริมส่งจากภาค

ต่างประเทศ (International Circulation) กล่าวคือ จีนจะเน้นสร้างความแข็งแกร่ง

และเพ่ิมบทบาทอุปสงค์ในประเทศให้เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศ 

ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

ที่มา: : Bloomberg

รปูท่ี 8 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร ์“Dual Circulation” ของจีน 

จนีจะเน้นสรา้งความแข็งแกรง่ในประเทศ ควบคู่ไปกับแรงเสรมิส่งจากภาคต่างประเทศ
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นอกจากน้ี จีนยังเดินหน้าปฏิรูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ (Rebalancing) โดยเพ่ิมบทบาท

การบรโิภคในประเทศมากขึ้นต่อเน่ือง โดยเฉพาะนโยบายการเพ่ิมรายได้ เพ่ิมสวัสดิการ

ทางสังคม (Social safety net) และยกระดับความเป็นสังคมเมือง (Urbanization) 

เป็นหัวใจส าคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลังการเติบโตของการบรโิภค เพราะเป็นกลไกท่ีท าให้มี

ชนชั้นกลางเพ่ิมข้ึน ช่วยลดความเหล่ือมล้าทางรายได้ ลดการออมเงนิเพ่ือใช้จ่ายใน

ยามฉุกเฉินท่ีมากเกินไป และหนุนน าการใช้จ่ายในปัจจุบันให้พุ่งข้ึน ซึ่งคาดว่าจีนจะ

ด าเนินแนวทางน้ีอย่างต่อเน่ือง ยกตัวอย่างเช่น การเรง่สรา้งสังคมเมือง ซึ่งยังมี Room 

ท่ีจะพัฒนาได้อีกมาก และถือเป็นโอกาสของธุรกิจท่ัวโลกในการเจาะดีมานด์ใหม่ๆ 

เน่ืองจากสัดส่วนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเมืองของจีนยังถือว่าต่ากว่าประเทศเศรษฐกิจ

หลักอ่ืนๆ เช่น สหรฐัฯ ญ่ีปุ่น และยุโรป 

แผนพัฒนาฯ ฉบับใหม่ ย้าชัดวา่จนีจะยกระดับการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีเพ่ือท าให้

ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ (Technological self-reliance) มากกวา่การพ่ึงพา

การน าเข้าจากชาติอื่น โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอรท่ี์จีนน าเข้าจากต่างประเทศมากถึง

ปีละ 3 แสนล้านดอลลารฯ์ หลังจากสามารถผลิตในประเทศได้เพียง 16% ของความ

ต้องการใช้งานท้ังหมดเท่าน้ัน  อีกท้ังเซมิคอนดักเตอรย์ังอยู่เบ้ืองหลังหลายๆ เทคโนโลยี

ส าคัญในยุค 5G เช่น AI, IoT และ Smart Car ท่ามกลางบทเรยีนจากความขัดแย้ง

กับสหรฐัฯ และจากวกิฤต COVID-19 ท่ีสะท้อนให้เห็นความส าคัญของการลดความ

เส่ียงของการหยุดชะงักของ Supply Chain ดังน้ัน คาดว่างบประมาณในการวจิัยและ

พัฒนา (R&D) ของจีนจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง หลังข้อมูลล่าสุดชี้ว่าอยู่ในระดับต่าเพียง 

2.19% ของจีดีพี ซึ่งต่ากว่าประเทศเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น เยอรมัน และสหรฐัฯ ท่ีงบประมาณ

ในส่วนน้ีสูงถึงประมาณ 2.8-4.8% ของจีดีพี (รูปท่ี 9)

ที่มา: : World Bank

รปูท่ี 9 Research and development expenditure (% of GDP)

ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและพัฒนา (R&D) ของจนี ยังต่ากวา่หลายประเทศเศรษฐกิจหลัก
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ท้ายท่ีสุดแล้ว ต้องติดตามท่าทีการรักษาความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 

ภายใต้ผู้น าประเทศคนใหม่ ว่าจะเดินเกมสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีกับจีน

อย่างไรต่อไป แม้จากถ้อยค าปราศรยัและแผนงานท่ีใช้ในการหาเสียงของโจ ไบเดน

จะสะท้อนท่าทีท่ีประนีประนอมและสนับสนุนการค้าตามกฎกติกาสากลมากข้ึนเม่ือ

เทียบกับแนวทางของทรมัป์ แต่จากการรวบรวมข้อมูลของ Krungthai COMPASS 

พบว่านักวเิคราะห์หลายฝ่าย เช่น จาก JP Morgan มองว่า โจ ไบเดน จะยังคงมีแนวทาง

ปกป้องและสรา้งความม่ันคงของสหรฐัฯ และรกัษาความเป็นผู้น าในด้านเทคโนโลยี

แบบเดียวกันกับทรมัป์ แต่ส่ิงท่ีต่างออกไป คือ “วธิีการ” ท่ีไม่บุ่มบ่าม มีชั้นเชิง และใช้

รูปแบบการรวมพลังกับพันธมิตรเพ่ือถ่วงดุลกับจีนมากข้ึน 



21

เม่ือกลางเดือน พ.ย. 2020 ท่ีผ่านมา ไทยได้ลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ “RCEP” ซ่ึงย่อมาจาก RegionalComprehensive 

Economic Partnership ร่วมกับ อีก 9 ประเทศในอาเซียน และ 5 ประเทศคู่ค้า

ส าคัญ อย่างจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด์ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว 

และจะมีผลบังคับใช้เม่ือประเทศในอาเซียนอย่างน้อย 6 ประเทศ และประเทศ

อ่ืนๆ อีก 3 ประเทศลงนามในสัตยาบัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้า ดังน้ัน 

RCEP จึงถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท้ังในมิติของขนาด

เศรษฐกิจและจ านวนประชากร ท าให้การผนึกก าลังในครั้งน้ีนับเป็นก้าวย่ิงใหญ่

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีน่าจับตามองอย่างย่ิง

โลกจะได้อะไร
จากความตกลง RCEP?
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>> RCEP คืออะไร แตกต่างจาก FTA เดิมอย่างไร?

ความตกลง RCEP เป็นการเปิดเสรทีางการค้า บรกิาร และการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

แปซฟิิกท่ีมีความ“ทันสมัย ครอบคลุม และลึกย่ิงขึ้น” โดยเป็นการดึง FTA ท่ีมีอยู่เดิม

มาปรบัให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็น Rules of Origin หรอืกฎถ่ิน

ก าเนิดสินค้า ซึ่งในเบ้ืองต้นสมาชิก RCEP ตกลงจะลดภาษี 65% ของสินค้าท้ังหมดท่ี

ค้าขายในกลุ่ม RCEP เหลือ 0% ทันที และอีก 20% จะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน

ระยะเวลา 10 ปี ส่วนสินค้าท่ีเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอ่อนไหวจะมีการเจรจาให้มี

การปรบัลดภาษีลงในระยะต่อไป ยิ่งกว่าน้ัน ความตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมด้านบรกิาร

และการลงทุน ท้ังบรกิารด้านการเงนิ โทรคมนาคม และวชิาชีพ การเคล่ือนย้ายชั่วคราว

ของบุคคลธรรมดา การลงทุนทรพัย์สินทางปัญญา ความรว่มมือด้าน e-Commerce 

การแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรฐั 

ที่มา: : Nikkei Asia

รปูท่ี 10 กรอบข้อตกลงทางการค้าของภูมิภาคเอชียแปซิฟิก

Peru            Mexico           Vietnam    Malaysia  Singapore     Brunei 

Indonesia  Philippines  Thailand    Lao PDR

US                UK

Myanmar   Cambodia

South 
Korea

China

Chile           Canada           New Zealand     Australia           Japan                     India

CPTPP
New supply chain pact

RCEPASEAN

Withdrew

Withdrew To join?
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นอกจากน้ี RCEP เป็นเสมือนการดึง FTA ของแต่ละคู่ประเทศมารวมอยู่บนมาตรฐานกฎ

กติกาเดียวกัน แม้ว่าปัจจุบัน ASEAN ได้ท าข้อตกลงการค้าเสร ี(FTA) กับจีน ญ่ีปุ่น 

เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รวม 4 ฉบับอยู่แล้ว (รูปท่ี 10) แต่ FTA ดังกล่าว

อาจจะยังมีความท้าทายในเชิงปฏิบัติอยู่มาก เช่น มาตรฐานของ FTA ระหว่าง ASEAN 

กับจีน แตกต่างจากของ ASEAN กับญ่ีปุ่น ซึ่งสร้างความท้าทายต่อผู้ประกอบการท่ี

ส่งออกไปยังท้ัง 2 ตลาด เป็นต้น นอกจากน้ัน RCEP ถือเป็นการให้ก าเนิดข้อตกลง

การค้าเสรรีะหว่างประเทศเศรษฐกิจส าคัญในเอเชียแปซิฟิกบางคู่ หลังจากปัจจุบันยัง

ไม่มีการท า FTA ระหว่างจีน-ญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่น-เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น-นิวซีแลนด์ แต่อย่างใด 

(รูปท่ี 11)

ที่มา: : Asia Briefing ซึง่อ้างอิงขอ้มูลจาก Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade

รปูท่ี 11 ข้อตกลง FTA แบบทวภิาคีระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม RCEP

>> แล้ว RCEP ส่งผลดีต่อชาติสมาชิกอย่างไร?

ประเทศสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ “เพ่ิมเติม” ในสินค้าท่ีนอกเหนือจาก FTA ท่ีมีอยู่ 

อย่างท่ีกล่าวไปในช่วงก่อนหน้าว่า RCEP คือ FTA ใหม่ ซ้อน FTA เดิมท่ีมีการเปิดเสรใีน

หลายสินค้าอยู่แล้ว ดังน้ัน ผลดีของ RCEP จะเกิดจากส่วนเพ่ิมในสินค้าท่ี FTA เดิมไม่

ครอบคลุม ยิ่งกว่าน้ัน การค้าระหว่างประเทศคู่เจรจาท่ีจะคึกคักขึ้น เน่ืองจากปัจจุบัน

ประเทศเหล่าน้ียังไม่มีการท า FTA ระหว่างกันในหลายคู่ เช่น จีน-ญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่น-เกาหลี

ใต้ และญ่ีปุ่น-นิวซีแลนด์  ท าให้หลังมีการเปิดเสรทีางการค้าภายใต้ RCEP มูลค่า

การค้าระหว่าง 4 ประเทศคู่เจรจาจะเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าข้ันต้น

และข้ันกลางของไทยไปยังประเทศกลุ่มน้ี และท าให้ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลก

มากข้ึน

FTA concluded, signed and in force          Negotiations paused

ASEAN Australia China Japan S.Korea New Zealand

ASEAN

Australia

China

Japan

S.Korea

New Zealand
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RCEP จะท าให้การท าการค้าระหว่างกันมีความคล่องตัวข้ึน โดยเฉพาะการลดข้อจ ากัด

ของ Rules of Origin (RoO) หรอืกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ตามกรอบ FTA ในรูปแบบ 

ASEAN+1 เดิม ซึ่งจะก าหนดให้ผู้ส่งออกสามารถสะสมวัตถุดิบท่ีมีถ่ินก าเนิดได้เพียง 

10-11 ประเทศ แต่ด้วยความตกลง RCEP จะท าให้การก าหนด RoO สามารถขยายการ

สะสมถ่ินก าเนิดสินค้าได้มากถึง 15 ประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะท าให้ภาคธุรกิจสามารถ

ใช้สิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีพิเศษได้ง่ายข้ึน แต่การก าหนด RoO ให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันยังจะช่วยลดต้นทุน RoO ได้ราว 1.4-5.9% ของปรมิาณธุรกรรมส่งออก ซึ่ง

ประเมินว่าจะช่วยหนุนมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน 9 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ ต่อปี2 โดยเฉพาะ

จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ ท่ีคาดว่าจะได้รบัประโยชน์มากท่ีสุด (รูปท่ี 12) 

ที่มา: : Allianz Research 

รปูท่ี 12 มูลค่าส่งออกส่วนเพ่ิมท่ีคาดวา่จะได้รบัเม่ือปรบัใช้ RoO เดียวกันภายใต้ข้อตกลง RCEP

นอกจากน้ี ยังเป็นโอกาสให้ธรุกิจท่ีมีศักยภาพออกไปลงทุนในประเทศสมาชิก โดยภายใต้ 

RCEP จะมีการปรบัปรุงกฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคต่อการลงทุน ขณะเดียวกัน RCEP 

ก็จะกลายเป็นอีกแม่เหล็กส าคัญท่ีดึงดูดการลงทุนสู่ประเทศในกลุ่ม RCEP รวมถึง

ประเทศไทยมากขึ้น เพ่ือรบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

ของโลกมากข้ึน อย่างไรก็ดี ประเทศอ่ืนๆ ใน RCEP ก็สามารถกลายเป็นคู่แข่งในการ

ดึงดูด FDI เช่นกัน โดยเฉพาะเวยีดนาม ซึ่งมีข้อได้เปรยีบจากการเข้าร่วม CPTPP 

(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) 

รว่มด้วย 

2 อ้างอิงจาก Allianz Research 

พันล้านดอลลารฯ์
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ส่งออกไทยจะได้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP 
แค่ไหน?

BOX 2 RCEP จะเอื้อให้ไทยส่งออกสินค้าเดิมได้มากขึ้น เน่ืองจากประเทศในกลุ่ม RCEP 

เป็นคู่ค้าส าคัญของไทยอยู่ก่อนแล้ว ส่วนหน่ึงเพราะเราได้ท า FTA กับทุกประเทศ 

โดยไทยส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใน RCEP มากถึง 54.1% ของมูลค่าการ

ส่งออกท้ังหมดในปี 2019 โดยสินค้าส่งออกส าคัญไปยังกลุ่มน้ี ได้แก่ รถยนต์และ

ส่วนประกอบ (13.0%) เครื่องจักรและส่วนประกอบ (12.7%) เครื่องจักรกล (12.6%) 

พลาสติก (7.3%) และน้ามันส าเรจ็รูป (5.9%)

ไทยจะได้รับผลประโยชน์ “เพ่ิมเติม” ในสินค้าท่ีนอกเหนือจาก FTA ท่ีไทยมีอยู่ 

อย่างท่ีกล่าวไปในช่วงก่อนหน้าว่า RCEP คือ FTA ใหม่ ซ้อน FTA เดิมท่ีมีการเปิดเสรี

ในหลายสินค้าอยู่แล้ว ดังน้ัน ผลดีของ RCEP จะเกิดจากส่วนเพ่ิมในสินค้าท่ี FTA 

เดิมไม่ครอบคลุม ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์3 ช้ีวา่ ไทยจะได้ประโยชน์ในหลายหมวด ได้แก่ 

หมวดสินค้าเกษตร เช่น แป้งมันส าปะหลัง สับปะรด สินค้าประมง หมวดอาหาร เช่น 

ผักผลไม้แปรรูป น้าส้ม น้ามะพร้าว รวมท้ังอาหารแปรรูปอื่นๆ และหมวดสินค้า

อุตสาหกรรม อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก กระดาษ เคมีภัณฑ์ ช้ินส่วนยานยนต์ 

เครื่องแต่งกาย รวมท้ังจักรยานยนต์

3 อ้างอิงจาก https://infocenter.git.or.th/business-news/business-news-20201118-1-2 (ขอ้มูล ณ เดือน พ.ย. 2020) 
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Section2

เศรษฐกิจไทย
จะเดินไปทางไหน
หลังบทเรยีน COVID-19
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COVID-19 ท าให้จ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังปี 2020 

เหลือเพียง 6.7 ล้านคน จากท่ีเคยมี

ถึง 39.9 ล้านคนในปี 2019 ท่ีสรา้ง

รายได้ให้ประเทศมากถึง 11.8% 

ของจดีีพี การค้นพบวัคซนีในชว่ง

ปลายปี 2020 และบางประเทศเร ิม่

มีการฉีดวัคซนีให้ประชากรของ

ตัวเองในเดือน ธ.ค. ท่ีผ่านมา 

ต่างสรา้งความหวังว่าการท่องเท่ียว

อาจฟื้ นกลับมาได้ในเรว็วัน ท้ังน้ี 

Krungthai COMPASS ประเมนิวา่ 

ความไมแ่น่นอนในเรื่องระยะเวลาการ

กระจายวคัซีนในประเทศต่าง ๆ และ

แนวทางการรบันักท่องเท่ียวต่างชาติ

ท่ียังไมแ่น่ชัดจะเป็นปัจจยักดดันการ

ฟื้ นตัวของการท่องเท่ียวต่อไปในปี 

2021 ตลอดจนแนวทางการ

ช่วยเหลือธรุกิจโรงแรมท่ีจะเขา้มา

เยียวยาได้บางส่วน

ภาคการท่องเท่ียว
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ในปี 2021 แม้วคัซีนจะถูกค้นพบแล้ว แต่จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2021 

ยังถูกกดดันภายใต้ความไม่แน่นอนอย่างน้อยสามประการ ไม่ว่าจะเป็น 1) ผู้เดินทาง

ในอนาคตต้องฉีดวัคซีนก่อนหรอืไม่ 2) วัคซีนจะถูกแจกจ่ายได้เรว็ขนาดไหน 

และ 3) ไทยจะมีแนวทางการรบันักท่องเท่ียวอย่างไร คนไทยต้องได้รบัวัคซีน

มากจ านวนหน่ึงก่อนหรอืไม่ จึงจะให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามา 

การฟื้ นตัวของการท่องเท่ียว
ในปี 2021 ภายหลังการค้นพบวคัซนี 
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ที่มา: : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
หมายเหต:ุ F ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 13 จ านวนนักท่องเท่ียวในปี 2019 หดตัวอย่างไม่เคยแป็นมาก่อนจากวกิฤต COVID-19

ประการท่ี 1: ผู้ท่ีเดินทางด้วยเครื่องบินในปี 2021 ต้องได้รบัวคัซีนก่อนหรอืไม่?

ในปี 2021 นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางระหวา่งประเทศ อาจต้องได้รบัการฉีดวคัซีนป้องกัน

COVID-19 ก่อน แม้ในเดือน ธ.ค. 2020 จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก

สายการบินใดๆว่าในการเดินทางในปี 2021 ผู้เดินทางจะต้องมีการได้รบัวัคซีนก่อนหรอืไม่ 

แต่ก็มีหลายสายการบิน รวมถึง International Air Transport Association (IATA) 

มีแนวคิดว่าผู้ท่ีเดินทางระหว่างประเทศควรได้รบัวัคซีนก่อน โดยในขณะน้ีทาง IATA 

ก็ได้มีการพัฒนา Application ท่ีใช้ในการยืนยันว่าได้รบัการฉีดวัคซีนแล้ว และคาดว่า

น่าจะใช้ได้ในต้นปี 20214

ประการท่ี 2: ในต่างประเทศ วคัซีนจะถูกแจกจ่ายได้เรว็ขนาดไหน?

ช่วงแรกวคัซีนจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องแจกจ่ายวคัซีนให้ Priority 

Group ก่อน โดยผู้ท่ีมีโอกาสได้รบัวัคซีคเป็นกลุ่มแรกมักเป็นผู้ท่ีมีโอกาสติดเชื้อสูง 

หรอืติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวติสูง อย่างเช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้มี

โรคประจ าตัวรา้ยแรงต่างๆ แล้วจึงกระจายให้กลุ่มคนอ่ืนๆในสังคมต่อไป (รูปท่ี 14) 

ซึ่งเราพอคาดการณ์ได้ว่า แม้ Priority Group จะได้รบัวัคซีนก่อน แต่กลุ่มคนดังกล่าว

อาจมีโอกาสต่าท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงแรก 

4 https://www.washingtonpost.com/travel/2020/12/08/vaccine-passport-immunity-app-covid/
https://www.newsweek.com/coronavirus-covid-who-vaccine-certificates-vaccination-passports-travel-requirements-1554777
https://www.healthline.com/health-news/will-airlines-require-vaccine-passports-in-2021
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https://www.healthline.com/health-news/will-airlines-require-vaccine-passports-in-2021
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ที่มา: : www.nationalacademies.org/ (ณ เดือน ธ.ค. 2020)
หมายเหต:ุ ในชว่งแรกวคัซนีจะยังผลิตได้น้อย เลยต้องแจกจา่ยให้กลุ่มที่มคีวามจ าเปน็ก่อน ซึง่คาดการณ์วา่ใน Phase 3 อุปทานของวคัซนีน่าจะ

เพียงพอแต่ประชาชนท่ัวไปแล้ว 

รปูท่ี 14 ข้อเสนอในการกระจายวคัซีนประชาชนในกรณีของสหรฐัฯ 

5 อังกฤษต้ังเปา้ให้ 50% ของประชากรได้รบัวคัซนีในเดือนมีนาคม ส่วนสหรฐัฯต้ังเปา้ไวภ้ายในครึง่ปแีรก 

ในช่วงครึง่แรกของปี 2021 สหรฐัฯ และอังกฤษมีการต้ังเป้าท่ีจะให้ประชากรกวา่ 50% 

ได้รบัวคัซนี และ 75% ในช่วงครึง่ปีหลัง5 อย่างไรก็ดี การท่ีจะมีภูมิคุ้มกันไวรสั COVID-19 

จ าเป็นท่ีจะต้องฉีดวัคซีนเข็มท่ีสองภายใน 3-4 สัปดาห์ นอกจากน้ี แม้สหรฐัฯจะมี

เป้าหมายในการให้ประชากร 75% ได้รบัวัคซีนภายในส้ินปี 2021 แต่ก็ต้องจับตาดูว่า

ประชากรท่ีต้องการฉีดวัคซีนจะมีถึงจ านวนดังกล่าวหรอืไม่ เพราะการส ารวจความ

ต้องการฉีดวัคซีนในเดือน ธ.ค. 2020 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 71% เท่าน้ันท่ี

ต้องการรบัการฉีดวัคซีน 

หลายประเทศในเอเชียอย่างยังมีการ Pre-order วัคซีนน้อยกว่าจ านวนประชากร 

โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มส าคัญท่ีเดินทางเข้าไทย อย่าง 

จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวยีดนาม อินโดนีเซีย (รูปท่ี 15) นอกจากน้ี มีการต้ังเป้าว่า

น่าจะแจกจ่ายวัคซีนได้ในช่วงกลางปี และประชากรส่วนใหญ่น่าจะได้รับวัคซีนในช่วง

ปลายปี เช่นในกรณีของสิงคโปร์ หากก าหนดการฉีดวัคซีนยังเป็นไปตามท่ีวางไว้เช่นน้ี 

เราพอคาดได้ว่านักท่องเท่ียวกลุ่มส าคัญของไทยอาจยังไม่สามารถมาเท่ียวไทยได้

จ านวนมากนักในปี 2021

จนท.แพทย์และสาธารณสุข 
ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง และผู้สูงอายุ

ครู ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงปานกลาง 
แรงงานกลุ่มเส่ียง คนไรบ้้าน

นักเรยีน แรงงานในกลุ่มเส่ียง
ปานกลาง ผู้อายุ 18-20 ปี

ประชาชนท่ีเหลือ

Phase 1

Phase 3

Phase 2

Phase 4

http://www.nationalacademies.org/
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ที่มา: : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Bloomberg และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1/ ตัวเลขการท าสัญญาจดัซื้อวคัซนีเปน็ตัวเลขท่ีมีการเปดิเผยขอ้มลูเท่านั้น ในบางประเทศ อย่างเชน่ประเทศจนีท่ีมีการจดัท าวคัซนี

ให้คนในประเทศเองไม่ไดม้ีการเปดิเผยขอ้มลูวา่วคัซนีทีผ่ลิตได้ครอบคลุมประชากรได้จ านวนก่ีคน
2/ สัดส่วนคนญี่ปุน่และลาวที่เดินทางเขา้ไทยมีสัดส่วนใกล้เคยีงกัน แต่เลือกที่จะแสดงผู้เดนิทางชาวญี่ปุน่ เนื่องจากมีค่าใชจ้า่ยต่อ

หัวสูงกวา่และมีแนวโน้มที่จะเปน็นกัท่องเที่ยวมากกวา่ 

รปูท่ี 15 สัดส่วนคนต่างชาติท่ีเดินทางเข้าไทยมากท่ีสุด 5 ประเทศ และสัดส่วนประชากรท่ีประเทศได้ท าสัญญาซ้ือ

วคัซีนครอบคลุมแล้ว 

ประการท่ี 3: คนไทยต้องได้รบัวคัซีนมากจ านวนหน่ึงก่อนหรอืไม่ จึงจะให้

นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามา?

ตอนนี้ยังไม่มีความแน่ชัด แต่หากต้องรอให้คนไทยได้รบัวคัซีนก่อน อย่างเรว็ไทยอาจ

รับนักท่องเท่ียวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 แต่อย่างช้าอาจเป็นช่วงต้นปี 2022 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าคนไทยจะได้รบัวัคซีน COVID-19 ประมาณกลางปี 

20216 อย่างไรก็ดี ในขณะน้ีไทยมีการส่ังจองวัคซีนไปเพียง 26 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอ

กับประชากรท่ี 13 ล้านคนเท่าน้ัน ซึ่งหากจะให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวติใกล้เคียง

ปกติได้ ผู้อ านวยการบรหิารโครงการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ศูนย์วจิัยวัคซีน คณะ

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปิดเผยว่าประชากรอย่างน้อย 50% จะต้อง

ได้รบัวัคซีน ซึ่งแม้ไทยจะมีการส่ังวัคซีนเพ่ิม และไทยสามารถกระจายวัคซีนได้รวดเรว็

เท่าประเทศอ่ืนๆ กว่าคนไทย 50% จะมีภูมิคุ้มกัน COVID-19 น่าจะเป็นช่วงปลายปี 

2021

6 อ้างอิงจาก https://thestandard.co/thailand-coronavirus-vaccine/ (แถลง ณ วนัที่ 3 ธ.ค. 2020)

สัดส่วนคนต่างชาติ
ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย

สัดส่วนของวคัซีน
ต่อประชากร
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ที่มา: : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Bloomberg และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ค านวณโดยอิงจากเปา้หมายการฉีดวคัซนีให้ประชากรในประเทศต่างๆเชน่ สหรฐัฯ อังกฤษ สิงคโปร ์และไทย ตลอดจนมกีารตัดทอนผู้มี

โอกาสท่องเที่ยวต่าออกไป แม้ได้รบัวคัซนีแล้ว  เชน่ จนท.สาธารณะสุขแนวหน้า ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ าตัวต่างๆ ซึง่งมักเปน็กลุ่มคนกลุ่มแรก
ที่ได้รบัวคัซนี และมีสัดส่วนประมาณ 10-15% ของประชากร 

รปูท่ี 16 ประมาณการตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติปี 2021 ภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ 

>> แล้วแนวโน้มจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2021 จะเป็น
อย่างไร?

คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2021 ยังอยู่ในระดับต่า แต่ก็มีโอกาสท่ีจะฟ้ืนตัวได้บ้าง

เล็กน้อย หลายปัจจัยข้างต้นท่ีได้กล่าวมา ยังมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 

ด้วยความไม่แน่ชัดต่างๆ ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2021 สามารถเป็นไป

ได้หลายทางดังท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 16

ต่างชาติ กับการกระจายวคัซีน (หน่วย: ล้านคน)

เรว็กวา่เป้า ตามเป้า ช้ากวา่เป้า

แนวทางการรบั 
นทท.ต่างชาติ

ของไทย

รบัคนท่ีฉีดวคัซีนแล้ว 8 5.5 3.5

คนไทยฉีดบางส่วน ก็ให้ นทท. เข้าได้ 4.6 4.4 2.6

คนไทยต้องฉีดวคัซีนเยอะก่อน <1 <1 <1

หากประเทศต่างๆ สามารถกระจายวคัซีนได้เร็วกว่าเป้า และผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถ

เข้าไทยได้ ไทยอาจรับนักท่องเที่ยวได้ราว 8 ล้านคน สาเหตุท่ีตัวเลขยังอยู่ในระดับต่า 

เพราะคาดว่าในช่วงคร ึ่งปีแรกของปี 2021 ผู้ท่ีได้รบัวัคซีนยังไม่ท่ัวถึง โดยผู้ท่ีได้รับ

วัคซีนแล้ว อย่างเช่น Priority Group ก็อาจไม่ใช่กลุ่มท่ีจะมาท่องเท่ียวได้โดยง่าย 

แม้ในช่วงคร ึ่งปีหลัง ประชากรจ านวนมากในหลายประเทศจะได้รับวัคซีนแล้ว 

แต่จ านวนนักท่องเท่ียวก็ยังถูกกดดันจากการท่ีประชากรอีกส่วนหน่ึงยังไม่ได้รับ

วัคซีน ท าให้การเดินทางมาเท่ียวเป็นหมู่คณะไม่สะดวก และท าให้นักท่องเท่ียวส่วน

หน่ึงอาจชะลอการเดินทางออกไปก่อน นอกจากน้ีภาวะภาวะเศรษฐกิจในหลาย

ประเทศท่ียังไม่กลับสู่ระดับเดิม ก็กดดันการตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ดี หากไทยมีแนวทางการรบันักท่องเท่ียวต่างชาติจ านวนมาก ก็ต่อเม่ือคนไทย

คนไทยส่วนใหญ่ได้รบัวคัซีนก่อน ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจมีน้อยกว่า 1 ล้านคน 

เน่ืองจากกว่าท่ีคนไทยเกินคร ึ่งได้รบัวัคซีนจึงอาจเป็นช่วงปลายปี 2021 และหากแนว

ทางการรบันักท่องเท่ียวต่างชาติยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวด เช่น ยังต้องมีการกักตัว

เป็นเวลาหลายวันอยู่ ก็จะท าให้ไทยสามารถรบันักท่องเท่ียวได้อย่างจ ากัดมาก และ

ต้องเน้นไปท่ีนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มแทน อย่างเช่น นักท่องเท่ียวระยะยาว นักธุรกิจ 

กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงกีฬา นักท่องเท่ียวท่ีมาดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้จ่าย

ต่อหัวสูงกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน 
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ภายใต้สถานการณ์ท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2021 ยังมีแนวโน้มอยู่

ในระดับต่ากว่าช่วงก่อนเกิดวกิฤต COVID-19 อย่างต่อเน่ืองท่ี 2.6-8.0 ล้านคน7

อีกท้ังยังมีโอกาสท่ีจะลดลงไปอยู่ในระดับต่ากว่า 1 ล้านคนได้ตามความเข้มงวด

ของนโยบายการเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติ หากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมยัง

ฝืนเปิดให้บรกิารต่อไป ย่อมจะส่งผลให้อัตราการเข้าพัก (OR) ต่ากว่าจุดคุ้มทุน

ค่อนข้างมาก ฉะน้ัน การประคองธุรกิจให้ไปได้ตลอดรอดฝ่ังจนกว่าการ

ท่องเท่ียวจะฟ้ืนกลับมาได้อย่างเต็มท่ีอีกครัง้ และลดโอกาสท่ีผู้ประกอบการจะ

เส่ียงผิดนัดช าระหน้ี จึงเกิดเคร ื่องมือท่ีเรยีกว่ามาตรการโกดังเก็บหน้ี 

(Asset Warehousing) 

Asset Warehousing 
ทางออกเพ่ือช่วยธุรกิจโรงแรมในประเทศ 

7 จ านวน นทท. ต่างชาติขึน้อยู่กับการกระจายวคัซนีให้กับประชาชนในประเทศต่าง ๆ และนโยบายการเปดิรบันทท. ต่างชาติของไทย อ้างอิงจากรปูที่ 16 
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OR กรณี 1: จ านวน นทท.ต่างชาติ 2.6 ล้านคน             OR กรณี 2: จ านวน นทท.ต่างชาติ 8 ล้านคน

>> ธุรกิจโรงแรมจะไปต่ออย่างไร หากไทยยังไม่สามารถเปิดรบั
นักท่องเท่ียวต่างชาติได้?

หากผู้ประกอบธรุกิจโรงแรมยังคงแข่งขันกันเปิดให้บรกิารต่อไป จะส่งผลให้อัตราการ

เข้าพัก (Occupancy Rate: OR) อยู่ในระดับต่าท่ี 25.6-33.5%9 (รูปท่ี 17) ซึ่งต่ากว่า

จุดคุ้มทุนของธุรกิจท่ีราว 40-45%8 อย่างเห็นได้ชัด ท่ามกลางความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ COVID-19 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีมีเงนิทุนไม่มากพออาจประสบปัญหา

การช าระหน้ีจนกลายเป็น NPL สินทรพัย์ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอาคาร

โรงแรมจะถูกยึด ซึ่งถือเป็นเร ื่องน่าเสียดายส าหรบัผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ เพราะ

หากสามารถอดทนรออีก 2-3 ปีให้วัคซีนถูกผลิต และกระจายอย่างท่ัวถึงภาคการ

ท่องเท่ียวของไทยก็มีโอกาสกลับมาฟื้ นตัวได้เต็มท่ีอีกครัง้ 

การยอมลดจ านวนห้องพักชั่วคราวเพ่ือให้สอดรบักับดีมานด์ท่ียังอยู่ในระดับต่า อาจเป็น

หนึ่งในทางออกของธุรกิจโรงแรมในเวลานี้ โดย Krungthai COMPASS ประเมินว่าหาก

ไทยเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติได้ 2.6 ล้านคนในปี 2021 ธุรกิจโรงแรมจ าเป็นต้องลด

ห้องพักลง 40% หรอืราว 310,000 ห้อง เพ่ือให้ค่า OR กลับมาอยู่ในระดับคุ้มทุนได้ท่ี 

42.6% ส่วนในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาไทยอยู่ในระดับ 8 ล้านคนในปี 

2021 ธุรกิจโรงแรมก็ยังจ าเป็นต้องลดห้องพักลง 20-30% หรอืราว 235,000 ห้อง 

เพ่ือให้ OR กลับมาอยู่ในระดับคุ้มทุนท่ี 41.9-47.9% อยู่ดี (รูปท่ี 17)

ที่มา: : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (MOTS) ศูนย์ขอ้มูลอสังหารมิทรพัย์ (REIC) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ประมาณการโดยใชส้มมติฐานคือ 
1) จ านวน นทท .ต่างชาติในป ี2021 มีจ านวนเท่ากับ 2.6 ล้านคน (ในกรณีที่ 1) และ 8 ล้านคน (ในกรณีที่ 2) 
2) ก าหนดให้ธุรกิจโรงแรมท่ัวไทยมีจ านวนห้องพักเท่ากับ 784,118 ห้อง (ขอ้มูลล่าสุดจาก MOTS เผยแพรโ่ดย REIC) คิดเปน็ 286.2 ล้าน Room Night

รปูที่ 17 ประมาณการอัตราเข้าพัก (OR) เฉล่ียของธุรกิจโรงแรมในปี 2021 ภายใต้สมมติฐานด้านจ านวน นทท.ต่างชาติ 
และการปรบัลดจ านวนห้องพัก

8 OR ณ จดุคุ้มทุนประเมินจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ ่อาทิ CENTEL, ERW และ MINT
9 OR = 25.6% ประเมินจากนทท. ต่างชาติ 2.6 ล้านคน และ OR = 33.5% ประเมินจากนทท. ต่างชาติ 8 ล้านคน
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จากความจ าเป็นท่ีธุรกิจโรงแรมควรปรบัลดจ านวนห้องพักเป็นการชั่วคราว แนวคิดท่ี

จะจัดต้ังบรษัิทบรหิารสินทรพัย์ (Asset Management Company: AMC) จึงเกิดข้ึน 

เพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมท่ีคุณภาพดีแต่ได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ได้น าโรงแรมมา

พัก (ขาย) ไว้ท่ี AMC เป็นการช่ัวคราว โดยให้สถาบันการเงนิช่วยปรบัโครงสรา้งหน้ี

ให้กับผู้ประกอบการจนกว่าภาคการท่องเท่ียวจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติ”10

พรอ้มเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อโรงแรมของตนเองคืนจาก AMC ได้เม่ือมี

ฐานะทางการเงนิท่ีพร้อม แนวคิดของมาตรการช่วยเหลือในลักษณะนี้ถูกนิยามว่า

มาตรการโกดังเก็บหนี้  หรือ “(Assets) Warehousing” ท้ังน้ี แม้ ในปัจจุบัน 

รูปแบบของมาตรการ Warehousing ของไทยยังไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน แต่เราประเมินว่า

น่าจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน (รูปท่ี 18) คือ 

1) ให้สถาบันการเงนิขายพอรต์สินเชื่อของธรุกิจโรงแรมให้กับ AMC ไปบรหิาร วธิีน้ี

จะคล้ายกับการซื้อขาย NPL ระหว่างสถาบันการเงนิ และ AMC แตกต่างกันตรง

สินเชื่อท่ีสถาบันการเงนิจะขายให้กับ AMC ในครัง้น้ียังไม่กลายเป็น NPL

2) ให้สถาบันการเงินช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม จนกว่า

ภาคการท่องเท่ียวจะฟื้ นตัว พรอ้มให้ AMC เข้ามาช่วยช าระดอกเบ้ีย หรอืเงนิต้น

บางส่วนแทนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ข้ึนอยู่กับการตกลงระหว่างสถาบันการเงนิ 

กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และ AMC) โดย ผลตอบแทนท่ี AMC จะได้รบัจาก

การช่วยเหลือในครัง้น้ีอาจอยู่ในรูปแบบของหุ้น เสมือนการแปลงหน้ีเป็นทุน

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * Funding อาจเปน็ได้ท้ัง Public 100% (National AMC) Private 100% (Private Fund) หรอืส่วนผสมระหวา่ง Public และ Private 

รปูท่ี 18 ตัวอย่างรูปแบบของมาตรการ Warehousing ท่ีอาจเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยสังเขป

10 อ้างอิงจาก ธปท.จอ่ออกมาตรการชว่ยแบงก์-ลูกหนี้ ต้ัง AMC รบัมือ NPL และ เรง่ถกโมเดลโกดังเก็บหนี้ อุ้มธุรกิจจ าศีลไม่มีรายได้

ผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม และ AMC 
เจรจาปรบั
โครงสรา้งหน้ี

สถาบันการเงนิขายพอรต์สินเชื่อให้ AMC
สถาบันการเงนิปรบัเทอมช าระหนี้ โดยให้
AMC เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย

1

ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม

AMC

สถาบันการเงิน

ll

l ขายพอรต์สินเช่ือให้ AMC

Funding*

ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม

AMC

สถาบันการเงิน

2

Funding*

ll

l

lll

ผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมช าระดอกเบี้ย

ตามความสามารถ
ของตน

AMC ช่วยช าระ
ส่วนต่างของ
ดอกเบี้ยท่ี
ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถช าระได้

https://www.efinancethai.com/HotNews/hotnewsmain.aspx?release=y&name=h_141020h
https://www.prachachat.net/finance/news-543480
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โดยตัวอย่างของการแปลงหน้ีเป็นทุนจากมาตรการ Warehousing (รูปท่ี 19) เช่น 

สมมติให้ในสถานการณ์ปกติ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องจ่ายดอกเบ้ียให้สถาบันการเงนิ

ปีละ 1,000,000 บาท และมีเงนิต้นท่ีต้องช าระให้กับสถาบันการเงนิท่ี 10,000,000 บาท 

ภายใต้มาตรการ Warehousing สถาบันการเงนิอาจลดดอกเบ้ียลง (สมมติให้เหลือ

ปีละ 250,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี) และยืดระยะเวลาช าระเงนิต้นออกไป 

โดย AMC จะเข้ามาช่วยช าระดอกเบ้ียในส่วนท่ีเกินความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ

โรงแรม เช่น หากผู้ประกอบการจ่ายได้ปีละ 50,000 บาท AMC จะช่วยจ่ายส่วนต่าง

ท่ีปีละ 200,000 บาท ซึ่งเม่ือครบระยะเวลา 3 ปี เท่ากับว่าเงนิท่ี AMC เข้าช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการจะมีมูลค่าเท่ากับ 600,000 บาท ซึ่งหากสมมติให้ผู้ประกอบการแห่งน้ี

มีส่วนของทุน (Equity) เท่ากับ 6,000,000 บาท ก็จะเปรยีบเสมือนว่าเงนิท่ี AMC 

ได้ช่วยจ่ายดอกเบ้ียจะมีมูลค่าเท่ากับ 10% ของส่วนของทุน ผู้ประกอบการก็สามารถ

น าหุ้นจ านวน 10% ของตนเองให้กับ AMC ได้ และเม่ือระยะเวลาผ่านไป สถานการณ์

ของ COVID-19 คล่ีคลายลง ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมีฐานะทางการเงนิท่ีแข็งแรงข้ึน 

ก็สามารถขอซื้อหุ้น 10% คืนจาก AMC ได้

ที่มา: : วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 19 ตัวอย่างการแปลงหน้ีเป็นทุนของ AMC เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีเข้ารว่มมาตรการ Warehousing

มูลค่าท้ังหมดท่ี AMC 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

=   600,000 บาท
(200,000 x 3 ปี)

สมมติให้ส่วนของทุน 
(Equity) ของผู้ประกอบการ 

=   6,000,000 บาท

เงินท่ี AMC เข้าช่วยเหลือ
จะมีมูลค่าเทียบเท่ากับ

=   10% ของส่วนของทุน
(600,000 ÷ 6,000,000)

หมายความวา่ผู้ประกอบการต้องให้หุ้น 10% กับ AMC 
ส าหรบัการช่วยจา่ยภาระดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 3 ปี

เมื่อผู้ประกอบการมฐีานะทางการเงนิท่ีดีขึ้น ก็สามารถ
ขอซื้อหุ้น 10% คืนจาก AMC ได้

ดอกเบี้ยท่ีผู้ประกอบการ
ต้องช าระให้สถาบันการเงนิ

สถานการณ์ปกติ

เข้ารว่ม
“Warehousing”

1,000,000 บาท/ปี

250,000 บาท/ปี
(เป็นระยะเวลา 3 ป)ี

ผู้ประกอบการช าระเอง
50,000 บาท/ปี

AMC ช่วยช าระ
200,000 บาท/ปี

ธนาคารปรบัลดดอกเบ้ีย
ให้ผู้ประกอบการ

ท้ังน้ี “มาตรการ Warehousing ยังไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน และยังไม่มีรายละเอียด

ออกมาอย่างเป็นทางการ” ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีสนใจจะเข้ารว่มมาตรการจึงต้อง

ติดตามความคืบหน้า และรายละเอียดเชิงลึกของมาตรการกันต่อไป อย่างไรก็ดี 

Krungthai COMPASS มองว่าความส าเร็จของมาตรการ Warehousing ยังต้อง

เผชิญกับความท้าทายหลายประการท้ัง 1) การเลือกวธิีระดมทุน (Funding) ว่าจะ

เป็นเงนิจากภาครฐัท้ังหมด ภาคเอกชนท้ังหมด หรอืเป็นส่วนผสมระหว่างภาครฐัและ

เอกชน 2) การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

ควรมีหลักเกณฑ์อย่างไร นอกจากน้ี เพ่ือให้ความช่วยเหลือของ ธปท. ไม่ได้หยุดลงท่ี

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และสถาบันการเงนิ หน่ึงในความท้าทายท่ีส าคัญท่ีสุด คือ 

3) การมีมาตรการอ่ืน ๆ มาควบคู่กับการท า Warehousing ไปด้วยเพ่ือเป็นการดูแล

แรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเลือกท่ีจะเข้าร่วม

มาตรการน้ี
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แมเ้ศรษฐกิจและการค้าโลกในปี 2021

จะส่งสัญญาณผ่านพ้นจดุต่าสุด 

(Bottom out) และทยอยฟื้ นตัวดีขึน้

ตามล าดับ แต่การส่งออกของไทยยัง

ต้องเผชิญกับความท้าทายอกีมาก 

ท้ังจากวกิฤตขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ชัว่คราว การปรบัตัวให้สอดรบักับบรบิท

การค้าใหม่ๆ รวมไปถึงเงนิบาทท่ีมี

แนวโน้มแข็งค่าขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นอุปสรรคส าคัญ

ต่อความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ส่งออกไทยท้ังส้ิน 

ภาคส่งออกไทยภาคส่งออกไทย
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โดยปกติแล้ว จ านวนตู้สินค้าหรอืตู้คอนเทนเนอรท่ี์ใช้ส าหรบัการขนส่งสินค้า

ทางเรอืมักเป็นเคร ื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลกได้ดีอย่างหน่ึง 

เน่ืองจากการค้าระหว่างประเทศกว่า 80% ต้องอาศัยการขนส่งทางเรอืเป็น

หลัก ทว่า ภายหลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร ิม่ทยอยดีข้ึนในช่วงไตรมาส 3 

ท่ีผ่านมา ส่งผลให้การขนส่งสินค้าจากจีนไปยังฝ่ังสหรฐัฯ และยุโรปเรง่ตัวข้ึน 

ประกอบกับสินค้าท่ีจีนน าเข้าส่วนใหญ่เป็นพวกวัตถุดิบท่ีมักขนส่งผ่านเรอื

บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier) หรอืเรอืประเภทอ่ืนๆ ขณะท่ีเรอืบรรทุก

สินค้าและตู้คอนเทนเนอรก็์ไม่สามารถหมุนเวยีน (Rollover) ได้ทันกับความ

ต้องการ จึงท าให้ท่ัวโลกขาดแคลนตู้คอนเทนเนอรอ์ย่างรุนแรงตลอดหลาย

เดือนท่ีผ่านมา โดย Krungthai COMPASS ได้ประเมินสาเหตุหลักๆ ท่ีท าให้

ตู้คอนเทนเนอรข์าดแคลนและนัยต่อการส่งออกไทยในปี 2021 

ส่งออกไทยจะเป็นอย่างไร
เมื่อเกิดวกิฤตขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
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>> ท าไมประเด็นตู้คอนเทนเนอรข์าดแคลนถึงเป็นท่ีพูดถึงในระยะนี้?

ประเด็นแรก: ความต้องการส่งออกของจีนเพ่ิมสูงขึ้น

ส่งออกจนีเรง่ตัวขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 จากธุรกิจ e-Commerce ท่ีเติบโต

อย่างรวดเร็วในช่วงท่ีผ่านมา ประกอบกับการทยอยผ่อนคลายเง ื่อนไขการปิดเมือง

ในช่วงไตรมาสท่ีสอง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดโลกเรง่ตัวข้ึน (Pent-up 

Demand) ยิ่งกว่าน้ัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท่ีกลับมา

น่าเป็นห่วงในหลายๆ ประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เรง่ส่ังของจากจีนเพ่ือ

สต็อกสินค้าเก็บไว้เพ่ิมมากข้ึน สะท้อนจากมูลค่าส่งออกของจีนเดือน ต.ค. และ พ.ย. 

ขยายตัวถึง 11.4% และ 21.1% ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องปรมิาณการจราจรของเส้นทาง

เดินเรอื (Freight Traffic) ท่ีท่าเรอืในจีนท่ีมีความคับค่ังข้ึน

ที่มา: : Bloomberg และ CEIC (ณ วนัที่ 18 ธ.ค. 2020)
หมายเหต:ุ ปรมิาณการจราจรของเส้นทางเดินเรอื หรอื Freight Traffic เก็บรวบรวมโดยกระทรวงการขนส่งของจนี สะท้อนปรมิาณการขนส่งสินค้า

และการเดินทางของมนุษยด์้วยเส้นทางทางเรอื ท้ังนี้ ในชว่ง COVID-19 คาดวา่มีการจ ากัดการเดินของผู้คน ท าให้ Freight Traffic สะท้อน
ปรมิาณเส้นทางการขนส่งสินค้าได้ชดัเจนมากขึน้ 

รปูที่ 20 การส่งออกสินค้าของจีนเทียบปรมิาณการจราจรของเส้นทางเดินเรอืท่ีท่าเรอืจนีปี 2020 (บน) และดัชนี 
Shanghai Containerized Freight Index (ล่าง)
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เม่ือความต้องการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ ส่งผลต่ออัตราค่าระวางของจีนพุ่งสูงสุด

ในรอบ 10 ปี โดยดัชนี Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) จะเป็น

เกณฑ์ในน าไปพิจารณาค่าระวางเรอืท่ีออกจากท่าเรอืในจีนไปยังจุดหมายปลายทาง

ต่างๆ ต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า ดัชนี SCFI พุ่งสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี และเพ่ิมข้ึนจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 250% จาก 958.57 จุด ไปแตะระดับ 2,411.82 จุด (ข้อมูล 

ณ 18 ธ.ค. 2020) ส่งผลให้ค่าระวางท่ีออกจากท่าเรอืจีนเพ่ิมสูงข้ึนกว่า 100 ดอลลารฯ์ 

ต่อตู้ โดยเฉพาะจุดหมายปลายท่ีต้องใช้เวลาเดินทางท้ังไปและกลับนานอย่างอเมรกิาใต้

ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 5,876 ดอลลารฯ์ อยู่ท่ี 6,256 ดอลลารฯ์ ต่อตู้

ประเด็นท่ีสอง: สถานการณ์ COVID-19 ท่ีเลวรา้ยลง ท าให้เรอืบรรทุก 

(Vessel) กลับจากฝ่ังสหรฐัฯ และยุโรป ต้องใช้เวลานานขึ้น

มาตรการ Lockdown กระทบต่อการรบัสินค้าท่ีท่าเรอื เพ่ือลดจ านวนแรงงานท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีจะเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดเชื้อ COVID-19 โดยสินค้าท่ีสามารถรบัได้ท่ีท่าเรอื ข้ึนอยู่

กับความจ าเป็นเรง่ด่วนของสินค้าเหล่าน้ัน ส่งผลให้สินค้าน าเข้าท่ีไม่จ าเป็น เช่น เส้ือผ้า 

รองเท้า ค่ังค้างอยู่ในคลัง (Depot) เป็นจ านวนมาก ดังน้ัน บรษัิทสายเรอืหลายแห่ง

จ าเป็นต้องเพ่ิมตัวเลือกให้แก่ผู้ใช้บรกิารส าหรบักรณี “เล่ือนการรบัสินค้าท่ีท่าเรอื 

(Delay in Transit)” หรอื “ระงับการรบัสินค้าท่ีท่าเรอื (Suspension in Transit)” 

ออกไปก่อน ส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอรจ์ านวนมากยังคงค้างอยู่ท่ีท่าเรอื และไม่สามารถ

ตีตู้เปล่ากลับมายังฝ่ังเอเชียได้ สอดคล้องกับดัชนี CAx ท่ีท่าเรอืของสหรฐัฯ และยุโรป 

ท่ีพบว่า ค่า CAx อยู่ในระดับสูงกว่า 0.5 ส าหรบัตู้ขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุต ในช่วง

ท่ีผ่านมา (รูปท่ี 21) 

รปูท่ี 21 ดัชนี CAx ของตู้คอนเทนเนอรข์นาด 20 ฟุตและ 40 ฟุตท่ีท่าเรอื Los Angeles (สหรฐัฯ) และ Rotterdam (ยุโรป)

ที่มา: container-xchange.com (ณ วนัที่ 18 ธ.ค. 2020) 
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ท้ังน้ี จากงานศึกษาระหว่าง FraunhoferCML และ Container xChange พบว่า 

ค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากสหรฐัฯ กลับไปยังจีนอาจต้องใช้เวลาท่ีคลังเพ่ิมขึ้น

เฉลี่ยถึง 61-66 วัน เม่ือเทียบกับปกติท่ีใช้เวลาเพียง 45 วัน (เปรยีบเทียบกับการขน

ส่งกลับจากตะวันออกกลางท่ีอยู่ท่ี 21 วัน และยุโรป 23 วัน) นอกจากน้ี บรษัิทสายเรอื 

Hapag-Lloyd ก็ได้ปฎิเสธรับจองตู้คอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 40 ฟุตท่ีจะออกจาก

ท่าเรอืเยอรมัน ออสเตรยี สวสิเซอรแ์ลนด์ ฮังการ ีและสาธารณรฐัเชคไปอย่างน้อย

จนถึงส้ินปี 2020 ซึ่งก็จะยิ่งส่งผลให้มีค่าเสียโอกาสแอบแฝงเป็นจ านวนมาก 

นอกจากน้ี ยังมีปัญหาเรื่องพ้ืนท่ีความจุเรือบรรทุกสินค้าท่ีลดน้อยลง จากรูปท่ี 22 

จะเห็นได้ว่า ในเดือน ธ.ค. 2020 พ้ืนท่ีความจุเรอืบรรทุกสินค้าจากฝ่ังเอเชียแปซิฟิก

ไปยังยุโรปและลาตินอเมรกิาลดลง เช่นเดียวกับเรอืท่ีเดินทางกลับมาจากฝ่ังสหรฐัฯ 

หรอืยุโรป ส่งผลให้อัตราค่าระวางเรอื (Rates) ของท้ังสองขาเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมาก

เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

ที่มา: DHL (ณ เดือน ธ.ค. 2020) 
หมายเหต:ุ ตัวอักษรย่อ AMNO: North America AMLA: Latin America ASPA: Asia Pacific MENAT: Middle East and North Africa 

SSA: Sub-Saharan Africa และ OCEANIA: Oceania

รปูที่ 22 ความจุเรอืบรรทุกสินค้าและอัตราค่าระวางเรอืในเดือน ธ.ค. 2020 เม่ือเทียบกับเดือน พ.ย. 2020

KEY Strong increase    ++ Moderate increase  + No change               = Moderate decline     - Strong decline       --

Import region Capacity Rates

AMNO = +
AMLA - =
ASPA -- ++

MENAT - ++
SSA =/- =/+

EUROPE

Import region Capacity Rates

EURO - ++
AMNO + +
AMLA - +
ASPA = ++

MENAT = ++
OCEANIA = ++

ASIA PACIFIC

Import region Capacity Rates

AMNO - =
AMLA + =
ASPA - +

MENAT = +
SSA = =

NORTH AMERICA

Import region Capacity Rates

EURO = =
AMNO - +
ASPA = =

MENAT = =
SSA = =

SOUTH AMERICA
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>> ผลกระทบต่อการส่งออกไทยมากน้อยแค่ไหน?

ส าหรับประเทศไทย การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาส 3 

ของปี 2020 ท่ามกลางการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่เร่งสต็อกสินค้าเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การขนส่งสินค้าไปยังฝ่ังสหรฐัฯ 

และยุโรปเรง่ตัวข้ึน โดยเฉพาะความต้องการตู้คอนเทนเนอรเ์พ่ือส่งออกสินค้าจากจีน

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันกับท่ีเรอืบรรทุกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์

กลับไม่สามารถหมุนเวยีนได้ทันกับความต้องการ จนเกิดการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

อย่างรุนแรงในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา 

อัตราค่าระวางท่ีเพ่ิมสูงขึ้น กระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างรุนแรง จากรูปท่ี 23 

สะท้อนให้เห็นว่า ค่าระวางเรอืตู้คอนเทนเนอรแ์บบท่ัวไปขนาด 20 ฟุต11 ท่ีขนส่งสินค้า

ไปสหรฐัฯ ยุโรป และตะวันออกกลางในเดือน พ.ย. เพ่ิมข้ึนถึง 15-30% เม่ือเทียบกับ

เดือน ต.ค. เช่นเดียวกับค่าระวางตู้คอนเทนเนอรข์นาด 40 ฟุตท่ีเพ่ิมข้ึน 5-30% สอดคล้อง

กับสถานการณ์ต่างประเทศท่ี The Loadstar ได้ชี้ว่า ค่าระวางตู้คอนเทนเนอรข์นาด 

40 ฟุตแบบ High-cube ท่ีสามารถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่และมีจ านวนมาก จาก

ต้นทางจีนไปยังอังกฤษอาจแตะ 10,000 ดอลลารฯ์ ในเดือน ม.ค. 202112 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดือน ธ.ค. 2019 ท่ีอยู่ท่ี 2,068 ดอลลารฯ์13 ท้ังน้ี Hapag-Lloyd ก็เพ่ิงปรบัเพ่ิม

อัตราค่าขนส่งสินค้าทุกประเภท (Freight All Kinds: FAK) จากเอเชียตะวันออกไป

ยุโรปจากเดิมท่ี 1,110 ดอลลารฯ์ อยู่ท่ี 1,445 ดอลลารฯ์ ต่อตู้ TEU และมีโอกาสท่ี FAK

จะเพ่ิมข้ึนถึง 2,445 ดอลลารฯ์ ต่อตู้ TEU ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล14

ที่มา: สภาผู้ส่งสินค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.)
หมายเหต:ุ USD = US Dollar, TEU = Twenty-foot Equivalent Unit, FEU =  Forty-foot Equivalent Unit

รปูท่ี 23 อัตราค่าระวางเรอืตู้คอนเทนเนอรข์นาด 20 ฟุตและ 40 ฟุต ตามจุดหมายปลายทาง

11 ตู้คอนเทนเนอรแ์บบท่ัวไปท่ีไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Dry Container) ขนาด 20 ฟุตมักจะเหมาะกับสินค้าที่มีน้าหนักมาก เช่น ผลไม้ อาหารกระป๋อง 
เปน็ต้น ขณะที่ตู้คอนเทนเนอรข์นาด 40 ฟุต จะเหมาะส าหรบัสินค้าที่มีน้าหนักไม่มากนัก แต่มีขนาดใหญ่หรอืปรมิาตรเยอะ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางรถยนต์ 
กระเปา๋เดินทาง อาหารแห้ง เปน็ต้น
12 อ้างอิงจาก https://theloadstar.com/container-freight-rates-from-asia-surge-to-new-highs-its-gone-mad/
13 https://container-news.com/hapag-lloyd-prices-east-asia-3/
14 https://www.seatrade-maritime.com/containers/box-shipping-rates-spike-container-shortages-and-strong-demand

ก.ย.2020 ต.ค.2020 พ.ย.2020

ค่าระวางเรอืตู้ 20 ฟุต ตามปลายทาง ค่าระวางเรอืตู้ 40 ฟุต ตามปลายทาง
USD/FEUUSD/TEU

https://container-news.com/hapag-lloyd-prices-east-asia-3/
https://www.seatrade-maritime.com/containers/box-shipping-rates-spike-container-shortages-and-strong-demand
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ท้ังน้ี Krungthai COMPASS ได้ประเมินผลกระทบต่อส่งออกไทยเบื้องต้นในแต่ละ

ประเภทสินค้า ดังรูปท่ี 24 ซึ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยู่กับประเภทของ

สินค้าท่ีมีความอ่อนไหวต่อความชื้นสูง และ/หรอืสินค้าท่ีใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน 

สัดส่วนสินค้าต่อมูลค่าการส่งออกของไทย และแนวโน้มการพ่ึงพาการขนส่งด้วยตู้

คอนเทนเนอร ์นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยเร ื่องระยะเวลาท่ีสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

ท่ีจะเป็นตัวก าหนดมูลค่าความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วน

ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ตามปกติ หรอื มีต้นทุนแอบแฝงต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น 

ผู้ประกอบการบางรายยอมแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงท่ีสินค้า

อาจเกิดความเสียหาย/เน่าเสีย และอาจถูกปรับจากการขนส่งสินค้าท่ีล่าช้ากว่า

ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย เน่ืองจากผู้ประกอบการส่งออกมักให้ความส าคัญกับการ

รกัษาฐานลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ 

ที่มา: : กระทรวงพาณิชย์ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 24 สินค้าส่งออกท่ีคาดวา่จะได้รบัผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร ์

สัดส่วนมูลค่าส่งออกในปี 2019
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ที่มา: : วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 25 ประมาณการมูลค่าความเสียหายในแต่ละกรณี

หากสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอรส์ามารถคลี่คลายได้ในช่วงครึง่หลังของ

ปี 2021 ทาง Krungthai COMPASS ประเมินวา่ มูลค่าการส่งออกปี 2021 จะขยายตัว 

2.9% (กรณีฐาน) (รูปท่ี 25) ส่วนหน่ึงมีแรงส่งจากคู่ค้าหลักอย่างจีนท่ีกลับมาฟื้ น

ตัวอย่างรวดเรว็หลังเจอวกิฤตเรว็กว่าประเทศอ่ืนๆ รวมถึงอานิสงส์ของ COVID-19 

ท่ีจะท าให้สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการท างานท่ีบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้า

อุปโภคบรโิภคจ าเป็น ท่ามกลางความคาดหวังท่ีหลายประเทศจะได้ใช้วัคซีนทัน

กลางปีหน้า ซึ่งจะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้าท่ัวโลก 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่
จะได้รบั
ผลกระทบ

ประเด็นส าคัญ

มูลค่าความ
เสียหาย

โดยประมาณ
(พันล้านดอลลารฯ์)

สัดส่วนความ
เสียหายต่อ
มูลค่าการ
ส่งออกในปี
2019 (%)

3 เดือน 
(Best case)

สถานการณ์คล่ีคลายภายหลังจากผ่านพ้นช่วงตรุษจีนในเดือน ก.พ.
2021 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีดีมานด์ค่อนข้างสูง ท าให้ผู้ประกอบการยอม
แบกรบัภาระจากค่าขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึน

10.4 4.2

6 เดือน
(Base case)

คล่ีคลายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 ภายหลังจากประชาชนใน
สหรัฐฯ และยุโรปเข้าถึงวัคซีนได้บางส่วน ส่งผลให้ท่าเรือสามารถ
ระบายตู้คอนเทนเนอร์เปล่า และส่งกลับมายังเอเชียได้มากข้ึน 
ประกอบกับผู้ส่งออกบางรายหาทางขนส่งสินค้าด้วยวิธีอ่ืน เช่น 
ส่งออกไปท่าเรอือ่ืน ขนส่งทางอากาศหรอืทางรถยนต์ เป็นต้น เพ่ือ
ลดค่าเสียโอกาสต่างๆ และรกัษาฐานลูกค้าไว้

12.5 5.1

9 เดือน
(Worst case)

คล่ีคลายได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 ภายหลังจากประชาชนใน
สหรัฐฯ และยุโรปเข้าถึงวัคซีนได้อย่างแพร่หลาย ขณะท่ีผู้ส่งออก
ส่วนใหญ่หาทางขนส่งสินค้าด้วยวิธีอ่ืน เช่น ส่งออกไปท่าเรืออ่ืน 
ขนส่งทางอากาศหรือทางรถยนต์ เป็นต้น เพ่ือลดค่าเสียโอกาส
ต่างๆ และรกัษาฐานลูกค้าไว้

14.5 5.9
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2019-2020 ถือเป็นช่วงเวลาท่ีท้าทายและยากล าบากอย่างย่ิงต่อภาคธุรกิจท่ัวโลก 

โดยเฉพาะกับธุรกิจท่ีอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าท่ีต้องเผชิญกับเรื่องท่ีไม่คาดคิดต่างๆ 

ท่ีท าให้ภาคการผลิตต้องหยุดชะงักหรอืต้องปรบัแผนเชิงกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว 

เช่น ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน การรับมือต่อการแยกตัวออกจาก

สหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) และล่าสุดกับ “การระบาดใหญ่ COVID-19” 

จนเรยีกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักลง หรอื Supply Chain 

Disruption 

“Supply Chain Disruption”  
กับรูปแบบการค้าโลกท่ีเปล่ียนไป 
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>> Supply Chain Disruptionกระทบเศรษฐกิจโลกแค่ไหน?

วกิฤต Supply Chain Disruption ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา กระทบ EBITDA ของธุรกิจ

เฉลี่ย 42% เช่น ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งทางการค้า โรคระบาด ฯลฯ อันก่อให้เกิด

ผลลัพธ์กระจายเป็นวงกว้างไปสู่ภูมิภาคหรอือุตสาหกรรมอ่ืนท่ีอาจเรยีกได้ว่าเป็น

ผลกระทบแบบระลอกคล่ืน (Ripple Effects) โดยหากประเมินผลกระทบจาก Supply 

Chain Disruption ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งอยู่ในรูป

ของมูลค่าในปัจจุบัน (NPV Loss) ราว 30-50% ของอัตราก าไรข้ันต้น (EBITDA) 1 ปี15

หรอื 42% โดยเฉล่ีย (รูปท่ี 26) 

ที่มา: : McKinsey & Company (2020)

รปูท่ี 26 ความเสียหายจาก Supply Chain Disruption ท่ีเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ในแต่ละอุตสาหกรรม

15 McKinsey & Company (2020) ได้วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Supply Chain Disruption ในช่วงหนึ่งทศวรรษ ซึ่งประเมินจากความ
เสียหายที่เกิดขึน้ 100 วนัแรกภายหลังจากเกิด Shock ท่ีท าให้ภาคการผลิตหนุดชะงกัลงชัว่คราวเท่านั้น โดยระดับความเสียหายดังกล่าวขึ้นอยู่กับปรมิาณ
สินค้าคงคลัง และการพ่ึงพาต้นทุนแปรผันของธุรกิจนั้น รวมไปถึงธุรกิจท่ีอยู่ปลายน้ายังมีโอกาสเผชญิกับปญัหาขาดสภาพคล่องค่อนข้างมากหากวกิฤต
นั้นลากยาวออกไป 
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ส าหรบัการแพรร่ะบาด COVID-19 ส่งผลให้โรงงานในอู่ฮั่นประกาศ Shutdown สายพาน

การผลิตลงชั่วคราว กระทบอุตสาหกรรมท่ีอยู่ใน Supply Chain ท้ังต้นน้าและปลายน้า 

จนกลายเป็นวกิฤต Supply Chain Disruption หากจะย้อนไปยังการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 ในอู่ฮ่ันของจีนช่วงปลายเดือน ม.ค. 2020 ส่งผลให้ทางการจีนเร่งออก

มาตรการควบคุมโรคอย่างรวดเรว็และเข้มข้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง การขน

ถ่ายสินค้า และข้อจ ากัดด้านการโลจิสติกส์ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าท่ีเก่ียวข้อง

กับจีนสูงต้ังแต่ประเทศต้นทางหลายๆ แห่งท่ีส่งออกวัตถุดิบไปจีน เช่น ไทย เวยีดนาม 

ลามไปจนถึงประเทศปลายทางอย่างยุโรปและสหรฐัฯ (รูปท่ี 27) ท าให้การค้าระหว่าง

ประเทศต้องหยุดชะงัก จนเรยีกได้ว่าเป็นวกิฤต “ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก” (Supply 

Chain Disruption) ท่ีส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาแรงงานเข้มข้น เช่น เส้ือผ้า รองเท้า รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีห่วงโซ่

มูลค่าเชื่อมโยงกับการค้าโลกสูง อาทิ เคร ื่องมือส่ือสาร คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

รปูท่ี 27 ห่วงโซ่การส่งออกของจีนท่ีมีมูลค่าสูงสุด 10 ประเทศแรกระหวา่งปี 2017-2019
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ที่มา: UNComtrade และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1/ ห่วงโซก่ารส่งออกของจนีที่มีมูลค่าสูงสุด 10 ประเทศแรก โดยแสดงมูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าครอบคลุม 70% ของมูลค่าการ

ส่งออกท้ังหมดของจนี 
2/ ขนาดวงกลมและตัวอักษรแสดงถึงขนาดมูลคา่ส่งออก 
3/ หัวลูกศรแสดงประเทศปลายทางของการส่งออก
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ท้ังนี้ McKinsey & Company (2020) ประเมินวา่ ผลกระทบจาก COVID-19 อาจ

สรา้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจท่ัวโลกได้มากถึง 5 ล้านล้านดอลลารฯ์ หาก Supply 

Chain ในภาคธุรกิจไม่สามารถปรบัตัวหรอืรบัมือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นผลพวงจาก

มาตรการควบคุมโรคด้วยการปิดเมือง (Lockdown) และการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) ส่งผลให้เกิดวกิฤต Supply-demand shock พรอ้มๆ กัน 

นอกจากนี้ Krungthai COMPASS มองว่า 2 ประเด็นความไม่แน่นอนท่ีจะกระตุกให้

มีโอกาสเกิด Supply Chain Disruption ในอนาคต 

ประเด็นแรก: สงครามการค้าระลอกสอง 

แม้สงครามการค้าระหวา่งสหรฐัฯ และจีนจะไม่โฉ่งฉ่างเช่นก่อนหน้านี้ แต่ก็จะท าให้จีน

เล่นเกมการค้ายากล าบากขึ้น แม้ไบเดนจะมีแนวโน้มดึงการค้าสหรฐัฯ ให้กลับไปเดิน

เกมอย่างเท่าเทียมและอยู่ภายใต้กฎกติกาเช่นเดียวกับชาติอ่ืนๆ มากข้ึนกว่าสมัย

ท่ีทรมัป์เป็น ปธน. แต่จากรายงานล่าสุด พบว่า ไบเดนยังคงการเก็บภาษีน าเข้าจาก

จีนต่อไป และจะยังไม่การเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยในเรว็ๆ น้ี16 ตลอดจนทีมของไบเดนยังมี

นโยบายท่ีจะออกข้อปฏิบัติว่าด้วยการละเมิด (Abusive Practices) แก่จีนอีกด้วย เช่น 

การละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา การชดเชยความเสียหายจากความขัดแย้งทางการค้า

ให้แก่บรษัิทจีนอย่างผิดกฎหมาย หรอืแม้แต่การบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่จีน 

นอกจากน้ี ไบเดนอาจใช้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) กดดันทางการค้า

กับจีนทางอ้อม โดยไบเดนมีเจตจ านงชัดเจนท่ีจะกลับเข้าร่วม Paris Agreement 

ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิ (Net Zero Emissions) ให้เป็นศูนย์ภายในปี 

2050 หรอื NZE2050 ทว่า จีนซึ่งเป็นหน่ึงในภาคีของความตกลง Paris Agreement 

เช่นกัน และต้ังเป้าแบบไม่มีข้อผูกมัดท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้ภายใน

ปี 2030 ท่ีเรยีกว่า Carbon Intensity Target แต่ในความเป็นจรงิแล้ว จีนยังคงเป็น

ประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์สูงท่ีสุดในโลกถึง 27% 

และ 29% ตามล าดับ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากแหล่งพลังงานของจีนส่วนใหญ่กว่า 85% มาจากพลังงานฟอสซิล 

16 ภายใต้ข้อตกลงเฟสแรกที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือน ม.ค. 2020 สหรฐัฯ ตกลงขึ้นภาษีน าเข้าจากจีนที่ระดับ 25% ในสินค้าน าเข้าที่มีมูลค่า 2.5 แสนล้าน
ดอลลารฯ์ ขณะที่จนีตกลงที่จะน าเขา้สินค้าจากสหรฐัฯ ราว 2 แสนล้านดอลลารฯ์ ระหวา่งปี 2020-2021 และขึ้นภาษีน าเข้าตอบโต้สหรฐัฯ มูลค่า 1 แสนล้าน
ดอลลารฯ์ เชน่กัน 
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รปูท่ี 28 การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์รายปีของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค (บน) ความคืบหน้าแผนการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก/คารบ์อนไดออกไซด์ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซของแต่ละประเทศ (ล่าง)

ที่มา: :IEA (ณ เดือน ต.ค. 2020) และ Ourworldindata.org

Under discussion          In policy document          Proposed legislation          In law
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ประเด็นท่ี 2: De-globalization กับการพ่ึงพาอปุสงค์ในประเทศมากขึ้น

ประเด็น Supply Chain Disruption ท่ีเกิดขึ้นในจีน ท าให้ท่ัวโลกกลับมาทบทวนบทบาทการ

พ่ึงพาเศรษฐกิจและการค้าระหวา่งกัน ไปพรอ้มกับการหันมาโฟกัสการพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ีถูกขับเคล่ือนด้วยอุปสงค์ในประเทศ (Domestic demand) เพ่ือลดความเส่ียงจาก

การพ่ึงพาปัจจัยต่างประเทศหรอืพ่ึงพาตลาดเดียวมากจนเกินไป ซึ่งอาจเป็นการดึง

โมเมนตัมการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศออกจากกระแสโลกาภิวัตน์ หรอื 

De-globalization มากยิ่งข้ึน ดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในปี 2008 ท่ีเศรษฐกิจและการค้า

ระหว่างประเทศบอบช้าอย่างหนักจากวกิฤตการเงนิโลก จนเรยีกยุคน้ันว่าเป็นการเชื่อม

ถึงกันอย่างไรพ้รมแดนชะลอตัวลง (Slowbalization)  

อย่างไรก็ดี เราอาจจะยังไม่เห็นการเปล่ียนรูปแบบของเศรษฐกิจและการค้าไปอย่าง

ส้ินเชิงในเรว็ๆ น้ี แต่ในระยะส้ัน ผู้ประกอบการจะเน้นปรบัห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิต 

ให้ความส าคัญกับการบรหิารจัดการความเส่ียง ปรบัปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการ

ผลิต รวมถึงดึงเทคโนโลยีมาใช้เข้มข้นข้ึน 

ที่มา: : World Economic Forum (2012)

รปูท่ี 29 ปัจจัยท่ีสรา้งจุดเปล่ียนท่ีจะท าให้เกิด Supply Chain Disruption

Uncontrollable          Influenceable Controllable   

Environmental Natural disasters 59%
Extreme weather 30%
Pandemic 11%

Geopolitical Conflict and Political unrest 46%
Export/Import restrictions 33%
Terrorism 32%
Corruption 17%
Illicit trade and organized crime 15%
Maritime piracy 9%
Nuclear/biological/chemical weapons 6%

Economic Sudden demand shocks 44%
Extreme volatility in commodity prices 30%
Border delays 26%
Currency fluctuations 26%
Global energy shortages 19%
Ownership/investment restrictions 17%
Shortage of labour 17%

Technological Information and communications disruptions 30%
Transport infrastructure failure 6%

BOX 3

“ความสามารถในการควบคุมต่า มีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ระยะเวลาท่ีจะ

ฟ้ืนกลับมาปกติ” คือตัวแปรส าคัญท่ีท าให้ Supply Chain Disruption ทรงพลังมากขึ้น

โดยจากผลการส ารวจของ World Economic Forum ได้จัดอันดับปัจจัยท่ีขัดขวางเครอืข่าย

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Network) มากท่ีสุด ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง

ทางการเมือง และอุปสงค์ชะงักงัน (รูปท่ี 29) ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับความสามารถในการควบคุม 

(Controllable) และอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง (Influenceable) นอกจากน้ี Krungthai 

COMPASS ยังมองว่า ระยะเวลาท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกขัดขวางหรือระยะเวลาท่ีจะ

ฟ้ืนกลับมาได้ปกติ (Time to Recover) ย่ิงท าให้ Supply Chain Disruption มีความ

รุนแรงมากข้ึน
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ในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา เงนิบาทผันผวนไปในทิศทางแข็งค่าอย่างรวดเรว็

เม่ือเทียบกับช่วงต้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ท่ีราว 5.0-6.0% และแข็งค่า

ถึงเกือบ 10.0% เม่ือเทียบกับช่วงท่ีเงนิบาทอ่อนค่าท่ีสุดของปีในเดือน เม.ย. 

2020 ท่ีระดับ 33.09 บาทต่อดอลลารฯ์ ส่วนในระยะข้างหน้า เงินบาทมีโอกาส

แข็งค่าได้เพ่ิมเติมจากปัจจัยท้ังภายนอกและในประเทศ และอาจเป็นปัจจัย

กดดันความสามารถในการส่งออกและการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

เงนิบาทจะยังแข็งค่า
ต่อไปมากแค่ไหน
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>> ท าไมเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเรว็ในช่วงท่ีผ่านมา?

กระแสเงินทุนไหลเข้ากดดันบาทแข็งค่า ซึ่งเป็นประเด็นท่ียากจะควบคุม สืบเน่ืองจาก

แรงกดดันของดอลลารฯ์ ท่ีอ่อนค่า หลังนักลงทุนคลายความกังวลจากผลการเลือกต้ัง 

ปธน. สหรฐัฯ ท่ีค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าเป็นนายโจ ไบเดน จากพรรเดโมแครต รวมถึง

ข่าวดีจากความคืบหน้าของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท่ีมาเรว็กว่าท่ีประเมินไว้ ยิ่งกว่าน้ัน 

การคงท่าทีการด าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) 

ต่อไปจนกว่าจะเห็นเศรษฐกิจและการจ้างงานสหรฐัฯ ฟื้ นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ท าให้

นักลงทุนส่งสัญญาณเปิดรับความเส่ียง (Risk-on) และเห็นเม็ดเงนิไหลเข้าตลาด

เกิดใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงประเทศไทย (รูปท่ี 30) 

ที่มา: : Bloomberg 
หมายเหต:ุ ดัชนี MSCI ACWI เปน็การลงทุนในกองทุนหลักที่จดทะเบยีนในตลาดหุ้น NASDAQ 

รปูที่ 30 ดัชนี MSCI ตลาดเกิดใหม่ เทียบดัชนี MSCI All Countries World Index (ACWI)

นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยพ้ืนฐานอย่างดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีเกินดุลอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่มี

ดุลบรกิารจากรายได้ของนักท่องเท่ียวต่างชาตินับต้ังแต่ไทยบังคับใช้มาตรการควบคุม

การเดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวด แต่ด้วยสถานการณ์การน าเข้าสินค้าในช่วงท่ี

ผ่านมาหดตัวรุนแรงกว่าการส่งออก17 ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน

รอบด้านท้ังในและต่างประเทศ ท าให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนออกไป สะท้อนจากมูลค่า

การน าเข้าประเภทสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส าเรจ็รูป รวมถึงกลุ่มสินค้าทุนท่ี 11 เดือนแรก

หดตัวกว่า 11.5% และ 10.9% ตามล าดับ หนุนให้ดุลการค้ายังคงเกินดุลถึง 2.3 หม่ืนล้าน

ดอลลารฯ์ ท้ังน้ี ดุลบัญชีเดินสะพัดสะสมเกินดุลราว 1.6-1.7 หม่ืนล้านดอลลาร์ฯ โดย 

Krungthai COMPASS คาดว่า เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าในกรอบ 28.0-29.0 บาทต่อ

ดอลลารฯ์ ในปี 2021
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17 มูลค่าการน าเขา้และส่งออกต้ังแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.2020 อยู่ที่ -13.4% และ -6.9% ตามล าดับ
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ที่มา: : Bloomberg (ณ วนัที่ 1 ธ.ค. 2020)

รปูท่ี 31 ประมาณการดัชนีดอลลารฯ์ (ซ้าย) และอัตราแลกเปล่ียนบาทเทียบดอลลารฯ์ (ขวา) ในปี 2021
ท่ีรวบรวมจาก Research House 

เม่ือเดือน พ.ย. 2020 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการปรบัโครงสรา้ง

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างสมดุลระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทย 

(FX Ecosystem) หวังให้เงนิบาทเคล่ือนไหวอย่างเป็นพลวัตท้ังขาเข้าและขาออก 

ตลอดจนลดโอกาสเก็งก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ภายหลังจากท่ีเงนิบาทแข็งค่าข้ึน

อย่างรวดเรว็ในช่วงท่ีผ่านมา 

>> แล้วท่าทีของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพตลาดอัตรา
แลกเปล่ียนจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน?

รปูท่ี 32 สรุปมาตรการ FX Ecosystem ท่ีเผยแพรใ่นเบื้องต้น

2. ปรบักฎเกณฑ์และกระบวนการลงทุนในหลักทรพัย์ต่างประเทศ
โดยเพ่ิมวงเงินลงทุนให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนโดยตรง
จาก 2 แสนดอลลารฯ์ ต่อปี เป็น 5 ล้านดอลลารฯ์ ต่อปี 
ตลอดจนไม่จ ากัดวงเงินลงทุนในหลักทรพัย์ต่างประเทศ
ส าหรบันักลงทุนภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต.
(Foreign Investment Allotment System) 
และไม่จ ากัดวงเงินลงทุนในหลักทรพัย์ต่างประเทศ
ท่ีลงทุนผ่านตัวกลาง (บล. บลจ.)
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ดัชนีดอลลารฯ์ (DXY) เงินบาทเทียบ 1 ดอลลารฯ์ บาทต่อดอลลารฯ์DXY Index

FX
Ecosystem

1. เปิดให้คนไทยฝากเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี (Foreign Currency 
Deposit: FCD) และโอนเงินระหวา่งบัญชี FCD ของคนไทยได้เสรี
และสามารถท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

3. ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีไทยต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนการซ้ือขาย
(Bond Pre-trade Registration) จากเดิมท่ีไม่ต้องแสดงตน 
และแจ้งเลขทะเบียนก่อนการซ้ือขายตราสารหน้ีทุกครัง้

ที่มา: ธปท.
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อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา การลงทุนของคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็น Home-biased หรอืเน้น

ลงทุนในประเทศ ท าให้เม็ดเงนิท่ีออกไปลงทุนต่างประเทศยังไม่สูงนัก ท้ังการลงทุน

โดยตรง และการลงทุนผ่านพอร์ตการลงทุน เช่นเดียวกับสัดส่วนมูลค่าทรพัย์สิน

สุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign 

Investment Fund : FIF) เทียบกับกองทุนรวมท่ีอยู่ท่ีราว 20% ตลอดระยะเวลา 5 ปี

ท่ีผ่านมา (รูปท่ี 33) ส่งผลให้เม็ดเงนิไหลออกค่อนข้างน้อย จนกดดันค่าเงนิบาท

ที่มา: : ธปท. และสมาคมบรษัิทจดัการกองทุน (AIMC)

รปูท่ี 33 เม็ดเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศผ่านการลงทุนโดยตรงและพอรต์การลงทุน (บน) และ เม็ดเงินลงทุน
ผ่านกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (FIF) (ล่าง) ในช่วงปี 2015-2020

Krungthai COMPASS มองว่า FX Ecosystem อาจไม่ได้ช่วยลดแรงกดดันจากบาท

แข็งค่าได้ในระยะส้ัน แต่จะมีส่วนช่วยลดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย และแรง

กดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาทท่ีเรว็จนเกินไป กล่าวคือ จะช่วยปรบัสมดุลตลาดอัตรา

แลกเปล่ียนในระยะยาว ซึ่งต้องท าควบคู่ไปกับการปรบัข้ันตอนและเกณฑ์ต่างๆ ในการ

ลงทุนให้มีความสะดวกมากข้ึนด้วย (เช่น สินทรพัย์ท่ีลงทุนได้ อัตราค่าธรรมเนียม) 

ซึ่งต้องติดตามท่าทีของ ธปท. ต่อการดูแลค่าเงนิแบบเชิงรุกเพ่ิมเติมเพ่ือลดความ

ผันผวนของค่าเงนิบาทในระยะส้ันต่อไป 
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FX View 
โดย พูน พานิชพิบูลย์ 
Krungthai Global Markets

BOX 3 “Krungthai Global Markets ประเมินว่า เงินบาทเทียบดอลลาร์ฯ ณ ส้ินปี 2021 

อาจแข็งค่าท่ีราว 28.5 บาทต่อดอลลาร์ฯ เน่ืองจากการส่งออกท่ีจะกลับมาขยายตัวได้

ดีกวา่การน าเข้า โดยมองวา่ ไทยจะเกินดุลการค้าประมาณ 3-4 แสนล้านบาท หรอื 2-3% 

ของจีดีพี รวมไปถึงรายได้จากนักท่องเท่ียวท่ีคิดเป็น 3-4% ของดุลบัญชีเดินสะพัด 

นอกจากน้ี เราคาดว่าจะเห็นเงินทุนฟันด์โฟลว์เข้ามาในสินทรัพย์ของไทยเพ่ิมข้ึนราว 

3 แสนล้านบาท โดยเฉพาะในหุ้น ตราสารหน้ี และกองทุน REIT เพ่ือชดเชยท่ีต่างชาติ

ขายออกตลอดปี 2020 ท่ีผ่านมา”

ที่มา: Bloomberg, Bloomberg Consensus และ Krungthai Global Markets

รปูท่ี 34 ประมาณการค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ฯ ในปี 2021
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Section3

ป

สรุป
ประมาณการเศรษฐกิจ

ปี 2021
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เศรษฐกิจไทยปี 2021 ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะอุปสงค์ต่างประเทศ สถานการณ์

การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ท่ัวโลกและในประเทศไทยท่ียังไม่ยุติ พัฒนาการ

ของวัคซีนป้องกันโรค แนวนโยบายของประเทศมหาอ านาจท่ีเปล่ียนแปลงไป ล้วนส่งผล

ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ท าให้เราคาดว่า อุปสงค์ต่างประเทศ ท้ังการส่งออก

และการท่องเท่ียวท่ีมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเหล่าน้ี จะยังมีความไม่แน่นอนสูง

ตามไปด้วย

อุปสงค์ในประเทศจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจโดยรวม โดยปี 2021 คาดว่า เศรษฐกิจไทย

จะกลับมาขยายตัวได้ท่ี 2.5% จากหดตัว 6.5% ในปี 2020 โดยมีมาตรการภาครฐัเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ ท้ังการอุปโภคบรโิภคท่ีค่อยๆ ฟื้ นตัวข้ึน 

และการท่องเท่ียวในประเทศ นอกจากน้ัน การลงทุนภาครฐัในโครงการขนาดใหญ่ 

และการเรง่เบิกจ่ายงบประจ าปี จะเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจไทยในปี 2021 

อย่างไรก็ดี คาดว่า การลงทุนภาคเอกชนจะฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์

ท่ียังคงมีความไม่แน่นอนสูง

นโยบายการเงินคาดวา่จะยังผ่อนคลายต่อเนื่อง จับตาค่าเงนิบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่า 

คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายตลอดปี 2021 เพ่ือสนับสนุนการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจ ท้ังน้ี หากสถานการณ์การแพรร่ะบาดรุนแรงข้ึน จนกระทบกับเศรษฐกิจ

รุนแรง เราคาดว่า ธปท. จะใช้นโยบายการแก้ปัญหาท่ีตรงจุดและมีประสิทธิผลสูง 

เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีมีปัญหาโดยตรง มากกว่าการปรบัลดอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายท่ีต้องใช้ระยะเวลาส่งผ่านไปสู่เศรษฐกิจจรงิ ด้านค่าเงนิบาทมีแนวโน้มแข็ง

ค่าต่อเน่ือง ตามกระแสเงนิทุนไหลเข้าประเทศเกิดใหม่ รวมท้ังแนวโน้มการเกินดุล

บัญชีเดินสะพัดของไทย (รูปท่ี 35)

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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รูปท่ี x
รปูท่ี 35 ประมาณการองค์ประกอบของจีดีพีในปี 2020 และ 2021

เงินบาทเทียบดอลลารฯ์
ทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง

จากเม็ดเงนิไหลเข้าตลาด
เกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงปัจจยัพ้ืนฐานของ
ไทยท่ียังคงแข็งแกรง่ 

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS อ้างอิงขอ้มูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ประมาณการ ณ เดือน ม.ค. 2021)

การบรโิภคภาคเอกชน: 
ฟ้ืนตัวอย่างจ ากัด
โดยเฉพาะการใช้จา่ยเก่ียวกับ
การท่องเท่ียวในประเทศจาก
การระบาดระลอกใหม่ และ
รายได้ครวัเรอืนท่ีลดลง

การลงทุนภาคเอกชน: 
ชะลอการลงทุน
จากความไม่แน่นอน
เก่ียวกับการระบาดระลอก
ใหม่ และการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจไทยและโลก

การลงทุนภาครฐั:
คาดวา่จะเรง่ตัวข้ึน
หลังรฐับาลมีแนวโน้มท่ีจะ
เบกิจา่ยงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและการจา้งงาน 

การส่งออก:
ฟ้ืนตัวได้ตามเศรษฐกิจคู่ค้า 

และอานิสงส์ในสินค้าท่ีเก่ียวข้อง
กับ COVID-19 

แต่ยังความท้าทายอกีมาก เช่น 
ตู้คอนเทนเนอรข์าดแคลน 

เงนิบาทแข็งค่า

จ านวนนักท่องเท่ียว:
ยังมีความไม่แน่นอนสูง 

ท้ังจากเงื่อนไขการเข้าประเทศ
ของไทย และสัดส่วนผู้ได้รบั

การฉีดวคัซนีท่ัวโลก 
ผลข้างเคียงจากการฉีดวคัซนี 

เป็นต้น

2.8%

-11.5%

1.8%

2018 2019 2020F 2021F

0.2%

10.8%

7.0%

2018 2019 2020F 2021F

-3.2%

-8.2%

2.9%

2018 2019 2020F 2021F

หมายเหตุ: * End of Period

39.9

6.7 4.4

2018 2019 2020F 2021F

(หน่วย: ล้านคน)

1

2

3

4

5

4.5%

-1.3%

1.9%

2018 2019 2020F 2021F

1.25%

0.50%0.50%

2018 2019 2020F 2021F

อตัราดอกเบี้ยนโยบาย
ทรงตัวหรอือาจปรบัลด
ดอกเบี้ยได้อีกครัง้ 
หากการแพรร่ะบาดระลอก
ใหม่กระทบต่อเศรษฐกิจ
รุนแรง จนเศรษฐกิจไทยปี 
2021 มีแนวโน้มหดตัว

30.0 30.0

28.5

2018 2019 2020F 2021F
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เศรษฐกิจไทย 

2020-21

GDP 2.4 -6.5 2.5

ด้านเศรษฐกิจ

- Government Consumption 1.4 3.0 3.5

- Private Consumption 4.5 -1.3 1.9

- Public Investment 0.2 10.8 7.0

- Private Investment 2.8 -11.5 1.8

- Export Value (custom basis, USD) -3.2 -8.2 2.9

- Import Value (custom basis, USD) -4.7 -13.0 4.8

- Domestic Tourists (in Million) 166.0 91.0 109.6

- Headline Inflation 0.7 -0.9 1.0

ด้านตลาดเงิน

- Policy Rate (End of Period) 1.25 0.50 0.50

- THB / USD (End of Period) 30.0 30.0 28.5

2019 2020F
(Jan 2021)

2021F
(Jan 2021)

หน่วย: %YoY (ยกเวน้ Tourist Arrival Policy Rate และ THB/USD)
หมายเหตุ: F ประมาณการ ณ เดือน ม.ค. 2021

2.4%

-6.5%

2.5%

2019 2020F 2021F

หน่วย: %YOY
GDP 
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

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.ชัยสิทธิ ์อนุชิตวรวงศ์

Senior Analyst

ดร.ชัยสิทธิ์ มีประสบการณ์ท างานด้านการวจิัยนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค การวางแผนกลยุทธ์และติดตามประเมินผล 

รวมท้ังมีผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการและส านักพิมพ์ต่างๆ อาทิ 

Asia Pacific Financial Markets Journal, International Journal of 

Disaster Risk Reduction, TDRI Quarterly Review, Routledge, 

Institute of Southeast Asian Studies, University of Chicago Press  

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์ท างานทางวชิาการท่ี Center 

for Economic Institutions, Hitotsubashi University ตามด้วย

งานวจิัยนโยบายเศรษฐกิจท่ีสถาบันวจิัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

กว่า 10 ปี และธนาคารธนชาตทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ฯ

ดร. ชัยสิทธิ์ จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก Osaka 

University ประเทศญ่ีปุ่น โดยได้รบัทุนการศึกษาระดับปรญิญาโทและเอก

จากรฐับาลญ่ีปุ่น (Japanese Government Scholarship)

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
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Senior Analyst

ณัฐพร มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจ

มหภาค ตลาดการเงนิ ธุรกิจสถาบันการเงนิ ธุรกิจ SMEs และ Megatrends

ต่างๆ มากกว่า 8 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทย อีกท้ัง ยังเคยฝึกงานด้านวเิคราะห์

ระบบบรหิารจัดการเงนิสดท่ีสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณัฐพร จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท สาขา Finance (หลักสูตร

นานาชาติ) 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

หอการค้าไทย โดยเป็นนักศึกษา แลกเปล่ียนท่ี Massachusetts Institute

of Technology (MIT) สหรัฐอเมรกิา ภายใต้ทุนโครงการปรญิญาเอก

กาญจนาภิเษก

ดร.กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์

Analyst

พิมฉัตร  มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์และการพัฒนาตลาดทุน 

รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า 5 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
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กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจในคลัสเตอร์

โครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสรา้ง 

กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center) 

ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ชญานิน ถาวรลัญฉ์

Analyst

ชญานิน มีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจมหภาค และมีความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาคการเงนิส าหรบัการวเิคราะห์ในประเด็นเศรษฐกิจ

ส าคัญต่างๆ

ชญานิน จบการศึกษาระดับปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

การเงนิจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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