
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. 

1

ร
อ
บ
ร
ูเ้ร
ื่อ
ง
เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ

Research Note
ส่งออกปี 2019 หดตัว -2.7% 

ส่งออกเดือน ธ.ค. หดตัวท่ี -1.3% และหาก
หักทองและสินค้าท่ีเก่ียวกับนา้มันอยู่ท่ี -1.2%

22 Jan 2020

ท่ีมา: CEIC, กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ: มูลค่าการส่งออกไทยเดือน ก.พ. 19 หัก มูลค่าอาวธุท่ีเกิดข้ึนจากการ
ซ้อมรบคอบรา้โกลด์

ส่งออกเดือน ธ.ค. หดตัวชะลอลงท่ี -1.3% เม่ือเทียบกับ
เดือน พ.ย. ท่ีหดตัวถึง -7.4% โดยได้รับอานิสงส์จากการ
ทดแทนสินค้าส่งออกของจีนอันเน่ืองจากโรคอหิวาต์
แอฟรกิาในสุกร (ASF) ท่ีแพรร่ะบาดในจีน จนท าให้เน้ือหมู
ขาดแคลนอย่างหนัก หนุนการส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัว 9.1% และปศุสัตว์ 18.7% (สุกร 442.5%
และไก่ 11.6%) 

นอกจากน้ี สินค้าอุตสาหกรรมก็เริ่มพลิกกลับมาเป็นบวก
จากการปรบัตัวของสินค้าในห่วงโซ่อุปทานจากบรรยากาศ
การค้าท่ีผ่อนคลายลง ตลอดจนการปรับตัวของวัฎจักร
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ 
12.1% ตามด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 6.0% และเคร ื่องใช้ไฟฟ้า 
5.3% รวมท้ังสินค้าบางส่วนติดลบน้อยลง อาทิ เคมีภัณฑ์ 
-22.4% ยานพาหนะ -9.0% เม็ดพลาสติก -8.9% และ 
น้ามันส าเรจ็รูป -6.4%

ภาพรวมการส่งออกไปยังตลาดหลักเริม่เห็นสัญญาณฟ้ืนตัว
ชัดเจนขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 2 โดยเฉพาะสหรฐัฯ และจีน
ท่ีขยายตัวได้ถึง 15.6% และ 7.3% ตามล าดับ รวมถึงการ
ส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ อย่างตะวันออกกลางและไต้หวัน
ยังขยายตัวได้ดี ขณะท่ีตลาดหลักอ่ืนๆ ยังหดตัวต่อเน่ือง 
เช่น อาเซียน -9.5% ญ่ีปุ่น -4.4% และยุโรป -1.6%

คาดปี 2020 ส่งออกกลับมาดีขึ้น แต่คาดวา่หดตัวต่อไป

สินค้าอุตสาหกรรมหลักหดตัว -1.8% จากการลดลงของการ
ส่งออกสินค้าห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งออกไปจีนเป็นหลัก ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วน 10.6% ของส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมท้ังหมด 
โดยสินค้าอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งออกไปจีน
หดตัวถึง -6.3% โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้า -20.5%
แผงวงจรไฟฟ้า  - 17 .4% และฮาร์ดดิสไดร์ฟ -15 .4%

นอกจากนั้น ราคาน้ามันในตลาดโลกท่ีลดลงท าให้การส่งออก
สินค้าเก่ียวข้องกับน้ามันหดตัวตามไปด้วย โดยการส่งออก
น้ามันส าเร็จรูปหดตัวถึง -21.1% รองลงมาคือ เคมีภัณฑ์ 
-17.3% และเม็ดพลาสติก -11.0%

ด้านสินค้าเกษตรหดตัว สวนทางกับสินค้าปศุสัตวแ์ละอุปโภค
บริโภคท่ีขยายตัวได้ดี โดยกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมหดตัว 
-6.4% โดยเฉพาะสินค้าข้าว  (-25.7%) ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง(-16.4%) และยางพารา (-10.0%) ส าหรบัสินค้า

ส ่งออก ทั ้งป ี 2 0 19  โ ต -2.7% จ ากผล
สงครามการค้า กระทบส่งออกยังประเทศ
คู่ค้าหลัก

Share (%)* 2018 2019

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 11.1 1.5 -5.8

เครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

7.4 1.3 -7.6

อัญมณี และเครื่องประดับ 6.4 -26.1 30.9

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.6 3.4 2.0

เม็ดพลาสติก 3.7 11.6 -11.0

เคมีภัณฑ์ 3.1 20.2 -17.3

แผงวงจรไฟฟ้า 3.1 -8.6 -8.8

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล

3.0 7.3 -10.9

น้ามันส าเรจ็รูป 3.0 21.8 -21.1

เหล็ก และเหล็กกล้า 2.3 12.8 -11.4

สินค้าส่งออกส าคัญของไทย (%YoY)

สินค้าส่งออกหลักเติบโตติดลบ 
ฉุดภาพรวมส่งออกท้ังปีหดตัว

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ: *ส่วนแบ่งตลาดเทียบมูลค่าส่งออกไทยท้ังหมดป ี2019
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อัตราการเติบโตของมูลค่าส่งออก

All Exports

Exclude Gold & Fuel

ส่งออกเดือน ธ.ค. หดตัวชะลอลงจากปัจจัย
ชั่วคราวในสินค้าเกษตรและการฟ้ืนตัวของ
กลุ่มอุตสาหกรรม

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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น าเข้าเดือน ธ.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 2.5% 
ขณะท่ีภาพรวมท้ังปียังคงหดตัว -4.7%

การน าเข้าสินค้าเดือน ธ.ค. พลิกกลับมาขยายตัวได้ดีจาก

การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวถึง 14.8% เรง่

ขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 3.0% และสินค้าเชื้ อเพลิงท่ี

ขยายตัว 2.5% ท่ีฟื้ นตัวจากการน าเข้าน้ามันส าเร็จรูป 

(65.8%) ด้านรถยนต์น่ังและรถยนต์โดยสารกลับขยายตัว

ได้ดี 10.3% และ 34.7% ตามล าดับ ในขณะท่ีสินค้าทุน 

รวมถึงวัตถุดิบและสินค้าก่ึงส าเรจ็รูปกลับขยายตัวได้เพียง 

0.3% และ 0.4% เท่าน้ัน

การน าเข้าเดือน ธ.ค.  ขยายตัว 2.5% 
พลิกกลับมาเป็นบวกครัง้แรกในรอบ 4 เดือน

ท่ีมา: CEIC, กระทรวงพาณิชย์

น าเข้าว ัตถุดิบและสินค้าทุนทั้งปีหดตัว สะท้อนภาคการ
ผลิตและการลงทุนอาจชะลอลงในระยะข้างหน้า อยู่ท่ี 
-7.6% และ -4.0% ตามล าดับ สอดคล้องกับดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ .ย . อยู ่ที ่ 96 .8  ติดลบ
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 7 และอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
(Capacity Utilization: CapU) อยู่ที่เพียง 63.2% จาก
ผลของการชะลอการผลิตรถยนต์ (-21.6%) กลุ่มเคร ื่อง
แต่งกาย (-13.6%) ไปจนถึงยางและพลาสติก (-10.9%) 
ต า ม ล า ด ับ  ( ไ ม ่น ับ ร ว มผ ล ิต ภ ัณฑ ์จ า กก า ร ก ลั ่น
ปิโตรเลียม) ดัชนีภาคการผลิตติดลบต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 7
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ท่ีมา: CEIC, กระทรวงพาณิชย์

ท่ีมา: กระทรวงอตุสาหกรรม

ดัชนี MPI และ CapU

อตัราการน าเข้าแบง่ตามประเภทสินค้า

อตัราการส่งออกรายกลุ่มประเทศ

ไทยเกินดุลการค้า 9.6 พันล้านดอลลาร์ฯ ในเดือน ธ.ค. 
ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค.-พ.ย. อยู่ท่ี 3.3 แสน
ล้านดอลลารฯ์ เพ่ิมข้ึน 36.3%YoY อันเน่ืองจากการน าเข้า
หดตัวมากกว่าส่งออกเป็นหลัก ประกอบกับทุนส ารอง
ระหว ่างประ เทศเด ือน ธ .ค .  ที ่แตะระดับสูงส ุดเป ็น
ประว ัต ิการณ์ที ่ 2 .2  แสนล้านดอลลาร ฯ์ จากเงนิท ุน
ต่างชาติไหลเข้าเพ่ิมข้ึน 8.9% และราคาทองค าที่ปรบัตัว
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยหนุนให้เงนิบาท
แข็งค่าได้ในระยะยาว

จ าพวกปศุสัตว์กลับขยายตัวได้ถึง 5.6% น าโดยสุกรและ
ไก่ท่ี  106.5% และ 8.5% ตามล าดับ ท้ังน้ี สินค้า
อุปโภคบรโิภคยังขยายตัวได้อย่างต่อเ น่ือง อาทิ 
เคร ื่องส าอาง ของเล่น เคร ื่องใช้ต่างๆ 

ส่งออกท้ังปีไปสหรัฐฯ เติบโตโดดเด่น จากการทดแทน
การน าเข้าจากจีน ซึ่งขยายตัวได้ถึง 11.8% ขณะท่ีตลาด
หลักอื่นๆ อย่างยุโรป (27 ประเทศ) และญ่ีปุ่นยังคงหด
ตัวอยู่ ท่ี  -5.9% และ -1.5% ตามล าดับ ด้านตลาด
ศักยภาพสูงและตลาดใหม่ (เช่น รัสเซีย ไต้หวัน 
ตะวันออกกลาง) แม้จะเติบโตได้ดีในช่วงปลายปี แต่ท้ัง
ปียังคงหดตัวราว 5-6% 

(ต่อ)

น าเข้าหดตัวมากกว ่าส่งออก หนุนเกินดุล
การค้าเพ่ิม กดดันบาทแข็งค่าระยะยาว
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Our View

 การส่งออกในปี 2019 ชะลอลงตามคาดท่ี -2.7% หลักๆ มาจากผลของสงครามการค้ากระทบสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน

ท่ีส่งออกไปยังจีนหดตัวอย่างหนักท่ีช่วงท่ีผ่านมา ประกอบกับดีมานด์จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญชะลอลงอย่าง

ชัดเจน ทว่า ไทยยังได้อานิสงส์บางส่วนจากการย้ายค าส่ังซื้อจากจีนเพ่ือทดแทนการส่งออกไปยังสหรฐัฯ หนุนส่งออก

ไปสหรฐัฯ ท้ังปีบวกถึง 11.8% 

 Krungthai COMPASS มองวา่ ส าหรบัปี 2020 ภาคการส่งออกน่าจะขยายตัวได้บ้าง แต่ยังอยู่ในกรอบหดตัวท่ี 

-0.7% ตามภาวะการค้าโลกท่ีมีแนวโน้มฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากความคืบหน้าในการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรฐั-จีนท่ีจะช่วยหนุนการส่งออกในสินค้าข้ันต้น-ข้ันกลางให้ฟื้ นตัวได้ดีข้ึน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตาม

ปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศที่อาจกระทบเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลก เช่น ความขัดแย้งระหว่างสหรฐัฯ-อิหรา่น 

สถานการณ์ Brexit และการเลือกต้ัง ปธน. สหรฐัฯ เดือน พ.ย. รวมถึงท่าทีการเจรจาการค้าสหรฐัฯ-จีนเฟส 2

ท่ีคาดว่าจะต้องรอความชัดเจนหลังการเลือกต้ัง 

 จับตาสินค้าส่งออกหลักไปสหรัฐฯ-ยุโรป-อินเดีย หลัง IMF ปรับลดประมาณการจีดีพีลงอีก จากรายงานของ IMF

เดือน ม.ค.2020 ได้ปรบัลดจีดีพีโลกปี 2020 เหลือ 3.3% โดยสหรฐัฯ และยุโรปปรบัลดลงอีก 0.1% อยู่ที่ 2.0%

และ 1.3% ตามล าดับ ซึ่งอาจกระทบส่งออกในกลุ่มคอมพิวเตอรแ์ละชิ้นส่วน และรถยนต์และส่วนประกอบซึ่งมี

ส่วนแบ่งท้ังสองตลาดอยู่ท่ี 26.4% เช่นเดียวกับอินเดียท่ีถูกปรบัลดจีดีพีลงมากท่ีสุดถึง -1.2% อยู่ที่ 5.8% โดย

คาดว่าจะกระทบกลุ่มเคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และรถยนต์และส่วนประกอบเป็นหลัก (คิดเป็น 26% ของมูลค่า

ส่งออกไทยไปอินเดีย) ได้ในระยะข้างหน้า 

 เงินบาทตลอดทั้งปียังมีโอกาสแข็งค่าได้อีกเฉลี่ย 29.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ แม้จะมีทิศทางอ่อนค่าไปบ้างในช่วงท่ี

ผ่านมา หากเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวได้น้อยกว่าที่คาด อาจมีส่วนให้ธนาคารกลางส าคัญๆ ผ่อนคลายนโยบายทาง

การเงนิเพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยหนุนเงนิทุนต่างชาติไหลเข้าไทยมากข้ึน กอปรกับเศรษฐกิจสหรฐัฯ ปีน้ีท่ีอาจไม่สดใส

นัก อาจกดดันดอลลารฯ์ ให้อ่อนค่าได้มากข้ึน เป็นผลให้เงนิบาทผันผวนไปในทิศทางแข็งค่าได้เพ่ิมเติม แม้จะมี

มาตรการดูแลค่าเงนิเพ่ือไม่ให้แข็งค่าเกินปัจจัยพ้ืนฐานแล้วก็ตาม

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report

