
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
24 Feb 2020

จับตาภาพรวมส่งออกจากพิษไวรัสโควดิ-19

Key highlights

ส่งออกเดือน ม.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 3.4%

 ส่งออกเดือน ม.ค. ในรูปดอลลาร์ฯ ขยายตัว 3.4% จากปัจจัยช่ัวคราวของการส่งออก
น้ามันส าเรจ็รูปและทองค าท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหากหักทองค าออกจะท าให้ส่งออกหดตัว -1.5%

 Krungthai COMPASS คาดส่งออกไทยในระยะข้างหน้ายังมี ปัจจัยรุมเร้ารอบด้าน 
โดยเฉพาะสินค้าใน Supply chain ท่ีส่งออกไปจีน เช่น ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางแท่ง 
รวมถึงผลกระทบจากโควิด-19 ต่ออุปสงค์โลกท่ีอาจกระทบการส่งออกสินค้าท่ีเก่ียวเน่ือง
กับน้ามันในระยะต่อไป

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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อตัราการเติบโตของมูลค่าส่งออกไทย (ดอลลารฯ์)
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์

ภาพรวมสินค้าส่งออกหลัก (%YoY)(ดอลลารฯ์)
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

ส่งออกเดือน ม.ค. พลิกกลับมาเป็นบวกใน
รอบ 6 เดือนจากส่งออกทองค าและน้ามัน

ส่งออกเดือน ม.ค. ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบกับเดือน 
ธ.ค. ท่ีหดตัว -1.3% โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออก
น้ามันส าเรจ็รูปเพ่ิมข้ึนจากโรงกล่ันเริม่กลับมาเปิดท าการ 
รวมถึงส่งออกทองค าท่ีสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก โดย
ส่ งออกน้ า มั นส า เ ร็ จ รู ปก ลับม าขย าย ตั ว  5 . 9%
เชน่เดียวกับทองค าท่ีขยายตัวถึง 299.6% อย่างไรก็ตาม 
การส่งออกในรูปเงนิบาทหดตัว -4.6%

ด้านสินค้าเกษตรกลับติดลบ 12.2% โดยเฉพาะกลุ่มกุ้ง
สดแช่แข็งและผักผลไม้สดแช่แข็ง ท่ีหดตัวมากถึง 
-28.7% และ -20.3% จากสภาพอากาศแปรปรวน ขณะท่ี
สินค้าเกษตรหลักอย่างข้าวและมันส าปะหลังก็หดตัวอย่าง
หนักถึง -34% และ -16.6% ตามล าดับ จากปัญหาภัยแล้ง
ท่ีท าให้ผลผลิตลดลง

Share 
(%)*

2019 Jan-20

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 11.1 -5.7 -3.4

เครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

7.4 -7.6 1.9

อัญมณี และเครื่องประดับ 6.4 30.9 5.1

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.6 2.0 7.3

เม็ดพลาสติก 3.7 -11.0 -12.6

เคมีภัณฑ์ 3.1 -17.3 -16.1

แผงวงจรไฟฟ้า 3.1 -8.8 -11.5

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล

3.0 -10.9 4.3

น้ามันส าเรจ็รูป 3.0 -21.1 5.9

หมายเหต:ุ *ส่วนแบง่ตลาดเทียบมูลค่าส่งออกไทยทั้งหมดปี 2019

ส่งออกเดือน ม.ค. เมื่อหักทองแล้วยังคงหดตัว -1.5%
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ท้ังน้ี มูลค่าการส่งออกในสินค้าอุตสาหกรรมกลับมา
ขยายตัว  5 .2%  โดยเฉพา ะรถจักรยานยนต์แล ะ
ส่วนประกอบ (+35.4%) เฟอร์นิ เจอร์และชิ้นส่วน 
(+29.9%) รวมถึงสินค้าส่งออกหลักท่ีพลิกกลับมา
ขยายตัวครัง้แรกในรอบหลายเดือน อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง 
(+7 .3%)  และ เครื่ องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ (+1.9%) และฮาร์ดดิสไดร์ฟ (+6.5%) 
ส าหรับสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับน้ามันหดตัวต่อเน่ืองจาก
ราคาน้ามันดิบท่ีทรงตัวอยู่ในระดับต่า กดดันสินค้าท่ี
เก่ียวเน่ืองกับน้ามันหดตัวอย่างหนัก เช่น เคมีภัณฑ์ 
(-16.1%) และเม็ดพลาสติก (-12.6%) ขณะท่ีรถยนต์และ
ส่วนประกอบหดตัวถึง -3.4%

ส าหรับการน าเข้าสินค้ารวมเดือน ม.ค. หดตัว -7.9%
จากผลของฐานสูงของการน าเข้าอาวุธในเดือน ม.ค. ปี
ก่อนหน้าและการน าเข้าทองค าลดลง ดังนั้น เมื่อหัก
ทองค าน้ามันและอาวุธยุทธปัจจัย การน าเข้าเดือน ม.ค. 
หดตัวเล็กน้อยที่ 0.2% ขณะที่สินค้าทุนมีทิศทางดีขึ ้น 
โดยขยายตัวถึง 5.8% เช่นเดียวอุปโภคบริโภคที่ยัง
ขยายตัวต่อเนื่อง 9 .6% ด้านสินค้าว ัตถุด ิบและกึ ่ง
ส าเร็จรูปกลับหดตัวถึง -10.2% อาทิ กลุ่มสัตว์น้าสดแช่
เย็นและแช่แข็ง รวมถึงพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ส่วน
สินค้าจ าพวกส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์หดตัว 
-8.6%

สินค้าส่งออกหลักพลิกกลับมาบวกในบางรายการ

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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คาดการณ์ปรมิาณการผลิตและความต้องการน้ามันดิบท่ัวโลก
ท่ีมา: S&P Global

ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มปรบัตัวลดลง 
กระทบส่งออกสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับน้ามัน
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น าเข้าสินค้าวตัถดิุบหดตัวหนัก 
ฉดุการน าเข้ารวมเดือน  ม.ค. หดตัว -7.9% 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

 เศรษฐกิจจีนชะลอตัวกระทบปริมาณการค้าท่ัวโลก 
จากผลส ารวจของ Reuters คาดว่าจีดีพีจีนไตรมาส
แรกของปี 2020 อาจขยายตัวได้เพียง 4.5% จาก 
6.0% ในไตรมาสก่อนหน้า ท าให้คาดวา่ท้ังปีจะขยายตัว
ได้ราว 5.5% จากประมาณการเดิมท่ี 6.0% ต่าสุดเป็น
ประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าโลก
ขยายตัวชะลอลงไปด้วย

จับตาส่งออกไตรมาสแรก หลังผลกระทบ
ของโควิด-19 เริ่มชัดเจนข้ึน

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในศูนย์กลางอตุสาหกรรมหลัก

อย่างอูฮ่ัน่และเมอืงใกล้เคียงจ าเป็นต้องชะลอการผลิต

ออกไปอกีอย่างน้อย 1-3 สัปดาห์หลังเทศกาลตรุษจีน

ส้ินสุดลงในวนัท่ี 8 ก.พ. ประกอบกับแรงงานบางส่วน

ไม่สามารถกลับเข้ามาท างานใน Site ได้เต็มก าลังการ

ผลิต ซึ่งคาดว่าจะกระทบการผลิตในกลุ่มสินค้า

เทคโนโลยีและสมาร์ทโฟน และแน่นอนว่า ไทยซึ่ง

ส่งออกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างแผงวงจร

ไฟฟ้า อปุกรณ์ก่ึงตัวน าและอปุกรณ์คอมพิวเตอรท่ี์อยู่

ใน Supply chain หลักของจีนรวมมูลค่าในปีท่ีผ่าน

มากกว่า 375.6 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 14.4% ของ

ส่งออกไปจนีท้ังหมด

อตัราการเติบโตของมูลค่าน าเข้าไทย (ดอลลารฯ์)ผลกระทบทางตรง

 หลายประเทศรวมถึงไทยขาดแคลนวัตถุดิบเน่ืองจาก

ไม่สามารถส่งออกจากจีนได้ จากการชะลอการผลิต 

รวมท้ังการควบคุมการเข้าออกเมืองท่ีท าให้ภาค

โลจิสติกส์ไม่คล่องตัวนัก ท าให้หลายประเทศเริ่มขาด

แคลนวัตถุดิบ สอดคล้องกับบริษัทท่ีเป็นพาร์ทเนอร์

หลักของ Apple และ Foxconn ท่ีได้ตัดสินใจเล่ือน

ก า ร ผ ลิ ต อ อ ก ไ ป  ขณ ะ เ ดี ย ว กั น กั บ ท่ี ผู้ ผ ลิ ต

เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้ า ของ ไทย ท่ี ต้ อง พ่ึงพาชิ้ น ส่ วน

อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ จ า ก จี น ร า ว  1 5%  น อกจ า ก น้ี 

บ ริ ษั ทผู้ ผ ลิ ต รถยั ก ษ์ ใ หญ่ อย่ า ง  Nissan แล ะ

Hyundai ก็ปิดโรงงานนอกประเทศจีนชั่วคราวจาก

เหตุไม่สามารถส่งชิน้ส่วนออกจากจนีได้ ซึ่งจะท าให้การ

ส่งออกยางแท่งของไทยส าหรบัผลิตยางยานพาหนะมี

แนวโน้มหดตัวเชน่กัน

ผลกระทบทางออ้ม

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
https://www.reuters.com/article/us-china-health-economy-poll/chinese-economy-clobbered-by-coronavirus-but-set-to-recover-soon-reuters-poll-idUSKBN20801H
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Our View

 คาดความต้องการใช้น้ามันดิบท่ัวโลกหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ฉุดราคาน้ามันในตลาดโลก หวั่นกระทบสินค้าท่ี
เก่ียวเน่ืองกับน้ามัน จากการรายงานของ International Energy Agency (IEA) ท่ีได้ปรับลดคาดการณ์ความ
ต้องการน้ามันดิบท่ัวโลกลดลง 435,000 บารเ์รล/วนั อยู่ท่ี 1.1 ล้านบารเ์รล/วัน ในไตรมาสแรกของปี 2020 ต่าสุดใน
รอบทศวรรษนับต้ังแต่วิกฤตโรคซารส์ในปี 2003 อันเน่ืองจากการแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็น้ันได้สรา้งผลกระทบต่อ
ความต้องการใชน้้ามันดิบในจนี ซึ่งคิดเป็นมากกวา่ 75% ของดีมานด์ท่ัวโลกในปี 2019 ท าให้คาดวา่การส่งออกสินค้าท่ี
เก่ียวเน่ืองกับน้ามัน เชน่ เคมีภัณฑ์  และเม็ดพลาสติก มีแนวโน้มหดตัวได้ในระยะข้างหน้า

 ปัจจัยชั่วคราวช่วยให้ภาพรวมส่งออกเดือน ม.ค. ขยายตัว โดยส่งออกในรูปดอลลารฯ์ ขยายตัว 3.4% จากปัจจัย

ชัว่คราว ท้ังการส่งออกน้ามันส าเรจ็รูปท่ีโรงกล่ันกลับมาเปิดท าการ และทองค าท่ีกลับมาเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนอกี

ครัง้จากความเส่ียงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

 Krungthai COMPASS ประเมินว่า ส่งออกปีนี ้หดตัว -1.0% โดยสินค้าส่งออกท่ีต้องจับตา ได้แก่ ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแนวโน้มหดตัว จากอตุสาหกรรมในจีนชะลอการผลิต การส่งออกยางแท่งของไทยส าหรบัผลิต

ยางยานพาหนะมีแนวโน้มหดตัวเชน่กัน เน่ืองจากบรษัิทผู้ผลิตรถยักษ์ใหญ่ก็ปิดโรงงานชัว่คราวนอกประเทศจีน จาก

เหตุไม่สามารถส่งชิน้ส่วนออกจากจนีได้ ในขณะท่ี มูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีเก่ียวเนื่องกับน้ามัน มีแนวโน้มชะลอลง

ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวและจะกระทบกับอปุสงค์น้ามันดิบ

 จับตาข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน แม้ท้ังสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงเฟส 1 ไปแล้วเมื่อเดือน ม.ค. ท่ีผ่านมา แต่ด้วย

ข้อตกลงท่ีสหรฐัฯ ขอให้จนีน าเข้าสินค้ามากถึง 2 แสนล้านดอลลารฯ์ อาจท าให้จนีจ าเป็นต้องลดการน าเข้าสินค้าจาก

ประเทศอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมการน าเข้าจากสหรฐัฯ ซึ่งอาจจะกระทบส่งออกไทยในกลุ่มอื่นเพ่ิมเติม

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/021320-iea-slashes-2020-oil-demand-forecast-by-480000-bd-on-coronavirus-impact

