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แมตั้วเลขไตรมาสแรกขยายตัว 0.91%
April 21, 2020

Krungthai COMPASS มอง
ส่งออกไทยปีน้ียังไม่ฟ้ืน

=ส่งออกเดือน มี.ค. ขยายตัว 4.17% จากการส่งออก
ทองคําท่ีเพ่ิมสูงข้ึนถึง 215.2% โดยเม่ือหักทองคํา
แล้วน้ัน การส่งออกเดือนน้ีขยายตัวได้เพียง 0.5%   

=Krungthai COMPASS ยังคงประมาณการเดิมว่า 
ส่งออกไทยในปีน้ีจะติดลบถึง 8.6% โดยเฉพาะใน
ไตรมาส ท่ี  2  ท่ี จ ะ มีแรงปะท ะร ะลอกให ม่ห ลัง
สถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดท่ัวโลกกระทบ
เศรษฐกิจและการค้าโลก รวมถึงดีมานด์จากจนีท่ีอาจ
ชะลอลง



2

Macro
View

ส่งออกเดือน มี.ค. ขยายตัว 4.17% หลัง COVID-19 ดึงยอด
ส่งออกทองคํา-อิเล็กทรอนิกส์พุ่ง

ส่งออกเดือน มี.ค. (ในรูปดอลลารฯ์) พลิกกลับมาเป็นบวก 4.17% โดยสาเหตุหลักมา
จากการส่งออกทองคําท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในเกือบทุกตลาดถึง 215.2% โดยเม่ือหักทองคําแล้ว
น้ัน ส่งออกเดือนน้ีจะขยายตัวเพียง 0.5% ขณะท่ีส่งออกไตรมาสแรกขยายตัว 0.91%
(หักทองแล้ว -3.27%) 

ภาพรวมสินค้าอุตสาหกรรมเดือนน้ีขยายตัวได้ดีถึง 6.4% โดยสินค้าหลักท่ีขยายตัว
ได้แก่ ทองคํา (+215.2%) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (+17.3%) และเครื่องปรับอากาศฯ
(+8.1%) อย่างไรก็ดี ราคานNามันดิบท่ีอยู่ในระดับตOายังเป็นปัจจัยกดดันมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับนNามัน (ซึ่งมีสัดส่วนถึง 8.12% ของการส่งออกในเดือน 
มี.ค.) โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก (-15.3%) และเคมีภัณฑ์ (-14.8%) สําหรบัสินค้าเกษตร
ยังคงหดตัวอย่างต่อเน่ืองท่ีติดลบ 5.8% จากหลายประเทศประกาศปิดเมืองจงึทําให้การ
ส่งมอบล่าช้ารวมถึงปัญหาภัยแล้ง กระทบสินค้าหลักอย่างยางพารา (-24.7%) ข้าว 
(-13.2%) และมันสําปะหลัง (-13.1%)

ด้านการส่งออกรายตลาดสําคัญ พบวา่ COVID-19 กระทบการส่งออกในหลายตลาด

=สหรัฐฯ: ขยายตัว 19.5% (หักอาวุธยุทธปัจจัย) จากกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
อปุกรณ์ก่ึงตัวนําฯ เครื่องปรบัอากาศฯ และข้าว ขณะท่ีไตรมาสแรกหดตัว 2.7%

=จีน: หดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ท่ี 4.8% โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และ
ยางพารา โดยสินค้าท่ีขยายตัวสูง ได้แก่ ผลไม้สด แช่แข็งและแห้ง และเครื่อง
คอมพิวเตอรฯ์ ขณะท่ีไตรมาสแรกหดตัว 0.9%

=EU15: พลิกกลับมาหดตัวท่ี 14.8% โดยสินค้าสําคัญท่ีหดตัว คือ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ อญัมณีและเครื่องประดับ และเครื่องคอมพิวเตอรฯ์ ขณะท่ีไตรมาสแรก
หดตัว 4.6%

=ASEAN 5: ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 อยู่ท่ี 6.8% ซึ่งสินค้าสําคัญท่ีขยายตัว 
ได้แก่ อากาศยานฯ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรบัอากาศฯ นNาตาลทราย และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ขณะท่ีไตรมาสแรกขยายตัว 5.7%

=CLMV: ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ท่ีระดับ 2.9% โดยสินค้าสําคัญท่ีขยายตัวยัง
เป็นกลุ่มเดิม ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์อื่ นๆ นNาตาลทราย เครื่องปรับอากาศ นNามัน
สําเรจ็รูป และเครื่องจกัรกล ขณะท่ีไตรมาสแรกขยายตัว 2.7%

ในส่วนของการนําเข้าเดือน มี.ค. ขยายตัว 7.25% จากการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งสําเร็จรูปที่พลิกกลับมาขยายตัว 12.0% และสินค้าเชื้อเพลิง 9.0% สวนทางกับ
สินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภค -5.5% และ -4.9% ตามลําดับ ขณะที่การนําเข้าใน
ไตรมาสแรกหดตัว 1.92%

ด้านดุลการค้าเดือน มี.ค. ยังเกินดุลที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ฯ โดยในไตรมาสแรก
เกินดุลท่ี 3.9 พันล้านดอลลารฯ์
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รูปท่ี 1 อตัราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกไทย

ส่งออกไทยเดือน มี.ค. ขยายตัวดีเกินคาด
จากการส่งออกทองคําและสินค้าอเิล็กทรอนิกส์

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์
หน่วย: %YoY รูปดอลลารฯ์

All export         
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รูปท่ี 2 ภาพรวมสินค้าส่งออกหลัก

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์
หน่วย: %YoY รูปดอลลารฯ์

Share 
(%)* 2019 Mar20 1Q2020

รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 11.1 -5.7 -28.7 -13.7

เครื่องคอมพิวเตอร ์อปุกรณ์และส่วนประกอบ 7.4 -7.6 17.6 8.8

อญัมณี และเครื่องประดับ 6.4 30.9 72.2 71.8

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.6 2.0 1.0 6.6

เม็ดพลาสติก 3.7 -11.0 -15.3 -16.3

เคมีภัณฑ์ 3.1 -17.3 -14.8 -14.3

แผงวงจรไฟฟ้า 3.1 -8.8 -4.3 -6.3

เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบของเครื่องจกัรกล 3.0 -10.9 -11.7 -2.8

นIามันสําเรจ็รูป 3.0 -21.1 -17.9 -3.9
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คาดส่งออกไทยปีน้ียังไม่ฟ้ืน หลัง COVID-19 อาจสะเทือนมูลค่า
การค้าท่ัวโลกปีน้ีเสียหายกวา่ 1 ใน 3

แม้สถานการณ์โรค COVID-19 ในไทยดูจะมีสัญญาณท่ีดีข้ึนกวา่หลายๆ ประเทศ แต่จาก
การรายงานล่าสุดของท้ัง IMF และ World Bank กลับมองสอดคล้องกันว่า เศรษฐกิจ
ไทยปีน้ีอาจเจ็บหนักสุดในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าทุกประเทศ 
เน่ืองจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับภาคการท่องเท่ียวและส่งออกสูงถึงเกือบ 
70% ตลอดจนการดูดซับแรงงานไปสู่ภาคเกษตรก็ทําได้ยากในช่วงวิกฤตภัยแล้งเช่นน้ี 
โดย Krungthai COMPASS คาดว่าส่งออกไทยปีน้ีจะติดลบ 8.6% พร้อมท้ังประเมิน 
3 แรงกระเพ่ือมหลักจาก COVID-19 ต่อการส่งออกในระยะต่อไป ดังต่อไปน้ี

1) ดีมานด์จากจีนชะลอตัวจากเศรษฐกิจจีนท่ีฟื้ นตัวช้ากว่าช่วงวิกฤตโรคซาร์ส แม้จีนจะ

กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว แต่ความเส่ียงท่ีจะเกิดการระบาดระลอก 2 ยังมีอยู่ 
ประกอบกับเศรษฐกิจจีนท่ีเริ่มขยายตัวชะลอลงมาต้ังแต่ปี 2011 ทําให้การฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจอาจไม่รวดเร็วดังเช่นช่วงท่ีเกิดซาร์สท่ีจีดีพีจีนขยายตัวสูง ขณะท่ีผลการสํารวจ

ของสภาหอการค้าสหรัฐฯ ในจีน (AmCham China) เดือนล่าสุด ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า หาก
เศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้ นก่อนไตรมาสสุดท้ายของปี จะกระทบรายได้ของภาคธุรกิจในจีนให้
ลดลง 10-50% ท่ามกลางความเปราะบางของระบบการเงินและความเส่ียงจากการผิดนัด
ชําระหน้ีท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึน โดยล่าสุด เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 1/2020 ก็ติดลบสูงถึง 
6.8%YoY โดยถือเป็นการหดตัวครั้งแรกนับต้ังแต่ปี 1976 ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการ
ประกาศใช้มาตรการ Lockdown เมืองสําคัญ สอดคล้องกับ IMF ท่ีได้ปรบัลดคาดการณ์

เศรษฐกิจจนีปีน้ีวา่อาจขยายตัวได้เพียง 1.2% จากเดิมท่ีคาดวา่จะโต 6%

=กลุ่มท่ีส่งออกสินค้าเพ่ือป้อนตลาดจีนเป็นหลัก คาดว่าความต้องการจะเพ่ิมสูงข้ึนใน
ระยะส้ันจากการใช้จา่ยท่ีชะลอไวใ้นช่วงก่อนหน้าน้ี (Pent-up demand) ของมาตรการ

ปิดเมือง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรท่ีอ่อนไหวต่อดีมานด์ของผู้บริโภค เช่น ข้าว ผักและ
ผลไม้สด ซึ่งไทยส่งออกไปจีนเป็นอันดับ 1 ถึง 28.1% ในปีท่ีผ่านมา รวมท้ังคู่แข่งใน
สินค้าหลักอย่างเวยีดนามท่ีประกาศห้ามส่งออกสินค้าเพ่ือรกัษาความม่ันคงทางอาหาร

ภายในประเทศ (คาดวา่จะปลดล็อคมาตรการน้ีภายในเดือน พ.ค.) แต่คาดวา่หลังจากน้ีมี
โอกาสปรบัตัวลดลง

=กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากสินค้าท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานท่ีจีนส่งออกไปประเทศท่ี 3 
ในฐานะท่ีไทยเป็นส่วนหน่ึงใน Forward linkage โดยเฉพาะสินค้าข้ันต้น-ข้ันกลาง อาทิ 
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และยางพารา ซ่ึงคาดวา่จะหดตัวต่อไป สอดคล้องกับดัชนีภาค
การผลิตเพ่ือการส่งออก (New Export Order) ท่ีแม้ว่าจะปรับตัวดีข้ึนจาก 28.7 จุด

ในเดือน ก.พ. เป็น 46.4 จดุในเดือน มี.ค. 2020 แต่ถือวา่การผลิตยังอยู่ในระดับหดตัว

=กลุ่มท่ีพ่ึงพาวัตถุดิบหลักจากจีน คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้ นตัว จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ในจีนท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ยังต้องเผชิญกับภาพรวม

เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยอย่างรุนแรง
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2) เศรษฐกิจและการค้าโลกด่ิงลึกจากมาตรการ Lockdown และ Social Distancing
ซึ่งทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายแห่งท่ัวโลกท้ังภาคการผลิต การท่องเท่ียว การบรโิภค
ในประเทศรวมถึงการจ้างงานแทบจะเรียกได้ว่า “หยุดกะทันหัน” โดยคาดว่าจะทําให้
เศรษฐกิจโลกปี 2020 อาจติดลบถึง 3% (ข้อมูลจาก IMF) และมีโอกาสท่ีจะด่ิงลึกลงไปอีก 
หากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ ขณะท่ีรายงานจาก WTO เดือน 
เม.ย. ก็ได้ประเมินวา่ มูลค่าการค้าโลกจะหดตัวมากถึง 13-32% ซึ่งรุนแรงกวา่เม่ือเทียบกับ
ช่วงวิกฤตการเงินโลกในปี 2009 ท่ีหดตัว 12.5% และย่อมส่งผลต่อภาพรวมการค้าของ
ไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากน้ี อุปสงค์นQามันดิบท่ีลดลง สวนทางกับอุปทานท่ี
พุ่งพรวด ย่ิงทําให้ส่งออกไทยตกท่ีน่ังลําบาก โดยราคานSามันดิบเข้าสู่ระดับตTาสุดในรอบ
เกือบ 20 ปี ทําให้รายได้ของประเทศผู้ส่งออกนSามันดิบเป็นหลักลดลง กระทบไปยัง
งบประมาณรฐัในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งต่อไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกําลังซื้อท่ี
จะชะลอลงตาม โดยสินค้าไทยท่ีส่งออกไปยังตลาดเหล่าน้ี ได้แก่ รถยนต์ อัญมณี สินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องจักรกล เป็นต้น นอกจากน้ัน ราคานSามันท่ีลดลงยังทําให้
มูลค่าสินค้าส่งออกไทยท่ีเก่ียวข้องกับนSามันอย่างเคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติกก็แนวโน้ม
หดตัวเช่นกัน

3) COVID-19 ทําให้ภาพ Global Supply Chain ในระยะข้างหน้าเปล่ียนไป ในช่วง 20 ปี
ท่ีผ่านมา จีนมีบทบาทสําคัญต่อ Global Value Chain ในแง่ “ผู้ผลิตและส่งออกสินค้า
ข้ันกลางของโลก” โดยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากในปี 2002 ท่ีระดับ 4% เป็น 20% ของมูลค่า
การค้าสินค้าข้ันกลางท่ัวโลกในปัจจุบัน โดยทุกวันน้ี จีนกลายเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ากว่า
ครึ่งหน่ึงของโลก ผลิตปูนซีเมนต์ได้กว่า 60% ของการผลิตโลก และสามารถผลิต
สมาร์ทโฟนได้ถึง 70% ของสมาร์ทโฟนท้ังโลก/1 ท้ังน้ี การอุบัติข้ึนของ COVID-19 ทําให้
คล่ืนลูกแรกกระทบโรงงานอตุสาหกรรมในอูฮ่ัน่ของจนี ซึ่งนับรวมถึงเครอืข่ายอตุสาหกรรม
การผลิตของจีนในอาเซียน ก่อนท่ีคล่ืนลูกท่ีสองจะลุกลามไปยังเกาหลีใต้และญ่ีปุ่นจนทําให้
สายพานการผลิตในกลุ่มสินค้าไฮเทคและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องหยุดชะงัก ขณะท่ี
คล่ืนลูกท่ีสามได้ถาโถมไปทางฝั่ งสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้า
ข้ันสุดท้ายท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ เครื่องจกัร เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์

แน่นอนว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีกระจายไปในวงกว้าง ย่อมทําให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ัวโลกต้ังแต่ต้นนSาถึงปลายนSาได้รับผลกระทบแตกต่างกัน
ออกไป ท้ังน้ี Mckinsey & Co มองว่า ในระยะข้างหน้า โครงสร้างภาคการผลิตท่ัวโลกจะ
เปล่ียนไป โดยจะมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงมีการปรับใช้ดิจิทัลในการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานท้ังระบบมากข้ึน ตลอดจนมีการประเมินและทบทวนแผนงานท่ีกําหนด
ของอุปสงค์และอุปทานและผลทางการเงิน (Sales and Operation Planning: S&OP)
เป็นประจําเพ่ือสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสุด นอกจากน้ี เราอาจเห็น 
“Trade Protectionism” หรือ การกีดกันทางการค้าท่ีรุนแรงข้ึน เช่น การต้ังกําแพง
ภาษีนําเข้าท่ีเข้มข้นข้ึน การจํากัดการส่งออกสินค้าจําเป็นบางประเภทเพ่ือรองรับความ
ต้องการภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะทําให้การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานและการค้าโลก
ลดลงหลังวกิฤต COVID-19 และย่อมเพ่ิมอปุสรรคให้ภาคการส่งออกไทยมากย่ิงข้ึน

/1 อา้งองิจาก How China is Reshaping the Global Economy (2019)

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-recovery-in-coronavirus-times-plan-for-now-and-the-future
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Our View:
= ส่งออกเดือน มี.ค. ท่ีเป็นบวกมาจากการส่งออกทองคําเป็นหลัก โดยส่งออกในรูปดอลลารฯ์

ขยายตัวถึง 4.17% แต่หากหักทองคําจะขยายตัวเพียง 0.5% ขณะท่ีการส่งออกไปจนีช่วงเวลา

เดียวกันกลับหดตัวถึง 4.8% จากมาตรการปิดเมืองท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปลายเดือน ม.ค. เพ่ือ

ควบคุมโรค COVID-19 ซึ่งเหล่าน้ีเป็นเพียงผลกระทบจากการชัดดาวน์เมืองหลักในจีนเท่าน้ัน 
ทําให้ภาคการผลิตของไทยยังคงน่าเป็นห่วงในระยะต่อไป 

=Krungthai COMPASS ยังคงประมาณการเดิมว่า ส่งออกไทยในปีน้ีอาจติดลบถึง 8.6%
เน่ืองจากยังต้องเตรียมรับแรงปะทะระลอกใหม่โดยเฉพาะในไตรมาส 2 ของปี 2020 หลัง

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรฐัฯ ยุโรป และญ่ีปุ่นยังคงน่าเป็นห่วง 
จากจํานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศในกลุ่มน้ีมีมากถึง 81.4% ของตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ท่ัวโลก
/1 
จนต้องยกระดับมาตรการปิดเมืองและ Social Distancing ในหลายประเทศต้ังแต่

ช่วงปลายเดือน มี.ค. ท่ีผ่านมา ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีต้องเผชิญกับ

ผลกระทบดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนกับจนี ดังน้ัน ไทยซึ่งพ่ึงพาการส่งออกไปยังตลาดเหล่าน้ีสูงถึง 
32.4% ทําให้ภาพสะท้อนท่ีรุนแรงของ COVID-19 น่าจะเริม่เห็นผลกระทบชัดเจนข้ึนในไตรมาส 
2 และหากยังไม่สามารถหาบทสรุปได้โดยเรว็ ก็จะย่ิงส่งผลกระทบต่อภาพรวมการค้าโลกและ
ส่งออกไทยรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ และจะกลายเป็นโจทย์ท่ีท้าทายธุรกิจไทยจากน้ีไป อย่างไรก็ดี 
มาตรการ Social Distancing ท่ีคาดว่าจะต้องดําเนินต่อไปอีกระยะแม้จะสามารถควบคุม

สถานการณ์โรคระบาดได้แล้ว จะกลายเป็นแรงหนุนสําคัญสําหรับบางธุรกิจ เช่น สินค้า
อเิล็กทรอนิกส์ และเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ เป็นต้น


