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=เศรษฐกิจในไตรมาส 4/2020 หดตัว 4.2%YoY ซ่ึงดีกว่าท่ีคาด
โดยเป็นการฟ้ืนตัวจากไตรมาสก่อนท่ีหดตัว 6.4%YoY หรือ 
ขยายตัว 1.3%QoQsa สําหรับเศรษฐกิจท้ังปี 2020 หดตัว 
6.1% จากท่ีขยายตัว 2.3% ในปี 2019 ซ่ึงถือเป็นการหดตัวท่ี
รุนแรงสุดนับต้ังแต่วิกฤตต้มยํากุ้งในปี 1997 นอกจากน้ี สศช. 
ยังได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2021 ว่าจะกลับมาขยายตัว 
3.0% จากเดิมท่ีคาดว่าจะขยายตัว 4.0%

=Krungthai COMPASS คงประมาณการเศรษฐกิจในปี 2021
ท่ี 2.5% โดยมองว่าอุปสงค์ในประเทศยังฟ้ืนตัวได้อย่างจํากัด
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่อาจคล่ีคลายได้ภายใน
เดือน ก.พ. ซ่ึงอาจกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ชะลอลง 
รวมถึงภาคแรงงานและรายได้ครัวเรือนท่ีจะย่ิงมีความเปราะบาง
สูง แม้จะมีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐเข้ามาพยุงบางส่วน

COVID-19 ฉุดเศรษฐกิจไทยปี 2020 หดตัว 6.1%  
Krungthai COMPASS คาดเศรษฐกิจปี 2021 
อาจขยายตัวได้เพียง 2.5%
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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในไตรมาส 4/2020 หดตัว 4.2%YoY หรอื ขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 1.3%QoQsa
โดยการรายงานมีประเด็นหลักๆ ได้แก่

= การอุปโภคบรโิภคเอกชนกลับมาขยายตัว 0.9% ส่วนหน่ึงเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครฐั โดยการใช้จา่ยในหมวดบรกิารขยายตัว 7.5% เรง่ข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 3.8% ตาม
การขยายตัวท่ีเรง่ข้ึนในกลุ่มบรกิารสุขภาพและกลุ่มบรกิารด้านการศึกษา ขณะท่ีการใช้จ่ายหมวด
สินค้าไม่คงทนก็พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนหมวดสินค้าคงทนและก่ึงคงทนก็หดตัวน้อยลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า 

= การลงทุนภาคเอกชนปรบัตัวดีขึ้น โดยหดตัว 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าท่ีหดตัว 10.6%
ตามการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการนําเข้าสินค้าทุนท่ีหดตัวลดลง ส่วนการลงทุน
ในหมวดการก่อสร้างพลิกกลับมาหดตัวในไตรมาสน้ีท่ี 3.8% สอดคล้องกับการลดลงของพ้ืนท่ี
ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล สําหรับการลงทุนภาครัฐขยายตัว 0.6% ชะลอลงจากการ
ลงทุนรฐัวสิาหกิจท่ีลดลงเป็นสําคัญ ส่งผลให้การลงทุนโดยรวมยังคงหดตัว 2.5% ใกล้เคียงกับ
ไตรมาสก่อนหน้า

= การส่งออกบริการหดตัวลึกขึ้นถึง 74.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าท่ีหดตัว 73.1% จาก
จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหายไปตามมาตรการจํากัดการเดินทางเข้าประเทศ (แม้จะมีเข้ามา
เล็กน้อยจากวีซ่า STV) ส่วนการส่งออกสินค้าฟื้ นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและอานิสงส์
บางส่วนจาก COVID-19 โดยมูลค่าการส่งออกในรูปดอลลารฯ์ หดตัว 1.5% ซึ่งปรบัตัวดีข้ึนท้ังใน
หมวดสินค้าเกษตรจากความต้องการยางพาราและมันสําปะหลังเป็นหลัก และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมจากเศรษฐกิจคู่ค้าท่ีเริ่มฟ้ืนตัว และความต้องการสินค้าทางการแพทย์และสินค้าท่ี
เก่ียวข้องกับ Work from home เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง และ คอมพิวเตอรฯ์

รูปท่ี 1 อตัราการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 4 และท้ังปี 2020
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จดีีพีไตรมาส 4 ปี 2020 ติดลบ 4.2% ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
จากการลงทุนและบรโิภคท่ีปรบัตัวดีข้ึน ส่วนเศรษฐกิจท้ังปีติดลบ 6.1% 
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= สําหรบัเศรษฐกิจทั้งปี 2020 หดตัว 6.1% รุนแรงสุดนับตั้งแต่วกิฤตต้มยํากุ้งในปี 1997 เมื่อเทียบ
กับปี 2019 ที่ขยายตัว 2.3% นอกจากนี้ สศช. ยังปรบัคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2021 ลดลงจากที่
ขยายตัว 4.0% (กรอบ 3.5%-4.5%) เป็น 3.0% (กรอบ 2.5%-3.5%) (รูปที่ 2) จากปัจจัย
เสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ (1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพรร่ะบาดระลอกใหม่ 
และความล่าช้าของการกระจายวคัซีนที่ส่งผลต่อการฟื้ นตัวของภาคการท่องเที่ยว (2) ความผัน
ผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมถึงทิศทางนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ภายใต้
การดําเนินงานของโจ ไบเดน (3) ความเปราะบางของฐานะทางการเงินที่อาจกระทบการใช้จ่าย
ภาคครวัเรอืนและการลงทุนภาคเอกชน และ (4) ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีโอกาส
กระทบผลผลิตทางการเกษตร

2019 2020
2021F เทียบกับ

ประมาณการ
ครัง้ก่อนณ 16 พ.ย.20 ณ 15 ก.พ.21

GDP 2.3% -6.1% 3.5% - 4.5% 2.5% - 3.5%

Private consumption 4.0% -1.0% 2.4% 2.0%

Public consumption 1.7% 0.8% 4.7% 5.1%

Private investment 2.7% -8.4% 4.2% 3.8%

Public investment 0.1% 5.7% 12.4% 10.7%

Export of goods (USD) -3.3% -6.6% 4.2% 5.8%

Import of goods (USD) -5.6% -13.5% 5.3% 6.5%

Headline Inflation 0.7% -0.8% 0.7% - 1.7% 1.0% - 2.0%

Tourist arrival (ล้านคน) 39.9 6.7 5.0 3.2

รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2021 จาก สศช.

ท่ีมา: สศช.
หน่วย: %YoY

Krungthai COMPASS ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2021 อาจขยายตัวได้เพียง 2.5% และ
คาดวา่จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศยังตVากวา่ก่อนเกิดวกิฤตค่อนข้างมาก แม้การแพรร่ะบาด
ระลอกใหม่นี้ดูเหมือนจะกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยกวา่รอบแรก (รูปที่ 3: ซ้าย) จากการ
ใช้มาตรการ Lockdown ตามโซนพ้ืนที่เสี่ยง  ซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนที่เป็นรูปแบบ Full-
lockdown แต่ก็ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและจาํนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไม่สามารถฟื้ นตัว
ได้อย่างที่คาดไว ้นอกจากนี้ ไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนและล่าช้าของการกระจายวคัซีน 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อในประเทศได้ในระยะต่อไป 

Krungthai COMPASS ประเมินจดีีพีปีน้ีจะขยายตัว 2.5%
คาดอปุสงค์ในประเทศยังฟ้ืนตัวได้จาํกัด 
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= แม้มาตรการควบคุมโรคจะผ่อนคลายกวา่การระบาดรอบแรก แต่คาดวา่ท่องเที่ยวในประเทศจะ
ได้รับแรงกดดันต่อ เนื่ องอย่างน้อยในไตรมาสที่  1 ซึ่งจากข้อมูลอัตราการเข้าพักแรม 
(Occupancy rate: OR) ที่เริ่มเห็นการฟื้ นตัวได้บ้างหลังคลาย Lockdown รอบแรก จนแตะ
ระดับสูงสุดในเดือน พ.ย. ที่ 34.8% (เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.-มิ.ย. ที่อยู่ที่เฉลี่ย 6.5%) แต่ถือวา่
ยังต^ากวา่ค่าเฉลี่ยของปี 2019 ที่อยู่ที่ 71.2% ทั้งนี้ Krungthai COMPASS มองวา่ การท่องเที่ยว
ไทยในช่วงครึ่งแรกของปียังได้รับแรงกดดันจากมาตรการควบคุมโรคต่อไป แม้จะทยอย
ผ่อนคลายบ้างแล้วในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งคาดวา่อาจต้องใช้เวลาอกีหลายเดือนจงึจะฟื้ นตัว (รูปที่ 3:
ขวา) โดยประเมินวา่ จํานวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยในปี 2021 จะอยู่ที่ 109.6 ล้านคน-ครัง้ ซึ่ง
ยังต^ากวา่ปี 2019 ถึง 34.0%

= การบริโภคในประเทศฟื้ นตัวได้อย่างจํากัด โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของปี ซึ่งเป็นผลจากการ
แพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงไฮซีซั่น ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ประเทศ นอกจากนี้ รายได้ครวัเรอืนที่ยังมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับภาวะปกติ กอปรกับภาระหนี้
ครวัเรอืนที่อยู่ในระดับสูง ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดที่ยังไม่คลี่คลายและมีความไม่แน่นอน
สูง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บรโิภคในระยะต่อไป อย่างไรก็ดี มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ
และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคในพ้ืนที่ควบคุม รวมไปถึงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ “เราชนะ” ”เราไม่ทิ้งกันเฟส 2” “ม.33 เรารกักัน” จะมีส่วน
ประคับประคองกําลังซื้อในประเทศ โดย Krungthai COMPASS คาดวา่ การบรโิภคภาคเอกชนปี 
2021 จะกลับมาขยายตัว 1.9% ซึ่งใกล้เคียงกับที่ สศช. ประเมินไวท้ี่ 2.0% 
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ท่ีมา: ธปท., ก.การท่องเท่ียวและกีฬา, Markit PMI, Google Mobility Trend และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ข้อมูล ณ วนัท่ี 11 ก.พ. 2021)
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(18 Jan=100, 7-day 

moving avg) 

รูปท่ี 3 Google Mobility Data สะท้อนกิจกรรมต่างๆ 
หดตัวน้อยกวา่การระบาดรอบแรก

Google Mobility Data ของไทยตามแต่ละประเภทกิจกรรม ประมาณการจาํนวนนักท่องเท่ียวในประเทศปี 2021

หน่วย: ล้านคน
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Implication:
= เศรษฐกิจปี 2021 ยังมีความไม่แน่นอนสูง และยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่า สถานการณ์การ

แพร่ระบาดจะกลับมารุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ แม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้ อรายวันในประเทศจะเริ่มมี
สัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการควบคุมโรคแบบรายพ้ืนที่เสี่ยง ทวา่ ไทยยังมีความ
เสี่ยงจากแพรร่ะบาดแบบคลัสเตอรท์ั้งจากประชาชนทั่วไปและแรงงานต่างชาติที่อาจยากต่อการ
ควบคุม ซึ่งจะนําไปสู่การคงมาตรการบังคับใช้เพ่ือควบคุมโรคต่อไป และจะส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ชะลอลงไปด้วย อย่างไรก็ดี คาดว่า Sentiment ภาคการผลิตจะ
มีทิศทางฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

= Krungthai COMPASS แนะภาคธุรกิจบุกท่อง เที่ ยวสายพรีเมียมทดแทนรายได้จ าก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเป็นที่ทราบดีวา่ ภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย 
สะท้อนจากข้อมูล  Travel and Tourism Direct Contribution to GDP ตั้ งแต่ปี  2012
ที่เพ่ิมขึ้นจาก 7.0% ต่อจดีีพี มาอยู่ที่ 9.7% ต่อจดีีพีในปี 20191/ และรายได้จากการท่องเที่ยวกวา่ 
63.9% เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือเกือบ 2 ล้านล้านบาทต่อปี (รูปที่ 4)
อย่างไรก็ดี เรากลับพบว่า การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยคงที่ราว 
47,000-50,000 บาท (ต่อคนต่อทรปิ) มาโดยตลอด ขณะที่กําลังซื้อในประเทศที่ถือวา่ยังไม่สูง
นักที่ เฉลี่ย 3,000-4,000 บาท  (ต่อคนต่อทริป) จึงไม่อาจชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติได้ทั้งหมด  ดังนั้น  โจทย์สําคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่นักท่องเที่ยว
ไม่สามารถเดินทางมาได้มากเหมือนก่อน คือจะทําอย่างไรให้สามารถสรา้งรายได้ให้มากที่สุดจาก
นักท่องเที่ยวจาํนวนจาํกัดที่รบัได้ในขณะนี้ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นนําเสนอสินค้าและบรกิารแก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีจํานวนไม่มาก แต่มีศักยภาพในการจับจ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) หรอื การท่องเที่ยวแบบ Exclusive
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รายได้เฉล่ียต่อหัว (%YoY) (RHS)

%YoY

เปรยีบเทียบจาํนวนและรายได้
ของนักท่องเท่ียวในปี 2019

การเติบโตของรายได้จาก นทท.ต่างชาติ
ในช่วงท่ีผ่านมา

63.9%

14.8%

นทท.ไทย

นทท. ต่างชาติ

วงกลมนอก: จํานวน นทท.

วงกลมใน: รายได้จากการท่องเท่ียว

ท่ีมา: ก. การท่องเท่ียวและกีฬา

รูปท่ี 4 ไทยพ่ึงพารายได้จากนทท.ต่างชาติสูง แต่รายได้ต่อหัวกลับไม่ขยายตัว 

1/ ข้อมูลจาก World Travel & Tourism Council 



6

Macro
View

Implication:
= Krungthai COMPASS ประเมิน ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยอาจยังไม่ฟื้ นในปีนี้ จบัตามโครงการ 

Asset Warehousing เพ่ือเป็นทางออกหนึ่งแก่ธุรกิจโรงแรมในภาวะที่ดีมานด์ยังอยู่ใน
ระดับตVา2/ เนื่องจากแนวโน้มดีมานด์การท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้ นตัวนัก ย่อมจะทําให้อัตราการพัก
แรมของธุรกิจโรงแรมต^ากว่าจุดคุ้มทุนต่อไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีสภาพคล่องต^าไม่
สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด และกระทบไปยังผู้ประกอบการและลูกจา้ง ทั้งนี้ เราคาดวา่ จาํนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในปีนี้อาจน้อยกวา่ปี 2020 เกือบเท่าตัว หรอืไม่ถึง 4 ล้านคน ขณะที่
ผลการสํารวจโดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ก็ชี้ให้เห็นว่า 
อตุสาหกรรมท่องเที่ยวฝั่ งเอเชียอาจต้องใช้เวลาถึง 3 ปี หรอืปี 2024 เป็นอย่างเรว็กวา่จะกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ

2/ อ้างอิงจากบทความ Krungthai COMPASS ชวนทําความรูจ้กั: บรษัิทบรหิารสินทรพัย์ (AMC) และมาตรการโกดังพักหน้ี (Warehousing) 

https://docs.google.com/a/krungthai.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a3J1bmd0aGFpLmNvbXxicnJ8Z3g6MmVkZWQ0ODUwZGExZjk0OA

