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การเคอน

จดหมายแจ้งผู้อ่าน
เรียน ผูอ
้ า
่ น:
รายงานเศรษฐกิจทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้เป็ นรายงานทีจ
่ ัดทําขึน
้
โดยศู น ย์ ว ิจั ย เศรษ ฐกิจ และธุ ร กิจ ของธนาคารไท ยพ าณิ ชย์ โดยบริษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (SCBS) ได ร้ ั บ อนุ ญ าตจากธนาคารไทย
พาณิชย์ให ้เผยแพร่รายงานฉบับนี้แก่ลูกค ้าของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จํ ากัด ได ้พิจารณาดูรายงานฉบั บนี้แล ้ว และเห็ นด ้วยกับเนื้อหา
ของรายงาน
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้ในนามของบริษัทเพือ
่ เป็ นการเผยแพร่
ข ้อมูลเป็ นการทั่วไปเท่านัน
้
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

GDP ไทยไตรมาส 4/2020 หดตัวน้อยกว่าคาดตามการฟื้นตัวของการบริโภคเอกชน
ที่ได้แรงหนุนจากมาตรการรัฐ การส่งออก และสินค้าคงคลังทีป่ รับเพิ่มขึ้น
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เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2020 หดตัวชะลอลงที่ -4.2%YOY โดยหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แบบหั กผลทางฤดู ก าล (%QOQ seasonally adjusted) เศรษฐกิ จ ไทยจะขยายตั วเล็ ก น้ อ ย
ที่ 1.3% QOQ sa ทาให้ทั้งปี 2020 เศรษฐกิจไทยหดตัวที่ -6.1%YOY ต่าสุดในรอบ 22 ปี นับจาก
วิกฤตต้มยากุ้งในปี 1998
การหดตั ว ของเศรษฐกิ จ ในไตรมาส 4 นั บ เป็ น การหดตั ว ที่ น้ อ ยกว่ าคาด จากการฟื้ น ตั ว
ของการบริโภคภาคเอกชนที่ ได้มีมาตรการภาครัฐสนับสนุน ภาคส่งออกที่ปรับดีขึ้นตามทิศทาง
เศรษฐกิจโลก รวมถึงระดับสินค้าคงคลังทีป่ รับเพิ่มขึ้น
สาหรับในปี 2021 EIC คาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากข้อจากัดในการ
ฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ผลของการระบาดรอบสองที่จะกระทบกับแผลเป็นเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่
ประกอบกับยังมีความเสี่ยงหลายประการ

Key points
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2020 หดตัวชะลอลงที่ -4.2%YOY หลังจากหดตัว -6.4%YOY ในไตรมาส
ก่อนหน้า และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบหักผลทางฤดูกาล (%QOQ seasonally adjusted) เศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวเล็กน้อยที่ 1.3% QOQ sa (เทียบกับ 6.2% QOQ sa ในไตรมาสที่ 3/2020) ทั้งนี้ ในปี 2020 เศรษฐกิจไทย
หดตัวที่ -6.1%YOY ต่าสุ ดในรอบ 22 ปี นั บ จากวิกฤตต้ มย ากุ้ งในปี 1998 ที่ หดตั วมากถึ ง -7.6% และเป็น การหดตั ว
ครั้งแรกของเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2009 ที่เศรษฐกิจไทยหดตัวเล็กน้อยที่ -0.7%

รูปที่ 1 : เศรษฐกิจไทยหลายภาคปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ยกเว้นด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่ยังหดตัวสูง ขณะทีก่ ารบริโภคและการลงทุนภาครัฐขยายตัวชะลอลง

รูปที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง (change in inventories) เป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนหลักทาให้
การหดตัวของ Real GDP ใน Q4/2020 น้อยกว่าคาด

เศรษฐกิ จ ไทยด้ านการใช้ จ่ าย (Expenditure Approach) หลายสาขาหดตั ว ชะลอลงจากไตรมาส
ก่อนหน้า ยกเว้นการส่งออกด้านบริการที่ยงั หดตัวสูงต่อเนื่อง
• มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงหดตัว -21.4%YOY ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก -23.3%YOY ในไตรมาส
ก่อนหน้า
o มูลค่าการส่งออกสินค้าที่แท้ จริงหดตัวในอั ตราที่ลดลงที่ -1.5%YOY หลังจากหดตัว สูงถึง -7.5%YOY
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยสินค้าสาคัญที่ฟื้นตัวคือการส่งออกสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกษตร
o การส่ งออกภาคบริ การหรือ การท่ อ งเที่ยวยั งคงหดตั วสู งที่ -74.8%YOY หลังจากหดตัว -73.1%YOY
ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่อ งจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยัง คงเข้ามาน้อยมาก ทาให้ภาคท่ องเที่ยว
ซบเซาต่อเนื่อง
• มูลค่าการนาเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงหดตัวชะลอลงเหลือ -7.0%YOY หลังจากหดตัวสูงถึง -19.3%YOY
ในไตรมาสที่ 3 จากอุปสงค์ในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวและการที่ธุรกิจเริ่มกลับมาดาเนินการอีกครั้ง โดยการนาเข้า
สินค้าหดตัวชะลอลงที่ -5.6%YOY จากการปรับดีขึ้นของการนาเข้าสินค้าในทุกหมวด ขณะที่การนาเข้าบริการหดตัว
ชะลอลงที่ -11.9%YOY โดยได้รับอานิสงส์จากการที่ค่าบริการขนส่งสินค้าและค่าบริการธุรกิจอื่น ๆ ขยายตัว แม้จะมี
มาตรการจากัดการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
• การใช้จ่ายเพื่อบริโภคภาคเอกชนพลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.9%YOY หลังจากหดตัว -0.6%YOY ในไตรมาส
ก่ อ นหน้ า โดยเป็ น ผลจากมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ อาทิ โครงการคนละครึ่ง เราเที่ ย วด้ ว ยกั น
และช็อปดีมีคืน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าไม่คงทนในหมวดอาหารเป็นหลัก (อาหารและเครื่องดืม่ ไม่มีแอลกอฮอล์
ขยายตั ว 1.8%YOY) ขณะที่ การใช้ จ่ายเพื่ อ สิ น ค้ ากึ่งคงทนและสิ น ค้ าคงทนยั งคงหดตั วแต่ในอัต ราน้ อ ยลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า
• การลงทุนภาคเอกชนหดตัวชะลอลงที่ -3.3%YOY จากการหดตัวที่ -10.6%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล
จากการลงทุ น ด้ า นเครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งมื อ ที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น (-3.2%YOY จาก -13.9%YOY ในไตรมาสที่ 3/2020)
โดยเฉพาะจากการลงทุนในหมวดยานยนต์ ในขณะที่การลงทุนด้านการก่อสร้างกลับมาหดตัวที่ -3.8%YOY จากที่
ขยายตัว 0.5%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
• การใช้ จ่ า ยภาครัฐ จากงบประมาณยั ง ขยายตั วต่ อ เนื่ อ งแต่ ในอั ต ราที่ ช ะลอลง โดยเฉพาะการลงทุ น ภาครั ฐ
ที่ขยายตัวเพียง 0.6%YOY เทียบกับไตรมาสก่อนที่ขยายตัวถึง 17.6%YOY ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของการลงทุน
จากรัฐวิสาหกิจเป็นสาคัญ ขณะที่การลงทุนในส่วนของเงินงบประมาณยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

ในด้านการผลิต (Production Approach) การผลิตในหลายสาขาสาคัญ หดตัวชะลอลงจากไตรมาส
ก่อนหน้า ในขณะที่สาขาการสื่อสาร การเงิน และการเกษตรสามารถขยายตัวได้
• การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวในอัตราชะลอลงที่ -0.7%YOY หลังจากหดตัวที่ -5.3%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยเป็ น การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมวั ต ถุ ดิ บ (1.8%YOY) และสิ น ค้ าทุ น และเทคโนโลยี (1.4%YOY)
ตามอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ฟื้นตัว
• สาขาการขายส่งและขายปลีกหดตัวในอัตราชะลอลงที่ -3.1%YOY หลังจากหดตัว -6.1%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่ฟนื้ ตัวและได้รับการสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ

• สาขาทีพ่ กั โรงแรมและภัตตาคาร หดตัวสูงต่อเนื่องที่ -35.2%YOY ปรับดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากหดตัว -39.3%YOY
ในไตรมาสก่ อ นหน้ า โดยการปรั บ ตั ว ที่ ดี ขึ้ น มาจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วในประเทศเป็ น หลั ก ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากมาตรการภาครัฐ
• สาขาการขนส่ง ยังหดตั วสูงต่อเนื่องที่ -21.1%YOY จากการหดตัวที่ -22.2%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ขนส่ ง ในทุ ก หมวดยั ง คงหดตั ว โดยเฉพาะการขนส่ ง ทางอากาศ (-68.1%YOY ) จากมาตรการควบคุ ม
การเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่
• อย่างไรก็ดี การผลิต ภาคการเกษตรพลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อ ยที่ 0.9%YOY ในไตรมาสนี้ หลังจากหดตั ว
ติ ด ต่ อ กั น 4 ไตรมาส ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรส าคั ญ อาทิ ข้ า วเปลื อ ก มั น ส าปะหลั ง
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
• การผลิ ต ในบางสาขามี การขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่ สาขาข้อ มู ลข่ าวสารและการสื่ อ สารที่ ข ยายตัว 5.7%YOY
โดยมาจากการขยายตัวทั้งด้านกิจกรรมโทรคมนาคม บริการสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สาขา
การเงินและการประกันภัยขยายตัวที่ 3.3%YOY จากปริมาณสินเชื่อรวมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น

Implication
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2020 ปรับตัวดีขึ้นมากกว่าคาดจากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
การส่งออก และสินค้าคงคลังที่เพิ่ มขึ้น โดยการหดตัวที่ -4.2%YOY นับเป็น การหดตัวที่น้ อยกว่า ที่ตลาดคาด
(Bloomberg median consensus และ EIC คาดไว้เท่ากันที่ -5.4%YOY) ทาให้ทั้งปี 2020 เศรษฐกิจไทยหดตัวที่ -6.1%
น้อยกว่าที่ EIC เคยคาดไว้ที่ -6.5% โดยสาเหตุที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปรับดีขึ้นมากกว่าคาด เกิดจากการกลับมา
ขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับ สนุนจากนโยบายภาครัฐ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง
และช็อปดีมีคืน เป็นต้น ขณะที่การฟื้นตัวของภาคส่ งออกก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ชั ด เจน โดยในไตรมาส 4 การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม (MPI) หดตั ว เพี ย ง -0.9%YOY และยั ง ส่ ง ผลให้
การลงทุ น ในธุ รกิ จ ที่ เกี่ ย วกั บ การส่ ง ออกปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ด้ ว ย จึ ง มี ส่ วนท าให้ ก ารลงทุ น เอกชนในภาพรวมหดตั วเพี ย ง
-3.3%YOY จากที่หดตัวถึง -10.6%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง
(change in inventories) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทาให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 หดตัวน้อยกว่าคาด โดยสินค้าคงคลังสาคัญ
ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ได้แก่ ข้าวเปลือก ทองคา และสินค้าเพื่อการผลิตคอมพิวเตอร์

สาหรับปี 2021 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ และยังมี ความเสี่ยงหลายประการ
โดยประมาณการล่าสุดของ EIC คาดไว้ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2021 มีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.2% เป็นการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ
ซึ่งมีข้อจากัดสาคัญตามการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า โดย EIC คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพียง 3.7 ล้านคนในปีนี้
ขณะที่กาลังซื้อในประเทศคาดว่าจะมีการฟื้นตัวช้าเช่นกัน จากการระบาดรอบใหม่ในช่วงต้นปีที่จะไปซ้าเติมแผลเป็น
เศรษฐกิจที่มีอยู่ ได้แก่ การปิดกิจการและการว่างงานที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาลังซื้อภาคประชาชน
อย่างไรก็ดี ภาครัฐจะมีบทบาทสาคัญต่อการพยุงเศรษฐกิจในปีนี้ โดยล่าสุด ภาครัฐได้อนุมัติโครงการเราชนะและ ม.33
เรารักกัน เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 40 ล้านคน วงเงินรวมกว่า 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่ามาตรการเหล่านี้
จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ภาครัฐยังมี แนวโน้มที่จะออกมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมในช่วง
ที่เหลือของปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีก ด้วย ทั้งนี้ต้องติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก
ที่อาจฟื้นตัวดีมากกว่าคาดตามข้อมูลการส่งออกล่าสุดของหลายประเทศที่ทยอยออกมา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการ

ฟื้นตัวของการส่งออกไทยและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม โดย EIC จะทำกำรประเมินอีกครั้งและเผยแพร่ประมำณกำร
รอบใหม่ในช่วงต้นเดือนมีนำคมนี้
ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ 2) ความล่าช้าในการ
กระจายวัคซีนในไทยอย่างแพร่หลาย 3) แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพระบบการเงินผ่านการผิดนัด
ชาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น 4) ปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน 5) ภัยแล้งจาก
ระดับน้าในเขื่อนที่ยังอยู่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และ 6) ค่าเงินบาทที่แข็งเร็วกว่าคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้นตัว
ของภาคส่งออกและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
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