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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

ส่งออก (หักทอง) ก.พ. 21 ฟื้นตัวดีตามคาด โดยขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 3 และมีแนวโน้มฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป
25 มีนาคม 2021

มูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2021 หดตัวที่ -2.6%YOY แต่หากหักทองคา การส่งออก
จะขยายตั วที ่ 4.0%YOY สะท้ อนถึ ง การฟื ้ นตั ว ที่ ดี ของภาคการส่ ง ออก โดยเป็ น การฟื ้ น ตั ว
อย่างทั่วถึงและกระจายตัวในหลายสินค้า (broad-based) ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนสินค้าที่กลับมา
ขยายตัวในช่วงหลัง (สัดส่วนสินค้าที่ขยายตัวเฉลี่ยช่วงเดือน ธ.ค. 20 - ก.พ. 21 มีสูงถึง 65.5%)
มีมากกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างชัดเจน โดยสินค้าสาคัญที่มีมูลค่าส่งออกฟื้นกลับมาสูงกว่าในช่วง
ก่อนการระบาดแล้ว ได้แก่ สินค้าเกษตร เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และน้ามัน
สาเร็จรูป
ในระยะต่อไป EIC คาด การส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้น
ตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศ นอกจากนี้
การส่งออกไทยยังอาจได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยัง
มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ และความไม่สงบ
ในเมียนมา

Key points
มูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2021 หดตัวที่ -2.6%YOY แต่หากหักทองคา การส่งออกจะขยายตัว
ที่ 4.0%YOY ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2021 มูลค่าการส่งออกภาพรวมหดตัว
เล็กน้อยที่ -1.2%YOY แต่หากไม่รวมทองคา การส่งออกจะขยายตัวได้ดีถึง 5.1%YOY

ด้านการส่งออกรายสินค้า พบว่าสินค้าส่งออกของไทยมีการฟื้นตัวในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตร เคมีภัณฑ์และพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
• การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่ 18.0%YOY หลังจากขยายตัว 9.6%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้าเกษตรส าคัญ ที่ข ยายตัวได้ด ี อาทิ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (46.6%YOY), ยางพารา
(22.8%YOY) และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง (116.6%YOY) อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวไทยยังหดตั ว
ที่ -4.9%YOY แต่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวถึง -15.9%YOY
• การส่งออกสินค้า อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ 4.1%YOY โดยสินค้า
อุตสาหกรรมส าคัญมีการขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ (3.6%YOY), เครื่องใช้ไฟฟ้า
(12.3%YOY), เคมีภัณฑ์และพลาสติก (21.4%YOY), เหล็กและผลิตภัณฑ์ (7.6%YOY), เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (12.7%YOY) และแผงวงจรไฟฟ้า (9.5%YOY)
• สินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ การอยู่อาศัยและทางานที่บ้าน (work from home) รวมถึงสินค้าเกี่ยวกับ
สุขอนามัยมีการขยายตัวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง (20.7%YOY), ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

(15.5%YOY), เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน (20.2%YOY), เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ (4.0%YOY) และผลิตภัณฑ์
ยาง (24.8%YOY) โดยถุงมือยางขยายตัวสูงที่ 214.8%YOY
• อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ที่ -4.8%YOY หลังจากหดตัว
-3.2%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (-9.6%YOY)
โดยการส่งออกทูน่ากระป๋องหดตัวถึง -20.3%YOY เครื่องดื่ม (-9.4%YOY) และน้าตาลทราย (-35.5%YOY)
• การส่ งออกน ้ ามัน ส าเร็จรูป หดตั ว ที ่ -5.4%YOY ดี ข ึ ้ น จากเดื อนมกราคมที่ หดตั ว -26.0%YOY โดยได้รับ
อานิสงส์จากราคาน้ามันที่ปรับตัวดีขึ้นทั่วโลก (Brent crude oil เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 12.7%YOY) ทั้งนี้
ตลาดส่งออกหลักที่หดตัว ได้แก่ มาเลเซีย (-7.9%YOY), สิงคโปร์ (-61.0%YOY), ลาว (-15.9%YOY) และเมียนมา
(-13.8%YOY)
• การส่งออกทองคายังไม่ได้ขึ้นรูปหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ -93.0%YOY โดยตลาดหลักที่หดตัว อาทิ
สิงคโปร์ (-87.4%YOY), ออสเตรเลีย (-51.1%YOY) และฮ่องกง (-99.6%YOY)

รูปที่ 1 : สินค้าส่งออกของไทยมีการฟื้นตัวในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เคมีภัณฑ์และ
พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ : *การส่งออกไปสหรัฐฯ ไม่รวมการส่งกลับอาวุธในปี 2019 และ 2020
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 2 : สินค้าสาคัญที่เป็นปัจจัยบวกและลบต่อการส่งออกในเดือน ก.พ. 2021

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

ด้านการส่งออกรายตลาด พบว่าการส่งออกไปสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ยังขยายตัวได้ดี
ขณะที่การส่งออกไปยุโรปเริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ดี การส่งออกไปอาเซียน 5 และ CLMV กลับหดตัว
• การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว เร่งขึ้นที่ 19.7%YOY หลังจากขยายตัว 12.4%YOY ในเดือนก่อนหน้า
โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (5.5%YOY), ผลิตภัณฑ์ยาง
(34.5%YOY), รถยนต์และส่วนประกอบ (40.1%YOY) และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (100.7%YOY)
• การส่งออกไปจีนขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ 15.7%YOY เร่งตัวขึ้นจากเดือนมกราคมที่ขยายตัว
9.9%YOY โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (8.5%YOY), ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (178.0%YOY), ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง (82.5%YOY) และเม็ดพลาสติก (65.6%YOY)
• การส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่ 6.5%YOY ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม
ที่ 7.4%YOY โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว ประกอบด้วย รถยนต์และส่วนประกอบ (71.0%YOY), เคมีภัณฑ์
(29.9%YOY), เหล็กและผลิตภัณฑ์ (44.7%YOY) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (13.5%YOY)
• การส่งออกไปออสเตรเลียขยายตัว ที่ 17.2%YOY ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยสินค้าหลักที่ขยายตัว
ได้ แ ก่ รถยนต์ แ ละส่ ว นประกอบ (21.7%YOY), เครื ่ อ งปรั บ อากาศและส่ ว นประกอบ (27.2%YOY),
และผลิตภัณฑ์ยาง (44.7%YOY)
• การส่งออกไปสหภาพยุโรป 15 พลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 12 เดือนที่ 0.2%YOY สินค้าสาคัญ
ที ่ ข ยายตั ว อาทิ คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ (46.5%YOY), ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง (77.9%YOY)
และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (11.8%YOY)
• อย่างไรก็ดี การส่งออกไป CLMV พลิกกลับมาหดตัวที่ -4.2%YOY หลังจากขยายตัว 3.8%YOY ในเดือนก่อนหน้า
โดยมาจากการหดตัวของการส่งออกไปเมียนมาและกัมพูชาที่ -29.5%YOY และ -10.6%YOY ตามลาดับ สินค้า
สาคัญที่หดตัวในตลาด CLMV อาทิ เครื่องดื่ม (-15.8%YOY), เคมีภัณฑ์ (-2.6%YOY) และเครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ (-13.1%YOY)
• การส่ งออกไปตลาดอาเซี ยน 5 หดตั วต่ อเนื ่ องเป็ นเดื อนที่ 2 ที ่ -17.3%YOY หลั งจากหดตั ว -11.0%YOY
ในเดื อนก่ อนหน้ า สิ น ค้ า ส าคั ญ ที ่ ห ดตั ว ประกอบด้ ว ย น ้ า มั น ส าเร็ จ รู ป (-20.8%YOY) และเคมี ภ ั ณ ฑ์
(-16.2%YOY)

ด้านมูลค่าน าเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ขยายตัวสูงที่ 22.0%YOY หลังจากหดตัว -5.2%YOY ในเดือน
มกราคม โดยเป็นการขยายตัวในทุกหมวดนาเข้าสาคัญ ได้แก่ สินค้าทุน (21.0%YOY), สินค้าอุปโภคบริโภค (20.7%YOY),
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (26.5%YOY) และสินค้าเชื้อเพลิง (10.6%YOY) ในส่วนของการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส าเร็จรูปขยายตัวเช่นกันที่ 41.9%YOY แต่หากหักทองค าจะเหลือขยายตัวที่ 28.8%YOY แต่ก็ยังนับเป็นการ
ขยายตัวที่สูง ซึ่งส่วนหนึ่งของการนาเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอาจนาไปผลิตสินค้าส่งออก จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัว
ของภาคส่งออกในระยะต่อไป ทั้งนี้ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2021 การนาเข้าขยายตัวที่ 6.8%YOY และดุลการค้าขาดดุล
ที่ 195.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Implication
การส่งออกหักทองคาขยายตัวถึง 4.0% สะท้อนการฟื้นตัวดีของภาคส่งออก สอดคล้องกับที่ EIC ได้เคย
คาดการณ์ไว้ในเดือนก่อนว่าการส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็ว จึงท าให้ EIC มีการปรับคาดการณ์ส่งออกทั้งปี 2021
เป็น 6.4% ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยจากรูปที่ 3 (ซ้าย) จะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกหักทองกลับมามีระดับ
ที่สูงกว่าในช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 แล้ว สะท้อนการฟื้นตัวที่เร็ว นอกจากนี้ หากพิจารณาในรูปขวา จะพบว่า
การส่งออกมีการฟื้นตัวอย่างทั่วถึงในหลายสินค้า (broad-based) สะท้อนจากสัดส่วนสินค้าที่กลับมาขยายตัวในช่วงหลัง
(สัดส่วนสินค้าที่ขยายตัวเฉลี่ยช่วงเดือน ธ.ค. 20 - ก.พ. 21 มีสูงถึง 65.5%) ที่มีมากกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างชัดเจน
โดยสินค้าสาคัญที่ฟื้นตัวกลับมามีระดับสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดแล้ว ได้แก่ สินค้าเกษตร เครื่องจักร คอมพิวเตอร์
ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และน้ามันสาเร็จรูป

รูปที่ 3 : การส่งออกฟื้นตัวได้ดี และเป็นการฟื้นตัวแบบทั่วถึงในหลายสินค้า (Broad-based)

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

ในระยะต่อไป EIC คาด การส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก และยังอาจได้รับ
อานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทที่ปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องจากความ
คืบหน้าในการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศมีแนวโน้มได้รับภาวะ
ภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunnity) ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ออก
มาตรการขนาดใหญ่กว่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็จะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อ การส่งออกไทย นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity prices) หลายประเภทที่ปรับเพิ่มขึ้น ก็จะเป็น

อีกปัจจัยสนับสนุนการส่งออกไทย ผ่านการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าส่งออกส าคัญ เช่น สินค้าเกษตร (เช่น น ้าตาล,
ยางพารา และข้าว) น้ามันสาเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเหล็ก เป็นต้น (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 : ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทที่ปรับเพิ่มขึ้น จะเป็นผลดีต่อราคาสินค้าส่งออกส าคัญ
ของไทย เช่น สินค้าเกษตร น้ามันสาเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเหล็ก เป็นต้น

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของการส่งออกไทยในปีนี้ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา ประกอบด้วย
1) ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และอัตราค่าระวางเรือที่ยังสูงต่อเนื่อง แม้ล่าสุดปัญหาการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์เริ่มผ่อนคลายลงแล้ว และอัตราค่าระวางเรือเริ่มปรับลดลงในช่วงเดือนมีนาคม 2021 แต่ก็ยังถือว่า
อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเป็นต้นทุน ต่อผู้ส่งออกไทย โดยคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกต่อเนื่อง
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ก่อนจะปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 : สถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์คลี่คลายลงบ้าง แต่อัตราค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับสูง

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Container xChange, Bloomberg และ CEIC

2) การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าส่งออกที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
เนื่องจากในช่วงก่อนหน้าที่มีการระบาดของ COVID-19 อย่างหนัก ทาให้หลายโรงงานสาคัญต้องหยุดการผลิต ขณะที่
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมาก ท าให้การผลิตชิป ไม่สามารถทาได้ทัน นอกจากนี้ ภัยแล้งที่
รุนแรงในรอบหลายปีที่เกิดขึ้นในไต้หวันซึ่งเป็นประเทศหลักที่มีการผลิตชิปป้อนตลาดโลก ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดัน
การขาดแคลนชิป เนื่องจากโรงงานต้องลดการใช้น้าลงอย่างมาก การผลิตชิปจึงไม่สามารถทาได้เต็มศักยภาพ โดยล่าสุด
ผลกระทบได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว เช่น การประกาศเตือนของ Samsung ว่าไม่สามารถผลิตชิปได้ทัน และความล่าช้าในการ
ผลิต iPhone12 และ PlayStation 5 นอกจากนี้ การขาดแคลนชิปยังจะส่งผลต่อ อุตสาหกรรมยานยนต์โลก เนื่องจาก
รถยนต์ในปัจจุบันต้องใช้ชิปในหลายอุปกรณ์ ทั้งนี้ในเบื้องต้น หลายฝ่ายได้คาดการณ์ว่า ปัญหาการขาดแคลนชิปจะยัง
เป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้
3) ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมา ซึ่งทาให้เศรษฐกิจเมียนมาหยุดชะงัก การส่งออกไทยไปเมียนมาจึงได้รบั
ผลกระทบตามไปด้วย โดยล่าสุด การส่งออกไปเมียนมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 หดตัวถึง -29.5%YOY ซึ่งสินค้าหลักที่
ไทยส่งออกไปเมียนมา ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป เครื่องดื่ม เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ และเหล็ก
บทวิเคราะห์จาก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7484
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