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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

ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัวสูงจากปัจจัยฐานต่า EIC คาด ส่งออก
จะยั ง ขยายตั วต่ อเนื ่ อง แต่ ต ้ องจั บตามองการระบาดรอบใหม่
ของ COVID-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน
24 มิถนุ ายน 2021

• มูลค่าการส่งออกเดือน พ.ค. 2021 ขยายตัวถึง 41.6%YOY สูงสุดในรอบเกือบ 11 ปี
และหากหักทองคาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 48.8%YOY โดยสินค้าสาคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่
รถยนต์และส่วนประกอบ น้ามันสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์
• อัตราเติบโตในระดับสูงของเดือน พ.ค. เกิดจากปัจจัยฐานต่าปีก่อนเป็นสาคัญ โดยหาก
พิจารณามูลค่าส่งออกแบบปรับฤดูกาล พบว่าการส่งออกได้ปรับลดความร้อนแรงลงมา
ระดับหนึ่ง สะท้อนจาก %MoM_sa ที่หดตัว อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกที่ 23,057.9
ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือน พ.ค. ก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วงปี
2019 ก่อนเกิดวิกฤต และยังคงเป็นไปในทิศทางสอดคล้องกับที่ EIC คาดไว้ทั้งปี 2021
ว่าจะเติบโตที่ 15.0%YOY
• ในช่วงที่เหลือของปี การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
โดยคาดว่าเดือน มิ.ย. จะเป็นอีกเดือนที่การส่งออกจะขยายตัวสูงจากปัจจัยฐานต่า ก่อนที่
อัตราเติบโตจะทยอยปรับลดลง ทั้งนี้ต้องติดตามความเสี่ยงของการระบาดรอบใหม่
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้าสาคัญของไทย ขณะที่ปัญหาค่าระวาง
เรื อสู ง จากการขาดแคลนตู ้ คอนเทนเนอร์ ได้ ท วี ความรุ นแรงขึ ้ นอี ก จากการระบาด
รอบล่าสุดทางตอนใต้ของจีน ซึ่งทาให้ต้นทุนการส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยยังอยู่ ใน
ระดับสูงกว่าปกติ

Key points
มู ลค่ า การส่ ง ออกเดื อนพฤษภาคม 2021 ขยายตั วถึ ง 41.6%YOY นั บ เป็ น อั ตราการขยายตัว ที ่ สูง สุด
ในรอบเกื อบ 11 ปี และหากหั ก ทองค าการส่ง ออกจะขยายตัว เพิ ่ มขึ ้ นเป็ น 48.8%YOY ท าให้ ใ นช่ วง 5 เดื อ นแรก
ของปี 2021 มูลค่าการส่งออกขยายตัวที่ 10.8%YOY และหากไม่รวมทองคา การส่งออกจะเติบโตถึง 18.6%YOY

ด้านการส่งออกรายสินค้า พบว่าการส่งออกสินค้าสาคัญทุกประเภทมีการขยายตัว โดยสินค้าสาคัญ
ที ่ ขยายตั วสู ง ได้ แก่ รถยนต์ และส่ ว นประกอบ น ้ ามั นส าเร็ จ รู ป ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยาง เม็ ดพลาสติ ก
และเคมีภัณฑ์

• การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบขยายตัวถึง 170.3%YOY ขยายตัวต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน โดยตลาดหลัก
ที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เวียดนาม (922%YOY), ออสเตรเลีย (245%YOY), นิวซีแลนด์ (535.8%YOY) และมาเลเซีย
(530.2%YOY)
• น้ามันสาเร็จรูปขยายตัวถึง 105.5%YOY ตามราคาน้ามันดิบที่ขยายตัวในระดับสูง โดยมีตลาดหลักที่ขยายตัวคือ
กัมพูชา (153.4%YOY), สิงคโปร์ (225.3%YOY) และมาเลเซีย (151.8%YOY)
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างยั ง ขยายตั ว ต่ อ เนื ่ อ งที ่ 54.7%YOY โดยสิ น ค้ า หลั ก ที ่ ข ยายตั ว ดี ค ื อ ถุ ง มื อ ยาง (98.1%YOY)
ตามความต้ อ งการอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ท ี ่ ข ยายตั ว สู ง และยางยานพาหนะ (77.3%YOY) ตามการฟื ้ น ตั ว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก
• เม็ ด พลาสติ ก ขยายตั ว ดี ที ่ 61.4%YOY โดยเฉพาะในตลาดอิ น เดีย (328.3%YOY), อิ น โดนีเ ซี ย (225.9%YOY)
และเวียดนาม (92.93%YOY) ขณะที่การส่งออกเคมีภัณฑ์ ก็ขยายตัวดีเช่นกันที่ 73.8%YOY โดยมีตลาดหลัก
ที่ขยายตัวสูงคือ จีน (38.2%YOY), เวียดนาม (133.9%YOY) และญี่ปุ่น (129.9%YOY)
• การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวดีที่ 20.5%YOY และ 5.5%YOY ตามลาดับ โดยสินค้า
หลักที่ขยายตัวดีคือ ยางพารา (99.2%YOY) และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (59.2%YOY) อย่างไรก็ดี การส่งออก
น ้าตาลทรายหดตัวที่ -45.7%YOY โดยหดตัวต่อเนื่อง 14 เดือนติดต่อกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการโดนเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นในตลาดเวียดนาม ขณะที่การส่งออกข้าวหดตัวเช่นกันที่ -42.1%YOY โดยหดตัวต่อเนื่อง 6 เดือนติดต่อกัน
เนื่องจากราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าคู่แข่ง
• อัญมณีและเครื่องประดับหักทองคาเติบโตสูงถึง 113.3%YOY (หากไม่หักทองคาจะหดตัว -23.8%YOY) โดยสินค้า
หลักที่ขยายตัวดีคือ พลอย (246.5%YOY), เครื่องประดับแท้ทาด้วยทอง (195.1%YOY) และเพชร (126.3%YOY)

ด้านการส่งออกรายตลาด พบว่าการส่งออกขยายตัวทุกตลาดสาคัญ โดยเฉพาะอินเดีย สหภาพยุโรป
และกลุ่มอาเซียน 5
• การส่ ง ออกไปอิ น เดี ย ขยายตั ว ในอั ต ราเร่ ง ขึ ้ น มากที ่ 243.8%YOY โดยมี ส ิ น ค้ า หลั ก ที ่ ข ยายตั ว คื อ ไขมั น
และน ้ามันจากพืชและสัตว์ (1,095,274%YOY), รถยนต์และส่วนประกอบ (828.1%YOY), เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ (364%YOY) และเม็ดพลาสติก (328.3%YOY)
• การส่งออกไปจีนขยายตัวที่ 25.5%YOY โดยสินค้าหลักที่ขยายตัว ได้แก่ ผลไม้ (63.0%YOY), เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ (69.2%YOY) และยางพารา (69.5%YOY)
• การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวที่ 44.9%YOY โดยขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกัน 12 เดือน ซึ่งมีสินค้าหลักที่ขยายตัว
คือ รถยนต์และส่วนประกอบ (337.5%YOY), อัญมณีและเครื่องประดับ (172.7%YOY) และเครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ (184.7%YOY)
• การส่งออกไปยุโรปขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ 63.1%YOY โดยมีสินค้าหลักคือ อัญมณีและเครื่องประดับ
(167.6%YOY), รถยนต์และส่วนประกอบ (150.4%YOY) และเครื่องปรับอากาศ (83.2%YOY)
• การส่ ง ออกไปตลาดอาเซี ยน 5 พลิ ก กลั บ มาขยายตั ว ที่ 51.0%YOY จากเดื อ นก่ อนหน้าที ่ห ดตั ว -4.4%YOY
โดยสินค้าส่งออกหลักที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ (404.8%YOY), น ้ามันส าเร็จรูป (158.8%YOY)
และเม็ดพลาสติก (213.50%YOY)

รูปที่ 1 : การส่งออกเดือน พ.ค. 2021 มีการขยายตัวในทุกหมวดสินค้าสาคัญและทุกตลาดสาคัญ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

รู ปที ่ 2 : สิ นค้ าส่ ง ออกหลั กที ่ เป็ นปั จ จั ยบวกต่ อการขยายตั วของการส่ ง ออก ได้ แก่ รถยนต์ ,
น้ามันสาเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติก ขณะที่การส่งออกทองที่หดตัวเป็นปัจจัยฉุดสาคัญ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

ด้านมูลค่าน าเข้าในเดือนพฤษภาคม 2021 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ 63.5%YOY ต่อเนื่องจากการขยายตัว
ที่ 29.8%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัวในทุกหมวดนาเข้าสาคัญ ได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง (203.3%YOY),
สิ น ค้ า ทุ น (35.9%YOY), สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค (33.9%YOY) และยานพาหนะและอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ ง (71.7%YOY)
ขณะที่การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปขยายตัวเช่นกันที่ 61.7%YOY แต่หากหักทองค าจะเหลือขยายตัว

ที่ 61.1%YOY แต่ก็ยังนับเป็นการขยายตัวที่สูง มาก ซึ่งส่วนหนึ่งของการนาเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอาจน าไปผลิตสินค้า
ส่งออก จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของภาคส่งออกในระยะต่อไป ทั้งนี้ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2021 การนาเข้า
ขยายตัวที่ 21.5%YOY ขณะที่ดุลการค้าช่วง 5 เดือนแรกเกินดุลที่ 1,494.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Implication
การส่ งออกเดื อนพฤษภาคม 2021 ขยายตั วสู งจากปั จจั ยฐานต ่ า สอดคล้ องกั บตั วเลขส่ งออก
ของหลายประเทศทั่วโลก โดยจากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่ามูลค่าส่งออกของหลายประเทศส่งออกสาคัญของโลกล้วนมี
อัตราเติบโตสูง มากในช่วงหลัง เนื่องจากปัจจัยฐานต ่าปี ที่แล้วที่ทั้งโลกมีมาตรการปิดเมืองเข้มข้น จนส่งผลกระทบ
ต่ อ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานการผลิ ต เพื ่ อส่ งออก (supply chain disruption) ทั ้ ง นี้ ห ากพิ จ ารณามู ล ค่ าการส่ ง ออกของไทย
แบบปรับฤดูกาล จะพบว่าการส่งออกไทยปรับลดความร้อนแรงลงมาระดับหนึ่งหลังจากฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้า
สะท้อนจากการหดตัวเมื่อ เทียบกับเดือนเมษายนในปีนี้แบบปรับฤดูกาลที่ -3.5%mom_sa แต่ในภาพรวมยังถือได้ว่า
มูลค่าการส่งออกที่ชะลอลงสอดคล้องกั บตัวเลขคาดการณ์ส่งออกทั้งปี 2021 ของ EIC ที่ 15.0%YOY โดยคาดว่า
เดือนมิถุนายนจะเป็นอีกเดือนที่มูลค่าการส่งออกจะขยายตัวในระดับสูงจากปัจจัยฐานต่า ก่อนอัตราเติบโตจะทยอยปรับ
ลดลงในช่วงที่เหลือของปี

รูปที่ 3 : การส่งออกเดือน พ.ค. 2021 ขยายตัวสูงจากปัจจัยฐานต่า สอดคล้องกับตัวเลขส่งออก
ของหลายประเทศทั่วโลก แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกของไทยแบบปรับฤดูกาล พบว่าปรับลด
ความร้อนแรงลงมาบ้าง สะท้อนจากตัวเลข %mom_sa ที่หดตัว

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ CEIC

การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ต้องติดตาม
ความเสี่ยงของการระบาดรอบใหม่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ในช่วงที่เหลือของปี
เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ซึ่งจะส่งผลทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
และจีน ที่คาดว่าจะมีพัฒนาการด้านการฉีดวัคซีนที่มากกว่ากลุ่มประเทศด้อยและกาลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
สถานการณ์ล่าสุดของจานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะปรับลดลงจากยอดสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ในช่วงหลัง
หลายประเทศเริ่มมีการระบาดมากขึ้นจากไวรัสสายพัน ธุ์อินเดีย สะท้อนจากจ านวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยรายวัน ช่วงล่าสุด

(เฉลี่ยวันที่ 1 – 19 มิ.ย.) ที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยในช่วงเดือนก่อน (พ.ค.) โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็น
คู่ค้าหลักของไทย (รูปที่ 4) ทั้งนี้ต้องติดตามต่อไปว่าการระบาดที่เกิดขึ้นจะลุกลามจนกลายเป็นการระบาดระลอกใหม่
และจะกระทบต่อภาคการส่งออกของโลกและของไทยหรือไม่

รูปที่ 4 : แม้ว่าการระบาดทั้งโลกจะปรั บดีขึ ้นในช่วงหลัง แต่มีบางประเทศที่พบการระบาดมากขึ้ น
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต้องติดตามต่อไป

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ John Hopkins และ CEIC

นอกจากนี้ การส่งออกของไทยยังมีปัจจัยกดดันต่อเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
(ชิป) และตู้คอนเทนเนอร์ โดยการขาดแคลนชิปในช่วงปัจจุบันเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การหยุดการผลิตในช่วง
ก่ อ นหน้ าที ่ ม ี ก ารระบาดของ COVID-19 ในปี ก ่ อ น ประกอบกั บ ความต้ อ งการสิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ เ พิ ่ ม มากขึ้ น
ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาภัยแล้งในไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก รวมถึงการแย่งชิงสต็อกชิป
เนื่องจากการแบ่งขั้วเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งการขาดแคลนชิปได้ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม เช่น
โทรศัพท์มือถือ เครื่องเกมส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดยปัญหาดังกล่าวจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
กดดันต่อเนื่องต่อภาคการส่งออกของไทยและโลกในช่วงที่เหลือของปี
ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ล่าสุดได้ปรับตัวแย่ลงอีกครั้งจากการระบาดระลอกใหม่ทางตอนใต้ของจีน
โดยในช่วงก่อนหน้า การฟื้นตัว ของภาวะการค้าโลกที่เริ่ม ปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ขณะที่หลายท่าเรือ
ของทางฝั่งอเมริกาและยุโรปยังไม่สามารถดาเนินการได้จากการระบาดของ COVID-19 จึงทาให้การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
เป็นปัญหาเรื่อยมา ต่อมาเกิด วิกฤตการณ์เรือขวางคลองสุเอซในเดือนมีนาคม 2021 จึงยิ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยซ ้าเติม
ให้สถานการณ์แย่ลง และล่าสุด ปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 รอบใหม่ ในมณฑลกวางตุ้งของจีน ได้ท าให้เกิด
ความล้าช้าในการบริหารจั ดการสินค้าของท่าเรือเหยียนเทียนและท่าเรือกว่างโจว ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
เป็นลาดับ 3 และ 5 ของโลก จึงทาให้สถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ตึงเครียดเพิ่มเติม สะท้อนจากราคาระวางเรือ
(Freight) ที่กลับมาปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงหลัง (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 : การระบาดของ COVID-19 รอบล่าสุดทางตอนใต้ของจีน ได้ซ ้าเติมปัญ หาการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ และทาให้ค่าระวาง (Freight) ปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg และ Freightos
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