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24 June 2020

การฟ้ืนตวัของธรุกิจไทยและ
มุมมองอตุสาหกรรม หลงั COVID-19
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ที่มา : การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ โดย SCBS จากข้อมลูของ CEIC

ผลกระทบจาก COVID-19
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➢ การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการปิดเมืองท่ีเข้มงวด น ำไปสูก่ำรหดตวัรุนแรงของเศรษฐกจิโลกในชว่งไตรมำส 1 - ไตรมำส 2 รวมถงึภำวะ Global Market Sell-
Off ในชว่งเดอืน ม.ีค. เครื่องชีเ้รว็โดยเฉพำะในภำคบรกิำรสะทอ้นกำรหดตวัทีม่ำกกวำ่คำด 

➢ ภาครฐัออกมาตรการการเงิน/การคลงัขนาดใหญ่เพ่ือบรรเทาผลทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน หลำยประเทศเริม่ผอ่นคลำยมำตรกำรปิดเมอืงท ำใหเ้ศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั
➢ มาตรการการเงินการคลงัมีส่วนช่วยพยงุความเช่ือมัน่ของนักลงทนุให้กลบัมาเพ่ิมขึน้ แต่ยงัไมส่ำมำรถกลบัไปสูร่ะดบัในชว่งก่อนเกดิวกิฤติ COVID-19 ได้

1. COVID-19 กระทบเศรษฐกิจโลกจนเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่เร่ิมมีสญัญาณฟ้ืนตวัจากจดุต า่สดุในไตรมาสท่ี 2

➢ การบริโภคมีแนวโน้มซบเซา เน่ืองจำกตลำดแรงงำนยงัออ่นแอทัว่โลก และควำมเชื่อมัน่ลดลงอยำ่งรวดเรว็จำกควำมไมแ่น่นอนของรำยได้
➢ ภาคธรุกิจอาจชะลอการลงทนุออกไป เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรยงัคงกงัวลต่อภำวะเศรษฐกจิในระยะขำ้งหน้ำ และโอกำสผดินดัช ำระหน้ีของบรษิทัเพิม่สงูขึ้นจำกควำมเปรำะบำง

ทำงกำรเงนิของภำคธุรกจิ ท ำใหต้อ้งเน้นรกัษำสภำพคลอ่งแทน

2. ข้อมลูจาก SCB EIC คาดเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัช้า ๆ (U-shaped recovery) จากหลายปัจจยักดดนัการฟ้ืนตวั

➢ ความตึงเครียดระหว่างสหรฐัฯ-จีน กลบัมำอกีครัง้ในชว่งเดอืนพฤษภำคม หลงัสหรฐัฯ ออกมำตรกำรกดดนัจนีในดำ้นต่ำง ๆ เพือ่ใหจ้นีท ำตำมขอ้เรยีกรอ้งของสหรฐัฯ
➢ มาตรการภาครฐัขนาดใหญ่และการหดตวัของเศรษฐกิจ ท ำใหห้น้ีภำครฐัทัว่โลกเพิม่ขึน้อยำ่งรวดเรว็ ซึง่สรำ้งควำมกงัวลในเรื่องควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
➢ โอกาสผิดนัดช าระหน้ีของภาคเอกชนสงูขึน้ มบีรษิทัถูกปรบัลดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืลงเป็นจ ำนวนมำก ซึง่เป็นควำมเสีย่งต่อกำรฟ้ืนตวัในระยะถดัไป 
➢ การระบาดรอบสองในขณะทีย่งัไมม่ ีวคัซนีป้องกนั 

3. ความเส่ียงต่อเศรษฐกิจโลกท่ีต้องจบัตาในระยะต่อไป

สรปุประเดน็ส าคญัของเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลกปี 2020
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หลายประเทศ (ยกเว้นจีน) เร่ิมทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ท าให้เคร่ืองชีว้ัดของกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิเร่ิมฟ้ืนตัวจากจุดต ่าสุด แต่ยังอยู่ในระดับต ่ากว่าก่อนวิกฤต ิCOVID-19 อยู่ค่อนข้างมาก

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ Google และ Goldman Sachs (ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2020)

ดัชนีความเคลื่อนไหวหมวดค้าปลีกและนันทนาการ (Google mobility index)

หนว่ย : % การเปล่ียนแปลงเทียบกบั baseline (3 ม.ค. - 6 ก.พ. 2020), 7DMA

ดัชนีตดิตามกจิกรรมผู้บริโภคโดย Goldman Sachs
หนว่ย : %YOY
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ดชันีตดิตำมกจิกรรมผูบ้รโิภคภำยในจนี ประกอบดว้ย ดชันีควำมหนำแน่นของจรำจร, 
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จำกโรงภำพยนตร,์ ยอดคำ้ปลกี, อตัรำกำรเขำ้รว่มชมบำสเกตบอลมหำวทิยำลยั และจ ำนวน
ไมลส์ะสมของเทีย่วบนิพำณชิย์

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเร่ิมฟืน้ตวัก่อนประเทศอ่ืน ๆ 
หลงัผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองไปก่อนแล้ว
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5ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ IMF และสือ่สิง่พิมพ์ตา่ง ๆ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2020)

ภาครัฐได้ออกมาตรการทางการเงนิและการคลังขนาดใหญ่และในรูปแบบไม่ปกติ (unconventional measures) 
เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกจิ และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงนิ
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* ค านวณจากพรก. 3 ฉบบั วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 5.9% ของ GDP เป็นงบฟืน้ฟเูศรษฐกิจและสงัคม, 3.0% ของ GDP เป็น Soft loan และ 2.4% ของ GDP ส าหรับกองทนุ BSF

มาตรการที่ออกโดย ธปท.
1. Soft loan = 3.0% ตอ่ GDP 
2. วงเงิน BSF = 2.4% ตอ่ GDP

ขนาดของมาตรการการคลัง ในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19
หนว่ย : % ของ GDP

นโยบายการคลัง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
• นโยบายสนับสนุน

ภาคธุรกิจ
1

• สินเชื่ออัตราดอกเบีย้ต ่า

• ค า้ประกันเงนิกู้โดยรัฐ

2 • นโยบายสนับสนุนภาคครัวเรือน

• เงนิก้อนอุดหนุนแก่ครัวเรือน

• ขยายสิทธิประโยชน์แรงงาน

• เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ3

สินทรัพย์รวมของธนาคารกลาง
หนว่ย : ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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นโยบายสนับสนุนสภาพคล่องแก่ธุรกิจ3

นโยบายปล่อยสินเชื่อเฉพาะภาคส่วน2

การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก ากบัดูแล ธ.พ.4
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Year-to-date change

Fed +2.9 USD Tn

ECB +0.9 USD Tn
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• การใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุข

• ลงทุนโครงสร้าง
พืน้ฐาน ร.พ.
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(Liquidity facility measures) (Regulatory easing)
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ผลกระทบจาก COVID-19
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SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป ทัง้ด้านอปุสงคต่์างประเทศ ตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย และอปุสงคใ์นประเทศท่ีมีความเปราะบางจากภาคครวัเรือนและภาคธรุกิจ

อุปสงค์ต่างประเทศฟ้ืนตัวช้า อุปสงค์ในประเทศเปราะบาง

กำรฟ้ืนตวัของภำคทอ่งเทีย่วมี
แนวโน้มเป็นไปอยำ่งชำ้ ๆ 
จำกหลำยปัจจยักดดนั

เศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มฟ้ืนตวัแบบ 
U-shape สง่ผลใหก้ำรสง่ออก
มแีนวโน้มฟ้ืนตวัชำ้

ภำคธุรกจิไดร้บัผลกระทบหนกัจำก
รำยไดท้ีล่ดลงมำก ขณะทีก่ำรฟ้ืนตวั
ของแต่ละภำคธุรกจิจะมลีกัษณะต่ำงกนั 
(uneven)

ภำคครวัเรอืนไดร้บัผลกระทบมำก
จำกกำรจำ้งงำนทีล่ดลง รำยไดท้ีห่ำยไป 
และระดบัหนี้ทีเ่พิม่ขึน้

ทีม่ำ : กำรวเิครำะหโ์ดย EIC

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย
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การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย
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SCB EIC คำดเศรษฐกจิไทยปี 2020 มแีนวโน้มหดตวั -7.3.0%YOY โดยจะฟ้ืนตวัอยำ่งชำ้ ๆ ในชว่งครึง่หลงัของปี

➢ การระบาดของ COVID-19 สง่ผลกระทบอยำ่งหนกัต่อภำคทอ่งเทีย่วและกำรสง่ออกสนิคำ้ของไทย
➢ การเดินทางในประเทศไดร้บัผลกระทบหนกัเชน่กนั แตเ่ริม่มกีำรฟ้ืนตวัในระยะหลงั
➢ ภาวะตลาดแรงงานกป็รบัแย่ลง สะทอ้นจำกจ ำนวนประกำศรบัสมคัรงำนออนไลน์ของ JobsDB ลดลงในระดบัสงู แมจ้ะมกีำรฟ้ืนตวัเลก็น้อยในชว่งหลงั
➢ ภาวะเศรษฐกิจท่ีหยดุชะงกั (sudden stop) สง่ผลกระทบโดยตรงต่อกำรหดตวัของกำรลงทุนเอกชน
➢ การปิดเมืองส่งผลท าให้การบริโภคในภาพรวมลดลงมาก แตอ่ำจมบีำงสนิคำ้ทีไ่ดร้บัประโยชน์ ไดแ้ก่ สนิคำ้เภสชัภณัฑ ์ผลติภณัฑอ์ำหำร และคอมพวิเตอรแ์ละ

อเิลก็ทรอนิกส์

1. COVID-19 กระทบเศรษฐกิจไทยหลายช่องทาง แต่เร่ิมมีสญัญาณฟ้ืนตวัหลงัมีมาตรการผอ่นคลาย

➢ EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัแบบ U-shape จำกกำรฟ้ืนตวัชำ้ของอุปสงคต์่ำงประเทศ และอุปสงคใ์นประเทศทีม่คีวำมเปรำะบำงจำกภำครวัเรอืนและภำค
ธุรกจิ

➢ การท่องเท่ียวมีแนวโน้มฟ้ืนตวัช้า จำกมำตรกำรควบคุมโรคทีเ่ขม้งวด เชน่ social distancing รวมถงึควำมกลวัของผูโ้ดยสำรยงัคงมอียูจ่นกวำ่จะมวีคัซนี
➢ การส่งออกมีแนวโน้มหดตวัสงู จำกภำวะเศรษฐกจิโลกหดตวั ปัญหำ supply chain disruption และรำคำน ้ำมนัทีห่ดตวัแรง
➢ ภาคครวัเรือนมีความเปราะบางทางการเงินเพ่ิมขึน้จำกกำรปรบัตวัแยล่งของกำรจำ้งงำนและรำยได ้กนัชนทำงกำรเงนิ ควำมเชื่อมัน่ 

และควำมมัง่คัง่ ขณะทีก่ำรชว่ยเหลอืจำกภำครฐัจะสำมำรถบรรเทำผลกระทบไดเ้พยีงบำงสว่น
➢ ภาคธรุกิจถกูกระทบจากรายได้ท่ีลดลงมากและความไม่แน่นอนในระดบัสงู กระทบต่อควำมเชื่อมัน่และกำรลงทุนภำคเอกชนในปี 2020 ซึง่มแีนวโน้มหดตวัสงู
➢ การฟ้ืนตวัของภาคธรุกิจจะมีลกัษณะต่างกนั (uneven) โดยจำกกำรวเิครำะห ์initial conditions, degree of impact, recovery speed พบวำ่ภำคธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบมำก

และฟ้ืนตวัชำ้ คอื ภำคธุรกจิรำ้นอำหำรและโรงแรม ธุรกจิอสงัหำฯ และยำนยนต์

2.เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัช้า และในแต่ละภาคธรุกิจจะมีลกัษณะการฟ้ืนตวัท่ีต่างกนั (uneven)

สรุปประเดน็ส าคัญของเศรษฐกจิไทยปี 2020
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การฟ้ืนตวัของธรุกิจไทยจะเป็นไปอย่างช้าๆ ภาคธรุกิจแต่ละภาคได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 และมีแนวโน้มฟ้ืนตวั
ในลกัษณะต่างกนั ขึน้อยู่กบัปัจจยัใน 3 มิติ ได้แก่ 1) ความเปราะบางของธรุกิจก่อน COVID-19 และ 2) 
ผลกระทบ COVID-19 ต่อธรุกิจ และ 3) แนวโน้มธรุกิจในระยะข้างหน้า

แนวทางวิเคราะหล์กัษณะการฟ้ืนตวัรายภาคธรุกิจส าคญั (Sectoral impact & recovery analysis)

การประเมินผลกระทบและลกัษณะการฟ้ืนตวัของแต่ละภาคธรุกิจส าคญั โดยใช้ 3 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

ทีม่ำ : กำรวเิครำะหโ์ดย EIC

• ภำพรวมหนี้เสยีของกจิกำร
• แนวโน้มกำรปิดกจิกำร 
• สภำพคล่องของกจิกำร

• วดัจำกผลกระทบต่อรำยไดท้ี่
หำยไปในปี 2020 (Revenue 
loss) เทยีบปี 2019

• ควำมเรว็ทีร่ำยไดข้องแต่
ละธุรกจิจะฟ้ืนตวักลบัไป
เทยีบเทำ่กบัชว่งปี 2019

ความเปราะบางของธรุกิจ
ก่อน COVID-19

ผลกระทบ COVID-19 
ต่อธรุกิจ

แนวโน้มธรุกิจ
หลงั COVID-19

21 3

ภาพรวมผลกระทบ COVID-19 และการฟ้ืนตวัรายภาคธุรกจิไทย
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เปราะบางก่อนวิกฤติ

ผลกระทบมาก 

ฟ้ืนตวัช้า

แขง็แกร่งก่อนวิกฤติ

ผลกระทบน้อย

ฟ้ืนตวัเรว็

สรปุการวิเคราะหปั์จจยัทัง้ 3 มิติ ในรายภาคธรุกิจ : ธรุกิจร้านอาหาร โรงแรม และอสงัหาฯ มีแนวโน้มฟ้ืนตวัช้าสดุตามล าดบั
ในขณะท่ี ธรุกิจส่ือสาร สขุภาพและค้าส่ง-ปลีกมีแนวโน้มฟ้ืนตวัไวท่ีสดุตามล าดบั

ความเปราะบางของธรุกิจก่อน 
COVID-19 

ผลกระทบ COVID-19 ต่อธรุกิจ แนวโน้มธรุกิจหลงั COVID-19

ร้านอาหาร
โรงแรม
อสงัหาฯ

ผลิตยานยนต์
ก่อสร้างภาคเอกชน

ขนส่ง
ผลิตเคมีภณัฑ ์พลาสติก ยาง

ค้าส่ง-ปลีก non grocery
ผลิตอาหาร-เครื่องด่ืม

ผลิตอิเลก็ทรอนิกส์
ค้าส่ง-ปลีก grocery

ส่ือสาร
สขุภาพ

loan quality, business closure, 
and cash buffer

รายได้ท่ีลดลง (Revenue loss)
ความเรว็ท่ีรายได้ของแต่ละธรุกิจ
จะกลบัไปเทียบเท่าของปี 2019

อ่อนแอ ผลกระทบมำก (หดตวัมำกกว่ำ 20%) หลงัปี 2021
ปำนกลำง ผลปำนกลำง (หดตวั 10-20%) ภำยในปี 2021
แขง็แกรง่ ผลกระทบต ่ำ (หดตวัน้อยกว่ำ 10%) ภำยในปี 2020

ทีม่ำ : กำรวเิครำะหโ์ดย EIC

สรุปการฟ้ืนตวัรายภาคธุรกจิไทย
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มาตรการภาครัฐระยะที่ 1 มาตรการภาครัฐระยะที่ 2

บทบาทภาครัฐ

ที่มา : รวบรวมโดย EIC จากสือ่สิง่พิมพ์ตา่ง ๆ

สรุปมาตรการภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ระยะที่ 1 2 และ 3
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มาตรการภาครัฐระยะที่ 3

ล่าสุด ครม.อนุมติั “ชุดโครงการหลกั” เพ่ือฟ้ืนฟูภาคการท่องเท่ียวใน
ประเทศและภาคเศรษฐกิจหลกั ในวงเงินกว่า 2.24 หม่ืนล้านบาท 
• งบประมำณ 2 หมื่นล้ำนบำท จะถูกจัดสรรให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศ

โดยตรงผำ่นกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำยระหวำ่งกำรทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ ค่ำทีพ่กั ค่ำมือ้
อำหำร คำ่ใชจ้่ำยกำรเดนิทำงภำยในประเทศ และคำ่บรกิำรอื่นๆ

• งบประมำณ 2.4 พนัลำ้นบำท จะถูกจดัสรรผ่ำนกำรสนบัสนุน ค่ำเดนิทำงใหก้บั
บุคลำกรในภำคกำรใหบ้รกิำรสำธำรณสขุสว่นทอ้งถิน่

บทบาทภาครัฐ

ที่มา : รวบรวมโดย EIC จากสือ่สิง่พิมพ์ตา่ง ๆ


