การฟื้ นตัวของธุรกิจไทยและ
มุมมองอุตสาหกรรม หลัง COVID-19
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ผลกระทบจาก COVID-19

ที่มา : การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ โดย SCBS จากข้ อมูลของ CEIC

2

สรุปประเด็นสาคัญของเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลกปี 2020
1. COVID-19 กระทบเศรษฐกิจโลกจนเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่เริ่มมีสญ
ั ญาณฟื้ นตัวจากจุดตา่ สุดในไตรมาสที่ 2
➢ การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการปิ ดเมืองที่เข้มงวด นำไปสูก่ ำรหดตัวรุนแรงของเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมำส 1 - ไตรมำส 2 รวมถึงภำวะ Global Market SellOff ในช่วงเดือน มี.ค. เครื่องชีเ้ ร็วโดยเฉพำะในภำคบริกำรสะท้อนกำรหดตัวทีม่ ำกกว่ำคำด
➢ ภาครัฐออกมาตรการการเงิ น/การคลังขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาผลทางเศรษฐกิ จและตลาดการเงิ น หลำยประเทศเริม่ ผ่อนคลำยมำตรกำรปิ ดเมืองทำให้เศรษฐกิจเริม่ ฟื้ นตัว
➢ มาตรการการเงิ นการคลังมีส่วนช่วยพยุงความเชื่อมั ่นของนักลงทุนให้กลับมาเพิ่ มขึน้ แต่ยงั ไม่สำมำรถกลับไปสูร่ ะดับในช่วงก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 ได้

2. ข้อมูลจาก SCB EIC คาดเศรษฐกิจโลกจะฟื้ นตัวช้า ๆ (U-shaped recovery) จากหลายปัจจัยกดดันการฟื้ นตัว
➢ การบริ โภคมีแนวโน้ มซบเซา เนื่องจำกตลำดแรงงำนยังอ่อนแอทัวโลก
่
และควำมเชื่อมันลดลงอย่
่
ำงรวดเร็วจำกควำมไม่แน่นอนของรำยได้
➢ ภาคธุรกิ จอาจชะลอการลงทุนออกไป เนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรยังคงกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ และโอกำสผิดนัดชำระหนี้ของบริษทั เพิม่ สูงขึ้นจำกควำมเปรำะบำง
ทำงกำรเงินของภำคธุรกิจ ทำให้ตอ้ งเน้นรักษำสภำพคล่องแทน

3. ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่ต้องจับตาในระยะต่อไป
➢
➢
➢
➢

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน กลับมำอีกครัง้ ในช่วงเดือนพฤษภำคม หลังสหรัฐฯ ออกมำตรกำรกดดันจีนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ ให้จนี ทำตำมข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
มาตรการภาครัฐขนาดใหญ่และการหดตัวของเศรษฐกิ จ ทำให้หนี้ภำครัฐทัวโลกเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็ว ซึง่ สร้ำงควำมกังวลในเรื่องควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
โอกาสผิดนัดชาระหนี้ ของภาคเอกชนสูงขึน้ มีบริษทั ถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือลงเป็ นจำนวนมำก ซึง่ เป็ นควำมเสีย่ งต่อกำรฟื้ นตัวในระยะถัดไป
การระบาดรอบสองในขณะทีย่ งั ไม่มี วัคซีนป้ องกัน
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ผลกระทบจาก COVID-19

หลายประเทศ (ยกเว้ นจีน) เริ่มทยอยผ่ อนคลายมาตรการควบคุมโรคตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม ทาให้ เครื่องชีว้ ัดของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเริ่มฟื ้ นตัวจากจุดต่าสุด แต่ ยังอยู่ในระดับต่ากว่ าก่ อนวิกฤติ COVID-19 อยู่ค่อนข้ างมาก
ดัชนีความเคลื่อนไหวหมวดค้ าปลีกและนันทนาการ (Google mobility index)

ดัชนีตดิ ตามกิจกรรมผู้บริโภคโดย Goldman Sachs

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

หน่วย : %YOY
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ Google และ Goldman Sachs (ข้ อมูล ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2020)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มฟื น้ ตัวก่อนประเทศอื่น ๆ
หลังผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองไปก่อนแล้ ว
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ดัชนีตดิ ตำมกิจกรรมผูบ้ ริโภคภำยในจีน ประกอบด้วย ดัชนีควำมหนำแน่นของจรำจร,
รำยรับจำกโรงภำพยนตร์ ยอดขำยอสังหำฯ, และจำนวนผูโ้ ดยสำรเทีย่ วบินภำยในประเทศ
ดัชนีตดิ ตำมกิจกรรมผูบ้ ริโภคภำยในสหรัฐฯ ประกอบด้วย อัตรำกำรเข้ำพักโรงแรม, รำยรับ
จำกโรงภำพยนตร์, ยอดค้ำปลีก, อัตรำกำรเข้ำร่วมชมบำสเกตบอลมหำวิทยำลัย และจำนวน
ไมล์สะสมของเทีย่ วบินพำณิชย์
4

ผลกระทบจาก COVID-19

ภาครัฐได้ ออกมาตรการทางการเงินและการคลังขนาดใหญ่ และในรูปแบบไม่ ปกติ (unconventional measures)
เพื่อช่ วยประคับประคองเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
ขนาดของมาตรการการคลัง ในการรั บมือกับสถานการณ์ COVID-19

สินทรั พย์ รวมของธนาคารกลาง

หน่วย : % ของ GDP

หน่วย : ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
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นโยบายการคลัง สามารถแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท
1 • นโยบายสนับสนุน
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•
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2 • นโยบายสนับสนุนภาคครัวเรือน
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สาธารณสุข
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3 • เพิ่มการใช้ จ่ายภาครัฐ
•

2019

4%

BoJ

0
2018

7%

อินโดนีเซีย

ECB

2017

7%

เกำหลีใต้

2016

10%
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10

+0.5 USD Tn

2015

(1) (2) 11.3%

BOJ
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ฮ่องกง

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

+0.9 USD Tn

2013

5.9%

ไทย*

ECB

2012

13%
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ญี่ป่ ุน

+2.9 USD Tn

2011

ฝรังเศส
่

Fed

2010

เยอรมนี

2009

สหรัฐฯ

Fed

Year-to-date change

2008

อิตำลี

มาตรการที่ถูกนามาใช้ รวมถึง Unconventional measures
สามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท
1 นโยบายการเข้ าซือ้ สินทรัพย์ ทางการเงิน

(Assets purchase program)

3

นโยบายสนับสนุนสภาพคล่ องแก่ ธุรกิจ

(Liquidity facility measures)

2 นโยบายปล่ อยสินเชื่อเฉพาะภาคส่ วน

(Targeted loan measures)

4 การผ่ อนคลายกฎเกณฑ์ กากับดูแล ธ.พ.

(Regulatory easing)

* คานวณจากพรก. 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้ านล้ านบาท ประกอบด้ วย 5.9% ของ GDP เป็ นงบฟื น้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม, 3.0% ของ GDP เป็ น Soft loan และ 2.4% ของ GDP สาหรับกองทุน BSF
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ IMF และสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ (ข้ อมูล ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2020)
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การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื้ นตัวแบบค่อยเป็ นค่อยไป ทัง้ ด้านอุปสงค์ต่างประเทศ ตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย และอุปสงค์ในประเทศที่มีความเปราะบางจากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
อุปสงค์ ต่างประเทศฟื ้ นตัวช้ า

อุปสงค์ ในประเทศเปราะบาง

กำรฟื้ นตัวของภำคท่องเทีย่ วมี
แนวโน้มเป็ นไปอย่ำงช้ำ ๆ
จำกหลำยปั จจัยกดดัน

ภำคครัวเรือนได้รบั ผลกระทบมำก
จำกกำรจ้ำงงำนทีล่ ดลง รำยได้ทห่ี ำยไป
และระดับหนี้ทเ่ี พิม่ ขึน้

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้ นตัวแบบ
U-shape ส่งผลให้กำรส่งออก
มีแนวโน้มฟื้ นตัวช้ำ

ภำคธุรกิจได้รบั ผลกระทบหนักจำก
รำยได้ทล่ี ดลงมำก ขณะทีก่ ำรฟื้ นตัว
ของแต่ละภำคธุรกิจจะมีลกั ษณะต่ำงกัน
(uneven)

ทีม่ ำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC
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การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
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สรุ ปประเด็นสาคัญของเศรษฐกิจไทยปี 2020
SCB EIC คำดเศรษฐกิจไทยปี 2020 มีแนวโน้มหดตัว -7.3.0%YOY โดยจะฟื้ นตัวอย่ำงช้ำ ๆ ในช่วงครึง่ หลังของปี
1. COVID-19 กระทบเศรษฐกิจไทยหลายช่องทาง แต่เริ่มมีสญ
ั ญาณฟื้ นตัวหลังมีมาตรการผ่อนคลาย
➢
➢
➢
➢
➢

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่ำงหนักต่อภำคท่องเทีย่ วและกำรส่งออกสินค้ำของไทย
การเดิ นทางในประเทศได้รบั ผลกระทบหนักเช่นกัน แต่เริม่ มีกำรฟื้ นตัวในระยะหลัง
ภาวะตลาดแรงงานก็ปรับแย่ลง สะท้อนจำกจำนวนประกำศรับสมัครงำนออนไลน์ของ JobsDB ลดลงในระดับสูง แม้จะมีกำรฟื้ นตัวเล็กน้อยในช่วงหลัง
ภาวะเศรษฐกิ จที่หยุดชะงัก (sudden stop) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรหดตัวของกำรลงทุนเอกชน
การปิ ดเมืองส่งผลทาให้การบริ โภคในภาพรวมลดลงมาก แต่อำจมีบำงสินค้ำทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ ได้แก่ สินค้ำเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อำหำร และคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์

2.เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื้ นตัวช้า และในแต่ละภาคธุรกิจจะมีลกั ษณะการฟื้ นตัวที่ต่างกัน (uneven)
➢ EIC ประเมิ นเศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้ มฟื้ นตัวแบบ U-shape จำกกำรฟื้ นตัวช้ำของอุปสงค์ต่ำงประเทศ และอุปสงค์ในประเทศทีม่ คี วำมเปรำะบำงจำกภำครัวเรือนและภำค
ธุรกิจ
➢ การท่องเที่ยวมีแนวโน้ มฟื้ นตัวช้า จำกมำตรกำรควบคุมโรคทีเ่ ข้มงวด เช่น social distancing รวมถึงควำมกลัวของผูโ้ ดยสำรยังคงมีอยูจ่ นกว่ำจะมีวคั ซีน
➢ การส่งออกมีแนวโน้ มหดตัวสูง จำกภำวะเศรษฐกิจโลกหดตัว ปั ญหำ supply chain disruption และรำคำน้ ำมันทีห่ ดตัวแรง
➢ ภาคครัวเรือนมีความเปราะบางทางการเงิ นเพิ่ มขึน้ จำกกำรปรับตัวแย่ลงของกำรจ้ำงงำนและรำยได้ กันชนทำงกำรเงิน ควำมเชื่อมัน่
และควำมมังคั
่ ง่ ขณะทีก่ ำรช่วยเหลือจำกภำครัฐจะสำมำรถบรรเทำผลกระทบได้เพียงบำงส่วน
➢ ภาคธุรกิ จถูกกระทบจากรายได้ที่ลดลงมากและความไม่แน่ นอนในระดับสูง กระทบต่อควำมเชื่อมันและกำรลงทุ
่
นภำคเอกชนในปี 2020 ซึง่ มีแนวโน้มหดตัวสูง
➢ การฟื้ นตัวของภาคธุรกิ จจะมีลกั ษณะต่างกัน (uneven) โดยจำกกำรวิเครำะห์ initial conditions, degree of impact, recovery speed พบว่ำภำคธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมำก
และฟื้ นตัวช้ำ คือ ภำคธุรกิจร้ำนอำหำรและโรงแรม ธุรกิจอสังหำฯ และยำนยนต์
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ภาพรวมผลกระทบ COVID-19 และการฟื้นตัวรายภาคธุรกิจไทย

การฟื้ นตัวของธุรกิจไทยจะเป็ นไปอย่างช้าๆ ภาคธุรกิจแต่ละภาคได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 และมีแนวโน้ มฟื้ นตัว
ในลักษณะต่างกัน ขึน้ อยู่กบั ปัจจัยใน 3 มิติ ได้แก่ 1) ความเปราะบางของธุรกิจก่อน COVID-19 และ 2)
ผลกระทบ COVID-19 ต่อธุรกิจ และ 3) แนวโน้ มธุรกิจในระยะข้างหน้ า

การประเมินผลกระทบและลักษณะการฟื้ นตัวของแต่ละภาคธุรกิจสาคัญ โดยใช้ 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้
แนวทางวิเคราะห์ลกั ษณะการฟื้ นตัวรายภาคธุรกิจสาคัญ (Sectoral impact & recovery analysis)

1

ความเปราะบางของธุรกิจ
ก่อน COVID-19

• ภำพรวมหนี้เสียของกิจกำร
• แนวโน้มกำรปิ ดกิจกำร
• สภำพคล่องของกิจกำร
ทีม่ ำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC

2

ผลกระทบ COVID-19
ต่อธุรกิจ
• วัดจำกผลกระทบต่อรำยได้ท่ี
หำยไปในปี 2020 (Revenue
loss) เทียบปี 2019

3

แนวโน้ มธุรกิจ
หลัง COVID-19
• ควำมเร็วทีร่ ำยได้ของแต่
ละธุรกิจจะฟื้ นตัวกลับไป
เทียบเท่ำกับช่วงปี 2019

9

สรุปการฟื้นตัวรายภาคธุรกิจไทย

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยทัง้ 3 มิติ ในรายภาคธุรกิจ : ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และอสังหาฯ มีแนวโน้ มฟื้ นตัวช้าสุดตามลาดับ
ในขณะที่ ธุรกิจสื่อสาร สุขภาพและค้าส่ง-ปลีกมีแนวโน้ มฟื้ นตัวไวที่สดุ ตามลาดับ
เปราะบางก่อนวิ กฤติ
ผลกระทบมาก
ฟื้ นตัวช้า

แข็งแกร่งก่อนวิ กฤติ
ผลกระทบน้ อย
ฟื้ นตัวเร็ว

ทีม่ ำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC

ความเปราะบางของธุรกิ จก่อน
COVID-19

ผลกระทบ COVID-19 ต่อธุรกิ จ

แนวโน้ มธุรกิ จหลัง COVID-19

ร้านอาหาร
โรงแรม
อสังหาฯ
ผลิ ตยานยนต์
ก่อสร้างภาคเอกชน
ขนส่ง
ผลิ ตเคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติ ก ยาง
ค้าส่ง-ปลีก non grocery
ผลิ ตอาหาร-เครื่องดื่ม
ผลิ ตอิ เล็กทรอนิ กส์
ค้าส่ง-ปลีก grocery
สื่อสาร
สุขภาพ

loan quality, business closure,
ความเร็วที่รายได้ของแต่ ละธุรกิ จ
รายได้ที่ลดลง (Revenue loss)
and cash buffer
จะกลับไปเทียบเท่าของปี 2019
อ่อนแอ
ผลกระทบมำก (หดตัวมำกกว่ำ 20%)
หลังปี 2021
ปำนกลำง
ผลปำนกลำง (หดตัว 10-20%)
ภำยในปี 2021
แข็งแกร่ง
ผลกระทบต่ำ (หดตัวน้อยกว่ำ 10%)
ภำยในปี 2020
10

บทบาทภาครัฐ

สรุ ปมาตรการภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ระยะที่ 1 2 และ 3
มาตรการภาครัฐระยะที่ 1

ที่มา : รวบรวมโดย EIC จากสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ

มาตรการภาครัฐระยะที่ 2

11

บทบาทภาครัฐ

มาตรการภาครัฐระยะที่ 3

ล่ าสุด ครม.อนุ มตั ิ “ชุดโครงการหลัก ” เพื่ อฟื้ นฟูภาคการท่ อ งเที่ ยวใน
ประเทศและภาคเศรษฐกิ จหลัก ในวงเงิ นกว่า 2.24 หมื่นล้านบาท
• งบประมำณ 2 หมื่น ล้ำ นบำท จะถู ก จัด สรรให้ก ับ นัก ท่อ งเที่ย วในประเทศ
โดยตรงผ่ำนกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกำรท่องเทีย่ ว ได้แก่ ค่ำทีพ่ กั ค่ำมือ้
อำหำร ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงภำยในประเทศ และค่ำบริกำรอื่นๆ
• งบประมำณ 2.4 พันล้ำนบำท จะถูกจัดสรรผ่ำนกำรสนับสนุน ค่ำเดินทำงให้กบั
บุคลำกรในภำคกำรให้บริกำรสำธำรณสุขส่วนท้องถิน่
ที่มา : รวบรวมโดย EIC จากสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
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