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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

8 ธุรกิจไทย ไปต่อได้ในปี 64

ข้อมูลวิจัย ธันวาคม 2563
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ประเด็นสำคัญ

	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินเบื้องต้นว่า ในปี 2564 แม้เครื่องชี้ใน 8 อุตสาหกรรมหลัก 
ของไทยจะมีการเติบโตที่เป็นบวกได้เมื่อเทียบกับในปี 2563 ท่ีส่วนใหญ่หดตัว แต่การฟื้นตัว 
ของแต่ละอุตสาหกรรมก็ยังจ�ากัด ไม่เท่ากัน และยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิด ยกเว้นเพียง
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 นอกจากโจทย์เฉพาะหน้าคือการปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากโควิด โดยเฉพาะ 
ในอตุสาหกรรมทีพ่ึ่งพาตลาดต่างประเทศอย่างธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่วและกลุม่สนิค้าคงทน 
อกีทัง้ผลกระทบจากต้นทนุค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศท่ีอาจกระทบต่อธรุกจิส่งออกน�าเข้า รวมไปถงึ 
การแข็งค่าของเงินบาทที่จะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกที่พึ่งพา
การผลิตจากวัตถุดิบในประเทศอย่างสินค้าเกษตรแปรรูปแล้ว การเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภค 
ทีจ่ะมคีวามซบัซ้อนมากขึน้จากความแตกต่างของรายได้และช่วงวยั กเ็ป็นความท้าทายท่ีผูป้ระกอบการ 
SME ต้องค�านึงถึงและเตรียมตัวรับมือนับจากนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	มองว่า	ในปี	2564	แม้ว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยน่าจะฟื้นตัวจากจุดต�่าสุด 

ในปี	2563	แต่เส้นทางการฟื้นตัวก็ยังมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายที่ส�าคัญ	2	เรื่อง	คือ

1.	โควดิ-19	VS.	การเข้าถงึวัคซนีอย่างทัว่ถงึ จากสถานการณ์โควิดในต่างประเทศท่ียงัรนุแรง เกดิการระบาด 
ซ�้าในหลายประเทศทั่วโลก แม้ในไทยจะยังควบคุมได้ และแม้จะมีข่าวเชิงบวกเรื่องความคืบหน้าของการพัฒนา
วคัซนีโดยหลายผูผ้ลติในโลก แต่การทีค่นส่วนใหญ่ของโลกและในประเทศไทยจะได้รบัวัคซีนอย่างท่ัวถงึในวงกว้าง 
อาจจะเกดิขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 เพราะอปุสรรคด้านการผลติและการขนส่งไปยงัผูร้บัวคัซนี ความต้องการ 
ทดลองรับวัคซีน และประสิทธิผลในด้านเวลาการสร้างภูมิคุ ้มกันของวัคซีนต่อโดส ประเด็นนี้ มีผลต่อ
จังหวะการเปิดประเทศเพื่อให้มีการเดินทางระหว่างกันซึ่งคงจะเกิดขึ้นอย่างจ�ากัดในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี  
ท�าให้อุตสาหกรรมที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศในสัดส่วนสูง จะยังมีข้อจ�ากัดของการฟื้นตัวในปี 2564 และกระทบ
ตามมาถึงอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาก�าลังซื้อในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าไม่จ�าเป็นหรือสินค้าคงทนท่ีมีมูลค่า 
ต่อชิ้นสูง ให้ยังเผชิญความท้าทายเช่นกัน 
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2.	 เงินบาทที่อาจยังผันผวนแข็งค่าหลุด	30	บาท/ดอลลาร์ฯ จากทิศทางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ  
เพราะการด�าเนินนโยบาย America is Back/Buy America ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน และมาตรการอัดฉีด
สภาพคล่องต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยธนาคารกสิกรไทย คาดการณ์ว่า 
เงนิบาทมโีอกาสแตะระดบั 29.00-29.25 บาท/ดอลลาร์ฯ ณ สิน้ปี 2564 เทยีบกบักรอบการเคลือ่นไหวราว 30.00-30.40 
ณ ต้นเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ แนวโน้มเงินบาทที่แข็งค่าต่อเน่ืองตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ส่งผลกระทบ 
ต่อความสามารถในการแข่งขนัของการส่งออกไทย โดยเฉพาะในกลุม่สนิค้าทีพ่ึง่พาการผลติจากวตัถดุบิในประเทศ 
หรือมี Local-content ในสัดส่วนสูง ในขณะที่ อุตสาหกรรมที่น�าเข้าสินค้าจ�าเป็นมาผลิตและหรือจ�าหน่าย 
ในประเทศอาจได้รบัประโยชน์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เครือ่งจักร นอกจากนี ้ในระยะส้ันหรอือย่างน้อยในช่วงไตรมาสแรก 
ปี 2564 ธุรกิจส่งออกและน�าเข้าอาจเผชิญแรงกดดันเพ่ิมเติมจากต้นทุนค่าขนส่งและค่าบริการท่ีปรับตัวสูงขึ้น  
อันเนื่องมาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการปรับกระบวนการจัดการในท่าเรือเพื่อรับมือกับโควิด

ประเด็นท�าทายในป� 2564

อุตสาหกรรมที่พึ่งพา
ตลาดตางประเทศ

กลุมสินคาไมจำเปน
หรือมูลคาตอชิ้นสูง

อุตสาหกรรมที่พึ่งพา
การผลิตจากวัตถุดิบใน
ประเทศเพื่อสงออก

เกษตรแปรรูป เชน ขาว 
มันสำปะหลัง ยางพารา 
น้ำตาล กุง

ทองเที่ยว ขนสง

อสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัย 
รถยนต อัญมณี
และเครื่องประดับ

ผลกระทบ

โควิด-19 VS. 
การเขาถึงวัคซีน

เงินบาทแข็งคา
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		อุตสาหกรรมปี	2564	…	การฟื้นตัวยังจ�ากัด	ไม่เท่ากัน	และส่วนใหญ่ยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินเบ้ืองต้นว่า ในปี 2564 เคร่ืองชี้ 8 อุตสาหกรรมหลักของไทยจะมีการเติบโต 
ที่เป็นบวกได้เมื่อเทียบกับในปี 2563 ที่ส่วนใหญ่หดตัว ซึ่งเป็นการหดตัวจากผลกระทบของโควิดและ/หรือจาก
ปัจจยัเฉพาะอืน่ด้วย ท�าให้การฟ้ืนตัวของแต่ละอตุสาหกรรมจงึไม่เท่ากนั ส่วนหนึง่เป็นการฟ้ืนตวัจากฐานทีต่�า่มาก 
ในปี 2563 อีกทั้งการเติบโตในแต่ละอุตสาหกรรมก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่าและยังไม่ได้ท�าให้ขนาด
หรือรายได้กลับไปสู่ระดับก่อนโควิดในปี 2562 ยกเว้นเพียงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นั่นหมายความว่า  
ผู้ประกอบการจ�านวนมากในแต่ละอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ต่อเน่ือง และบางรายอาจประสบกับสถานการณ์กระแสรายได้สุทธิที่ไม่สม�่าเสมอหรืออาจไม่มากพอจนกระทบ
การด�าเนินกิจการได้ ดังน้ัน การตีความอัตราการเติบโตของเครื่องชี้เหล่านี้จึงอาจต้องท�าด้วยความระมัดระวัง 
นอกจากนี้ ด้วยเง่ือนไขที่แตกต่างกัน ท�าให้ผลการด�าเนินงานของรายกิจการอาจไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกับ 
ภาพรวมอุตสาหกรรมนั้นๆ

คาดการณ�แนวโน�ม 8 อุตสาหกรรมหลักของไทยในป� 2564

หน�วย: อัตราการเติบโต (%YeY) 

* ประมาณการเบื้องต�นโดย
  ศูนย�วิจัยกสิกรไทย ณ ธ.ค. 63

คาดการณ�แนวโน�มอุตสาหกรรม* ป� 2563 ป� 2564

มูลค�าการใช�จ�ายด�านโรงแรมและร�านอาหาร1

ปริมาณการผลิตรถยนต�2

มูลค�า GDP การขนส�งและสถานที่เก็บสินค�า3

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย (กทม. & ปริมณฑล)5

มูลค�าการส�งออกอิเล็กทรอนิกส�และเครื่องใช�ไฟฟ�า7

รายได�โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนใน ตลท.4

ยอดขายค�าปลีกสินค�าอุปโภคบริโภค6

มูลค�าการใช�จ�ายด�านอาหารและเครื่องดื่ม
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อาจเติบโตชะลอลง จากก�าลังซื้อของครัวเรือนและธุรกิจท่ีการฟื ้นตัว 
ยงัไม่เกดิขึน้อย่างทัว่ถงึ ประกอบกบัการแข่งขนัทีร่นุแรงและทางเลอืกทีห่ลากหลาย 
ท�าให้ผู ้บริโภคยังให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมท่ีคุ ้มค่า 
คุ้มราคา

การเตบิโตยงัจ�ากดัอยูใ่นบางเซก็เมนต์ ได้แก่ ค้าปลกีออนไลน์ ซเูปอร์มาร์เกต็ 
ร้านสะดวกซือ้ ในกลุ่มสนิค้าจ�าเป็นอย่างอาหารและสนิค้าอปุโภคบรโิภค ขณะท่ี 
ห้างสรรพสินค้ายังประสบกับสภาวะที่ยากล�าบากต่อเนื่อง

แม้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะพลิกเป็น
บวกได้ แต่หลักๆ แล้วมาจากกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพที่มีจ�านวนไม่มาก ขณะที่ 
ภาพรวมตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากก�าลังซื้อท่ีเปราะบาง ท่ีอยู่อาศัยสะสม 
รอขายทีย่งัมอียูใ่นปรมิาณมากและต้องใช้เวลาในการระบายนานกว่าปกต ิอกีท้ัง
ยงัมปัีจจยัลบจากภาระภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีจ่ะกลบัมาจดัเกบ็เตม็จ�านวน
ในปี 2564 ด้วย

ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของค�าสั่งซื้อในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และจีน 
อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากโควิดที่ยังรุนแรงในหลายประเทศ เงินบาทที่แข็งค่า 
รวมทัง้ผลกระทบจากสงครามการค้าและการแย่งชงิความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี
ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีท่ีท�าให้เกดิการโยกย้ายฐานการผลติออกจากจนี อาจยงัเป็น 
ข้อจ�ากัดของการเติบโต

อาหารและเครื่องดื่ม

อิเล็กทรอนิกส์

และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ค้าปลีก

ที่อยู่อาศัย

มุมมองต่อทิศทางอุตสาหกรรมหลักของไทยในปี	2564
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รายได้ธุรกจิท่ีเน้นให้บรกิารคนไข้ในประเทศในระบบประกนั จะพยงุภาพรวม 
ตลาดที่ยังเผชิญความท้าทายจากการที่ตลาดคนไข้ต่างประเทศมีข้อจ�ากัด 
ของการเติบโต และจากแรงฉุดด้านก�าลังซื้อครัวเรือน

ทั้งยอดขายรถยนต์ในประเทศและการส่งออกรถยนต์น่าจะฟื้นตัว แต่เป็น 
การฟื้นตัวที่จ�ากัดจากผลกระทบของโควิดที่ยังไม่ยุติและแรงฉุดด้านก�าลังซื้อ 
ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องติดตามมาตรการของภาครัฐ ที่ส�าคัญคือ 
การสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

จากการฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างประเทศที่จ�ากัดและท�าได้ค่อยเป็น
ค่อยไป มีผลให้ธุรกิจที่เดิมพ่ึงพาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ยังเผชิญ
ความยากล�าบากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  
ทั้งโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก ในกลุ่มจังหวัดที่คนไทยก็ไม่นิยม 
เดินทางไปท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามความชัดเจนของมาตรการ 
ช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดตั้ง
กองทุน, Warehousing ซึ่งแม้อาจไม่สามารถครอบคลุมทุกกิจการได้ทั้งหมด 
แต่ก็น่าจะช่วยประคองธุรกิจภาพรวมให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ 

การฟื้นตัวของกิจกรรมการขนส่งทางบกและทางเรือ ประกอบกับการเติบโต
ของการขนส่งพัสดุภัณฑ์ตามธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ช่วยทดแทนข้อจ�ากัดการฟื้นตัว
ของการขนส่งทางอากาศและคลังสินค้า

โรงพยาบาลเอกชน

รถยนต์

โรงแรมและร้านอาหาร

ขนส่ง

มุมมองต่อทิศทางอุตสาหกรรมหลักของไทยในปี	2564

นอกเหนือจากผลกระทบของโควิด-19 และปัจจัยเฉพาะท่ีกิจการต่างๆ ต้องปรับตัวรับมือเพ่ือให้ผ่านไป 
ให้ได้แล้ว ในระยะถัดไป ธุรกิจ SME ในแต่ละอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดผูบ้รโิภคทีนั่บวนัจะยิง่มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ จาก 2 ประเดน็คอื 1) ความแตกต่างด้านรายได้ประชากร 
(Income Gap) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผลให้ขนาดตลาดศักยภาพมีข้อจ�ากัดของการเติบโต และ 2) ความแตกต่าง
ระหว่างช่วงวยั (Generation Gap) ท่ีเด่นชดัขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ผูส้งูวัยกบักลุม่คนรุน่ใหม่ (Gen ME) ซึง่รวมกนัแล้ว 
จะมีสัดส่วนราว 46% ของประชากรทั้งหมดในไทยในปี 2568 และท้ังสองกลุ่มก็มีพฤติกรรมหรือการให้คุณค่า 
กับเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน
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ดังน้ัน การเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพของแต่ละกิจการ อาจจะไม่สามารถท�าการตลาด
แบบเป็นวงกว้างได้เหมือนอดีต ในที่สุดแล้วผู้ประกอบการจ�าเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและ
บริการตามการให้ความส�าคัญกับเทรนด์การบริโภคเพ่ือสุขภาพและความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงในระดับกลุ่มย่อย 
หรือระดับบุคคล (Personalization) ตลอดจนเข้าไปอยู่ในทุกช่องทางท่ีลูกค้าจะสามารถค้นเจอได้เมื่อต้องการ  
นัน่หมายความว่าผู้ประกอบการคงต้องทบทวนและปรบัการด�าเนนิกจิการให้มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุและไม่หยดุน่ิง 
ที่จะพัฒนาอยู่เสมอ

What consumers want….?

Digital Use

Personal Lifestyle

Saving & Investment

Product & Services
Value

Tech Savvy

Experience

Adventurous

Enjoy today

Tech Laggard

Functional

Cautious

Prepare for
retirement

16% of total
population*

30% of total
population*Elderly ME

Personalization

Broaden
Income Gap

Broaden 
Generation Gap


