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ขา่วเผยแพร ่
No. 31/2564 

18 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ทรสิเรทติง้จดัสมัมนา “แนวโนม้เศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมหลกัของไทยในปี 2564” 

 

ในงานสัมมนา MS Team ที่จัดโดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด ในวันนี้ นายศักดิด์า พงศเ์จรญิยง กรรมการผูจั้ดการทรสิเรทติง้ 
พรอ้มดว้ยนักวเิคราะหอ์าวุโสไดร้่วมกันเสนอมุมมองเกีย่วกับแนวโนม้ของภาวะเศรษฐกจิและการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมหลัก ๆ 

ของประเทศไทยในปี 2564 แก่ผูร้่วมงานซึง่ประกอบดว้ยนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรกึษา

ทางการเงนิจากหน่วยงานทีห่ลากหลาย โดยเนื้อหาจากการสมัมนาสรุปไดดั้งนี้   

ปี 2563 ถอืว่าเป็นปีทีย่ากล าบากมากส าหรับภาคธุรกจิสว่นใหญ่ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทรุดตัวอันเนื่องมาจากการ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ธุรกจิในแทบทุกภาคส่วนมีรายไดแ้ละก าไรที่ลดลงอย่างมาก  
ทรสิเรทติง้ไดเ้ห็นความพยายามของธุรกจิทัง้หลายในการแกปั้ญหาการลดลงอย่างมากของรายไดโ้ดยการลดตน้ทุน ตลอดจน

เก็บสะสมเงนิสด และเลือ่นการใชจ่้ายดา้นการลงทุนออกไปเนื่องจากเล็งเห็นถงึความยากล าบากทีร่ออยู่ขา้งหนา้ ส าหรับในสว่น
ที่ทรสิเรทติ้งท าการประเมินแนวโนม้การฟ้ืนตัวในปี 2564 ของผูอ้อกตราสารหนี้ที่ไดร้ับการจัดอันดับเครดิตนั้น ค าถามที่

เกีย่วขอ้งมากทีส่ดุน่าจะไดแ้ก ่ระยะเวลาในการฟ้ืนตัว ระดับภาระหนี้ และสถานะสภาพคลอ่ง 

เมือ่พจิารณาจากผลการด าเนนิงานรายไตรมาสของบรษัิททีไ่ดร้ับการจัดอันดับเครดติโดยทรสิเรทติง้จ านวนทัง้สิน้ 136 รายแลว้
จะเห็นไดว้่าธุรกจิสว่นใหญ่ในภาคการผลติเร ิม่ฟ้ืนตวัต ัง้แตช่่วงไตรมาสที ่3 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาใน

การฟ้ืนตวัจะแตกต่างกนัไปอย่างมนียัส าคญัในแตล่ะอุตสาหกรรม โดยธุรกจิในภาคบรกิารโดยเฉพาะธุรกจิโรงแรม
และสายการบนิ การฟ้ืนตวัยงัคงมคีวามไมแ่น่นอนสูงจากการระบาดรอบใหมข่องโรคโควดิ 19 ท ัง้ในประเทศไทยและ

ท ัว่โลก 

จากผลกระทบของโรคโควดิ 19 ที่ส่งผลท าใหร้ายไดแ้ละกระแสเงนิสดของบรษัิทที่ไดร้ับการจัดอันดับเครดติดังกล่าวลดลง
อย่างมาก สิง่ที่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงไดค้อืการเพิม่ขึน้ของอัตราภาระหนี้ซึง่บ่งบอกถงึสถานะทางการเงนิที่อ่อนแอของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติง้ไดเ้ห็นแนวโนม้ทีด่ขี ึน้ตัง้แต่ในชว่งไตรมาสที ่3 ของปี 2563 จากการทีบ่รษัิทต่าง ๆ เริม่ฟ้ืนตัวจากชว่ง
ทีเ่ลวรา้ยในไตรมาสที่ 2 ในการนี ้ทรสิเรทติง้คาดวา่แนวโนม้การฟ้ืนตวัจะด าเนนิตอ่ไปในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ โดยคาด

วา่ผลการด าเนนิงานของบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัเครดติส่วนใหญ่จะฟ้ืนตวักลบัไปอยู่ในระดบัก่อนเกดิโรคโควดิ 

19 ไดภ้ายในปี 2565 

การเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นสภาพคล่องในช่วงที่นักลงทุนตืน่ตระหนกต่อผลกระทบจากการระบาดของไวรัสในปี 2563 เป็น

เครือ่งเตอืนใจใหบ้รษัิทต่าง ๆ ตระหนักถงึความจ าเป็นในการกระจายแหล่งเงนิทุนใหม้ากขึน้ สัญญาณการฟ้ืนความเชือ่มั่นของ
นักลงทุนในการลงทุนในตราสารหนี้เร ิม่ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่ตราสารในกลุม่ตราสารหนี้ทีม่อัีนดับเครดติ

ระดับสงู อยา่งไรก็ตาม การกลับมาของความตอ้งการลงทุนก็มาพรอ้มกับตน้ทนุการกูย้มืทีส่งูขึน้อยา่งมนัียส าคัญดว้ยเชน่กัน สว่น
ต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spread) ของตราสารหนี้ภาคเอกชนในปี 2563 ไดถ้่างขึน้อย่างมีนัยส าคัญในทุกอันดับเครดติ 

อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลในชว่ง 2-3 เดอืนที่ผ่านมาแสดงใหเ้ห็นว่าส่วนต่างฯ เริม่มีแนวโนม้แคบลงในกลุ่มผูอ้อกตราสารที่มีอันดับ

เครดติระดับสงู 

ตอ่ไปนี้จะเป็นมมุมองของทรสิเรทติง้ทีเ่กีย่วกับสภาวะเศรษฐกจิไทยและแนวโนม้ของภาวะอตุสาหกรรมหลัก ๆ ในปี 2564 

 

แนวโนม้เศรษฐกจิไทยในปี 2564 

ทรสิเรทติง้คาดการณ์วา่เศรษฐกจิไทยเมือ่พจิารณาจากผลผลติมวลรวมภายในประเทศจะขยายตวัทีร่ะดบั 2.6% 

ในปี 2564 ซึง่ฟ้ืนจากการหดตัวที่ระดับ 6.1% ในปี 2563 แมว้่าเศรษฐกจิไทยจะมีทศิทางในการฟ้ืนตัวที่ชัดเจน แต่การ
ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควดิ 19 ก็สรา้งอุปสรรคในการฟ้ืนตัวที่ก าลังจะเริม่ดขี ึน้ ทัง้นี้ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทยยังคง

ตอ้งพึง่พารายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นส าคัญ โดยทรสิเรทติง้คาดวา่จ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินปี 2564 จะ
อยู่ทีร่ะดบั 3 ถงึ 4 ลา้นคน แมจ้ะตระหนักไดว้่าเศรษฐกจิไทยจะตอ้งลดการพึง่พาการท่องเที่ยวลง แต่ในระยะส ัน้น ัน้การ

ฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วยงัถอืวา่เป็นหวัใจส าคญัในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิภายในประเทศ ในขณะที่ภาคการสง่ออก
นัน้มแีนวโนม้ทีจ่ะฟ้ืนตัวไดช้า้กวา่เนื่องจากประเทศเศรษฐกจิหลักยังคงไดร้ับผลกระทบจากการเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วของจ านวน

ผูต้ ิดเชื้อโควิด 19 นอกจากนี้ การฟ้ืนตัวของการบริโภคภาคเอกชนก็มีแนวโนม้ที่จะไดร้ับแรงกดดันจากผลกระทบทาง

เศรษฐกจิและสังคมจากการระบาดของโรคโควดิ 19 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึน้ หรือปัญหาการ

วา่งงาน และปัญหาสภาพคลอ่งทีต่งึตัวของภาคธรุกจิ  

ความหวงัจงึขึน้อยู่กบัประสทิธผิลของการกระจายการฉดีวคัซนีในประเทศต่าง ๆ ท ัว่โลกอนัจะน ามาสู่การฟ้ืนตวั
ของภาคการท่องเทีย่วของไทยไดใ้นไตรมาสสุดทา้ยของปี 2564 และการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกจิในประเทศ

ตา่ง ๆ ท ัว่โลกซึง่จะช่วยสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ทรสิเรทติง้มองวา่มาตรการชว่ยเหลอืดา้นเศรษฐกจิตา่ง ๆ 
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ของรัฐบาลไทยที่มีใหแ้ก่กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางนั้นไดผ้ลในระดับหนึ่งที่จะช่วยใหเ้ศรษฐกจิกลับมาฟ้ืนตัว ใน

ขณะเดยีวกัน การใชจ่้ายภาครัฐก็ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลือ่นหลักส าหรับระบบเศรษฐกจิไทยต่อไปในระยะ 2-3 ปีขา้งหนา้ดว้ย
เช่นกัน โดยรวมแลว้ ทรสิเรทติง้เห็นว่าระบบเศรษฐกจิของไทยก าลงัเร ิม่ฟ้ืนตวั โดยทีร่ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัน ัน้จะ

ขึน้อยูก่บัปัจจยัภายนอกทีส่ าคญัหลายประการเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการฉดี

วคัซนีและการฟ้ืนตวัของระบบเศรษฐกจิท ัว่โลก 

 

ธุรกจิธนาคาร 

ผลการด าเนนิงานของกลุม่ธรุกจิธนาคารในปี 2563 ไดร้ับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควดิ 19 เนื่องจากการ

เพิม่ขึน้ของส ารองหนี้เสียเป็นหลัก โดยที่ก าไรสุทธขิองธนาคารที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์จ านวน 9 แห่งลดลงกว่า 

30% จากปีก่อน แต่สิง่ที่เป็นปรากฏการณ์ดา้นบวกคอืการเตบิโตของสนิเชือ่ของธนาคารขนาดใหญ่ที่สูงเกนิคาดจากการที่
ธุรกจิขนาดใหญ่มีการเร่งเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ในช่วงที่การไถ่ถอนตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยการออกตราสารหนี้ชุดใหม่ไม่

สามารถกระท าได ้ทรสิเรทติง้คาดว่าอัตราการเตบิโตของสนิเชือ่น่าจะกลับลงมาอยู่ในระดับต ่าซึง่เป็นสิง่ทีเ่ห็นไดใ้นธนาคาร
ไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทัง้นี้ เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ไดก้ลับสู่สภาวะปกตแิลว้ คุณภาพสนิทรัพยเ์ป็น

ประเด็นที่ทรสิเรทติง้มีความกังวลเนื่องจากผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิที่มีต่อลูกหนี้ในปี 2563 ทรสิเรทติง้เชือ่ว่าสนิเชือ่
ดอ้ยคณุภาพน่าจะยังปรับตัวเพิม่ขึน้แตอ่ยู่ในระดับทีจ่ัดการไดจ้ากการทีส่ภาพเศรษฐกจิค่อย ๆ ฟ้ืนตัว ส าหรับการตัง้ส ารองหนี้

เสยีนัน้ จากการที่ธนาคารหลายแห่งไดป้รับเป้าในการตัง้ส ารองลดลง ทรสิเรทติง้จงึคาดว่าระดับการตัง้ส ารองโดยรวมน่าจะ

ลดลงในปี 2564  

ดงัน ัน้ ผลการด าเนนิงานทางการเงนิของกลุ่มธนาคารน่าจะค่อย ๆ ฟ้ืนตวั ในขณะเดยีวกนั ระดบัเงนิกองทุนของ

ธนาคารส่วนใหญ่น่าจะยงัคงแข็งแกรง่ซึง่มปีัจจยัสนบัสนุนคอืความสามารถในการท าก าไรทีสู่งซึง่ท าใหส้ามารถ

รองรบัการต ัง้ส ารองได ้รวมท ัง้การจา่ยเงนิปนัผลทีจ่ ากดั และการเตบิโตของสนิเชือ่ทีต่ า่ลง  

 

ธุรกจิสถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคาร  

การระบาดของโรคโควดิ 19 ไดส้่งผลกระทบต่อบรษัิทในกลุ่มธุรกจิสถาบันการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคารในหลายดา้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในดา้นการเติบโตของสนิเชื่อและความสามารถในการสรา้งรายได ้ส่วนในดา้นคุณภาพสินทรัพย์นั้น มาตรการ
ชว่ยเหลอืลูกหนี้ทีบ่รษัิทตา่ง ๆ เสนอแกล่กูหนี้ก็สามารถชว่ยชะลอและลดทอนผลกระทบตา่ง ๆ ทีม่ตีอ่คณุภาพสนิทรัพยล์งได ้

ทรสิเรทติง้คาดว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทยจะช่วยสนับสนุนการเตบิโตของสนิเชือ่ของสถาบันการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคารในปี 

2564 ยอดขายรถยนตม์กีารฟ้ืนตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งและคาดว่าจะเป็นไปอยา่งต่อเนื่องในปี 2564 ทรสิเรทติง้คาดวา่ความ
ตอ้งการสนิเชือ่รถยนตใ์หม่จะเตบิโตอย่างเขม้แข็ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่ อย่างไรก็ตาม สนิเชือ่

รถจักรยานยนต์ยังคงมีความผันผวนจากการถดถอยลงอย่างมากของคุณภาพสนิเชือ่ซึง่ส่งผลใหก้ารขยายสนิเชือ่ใหม่ยังคง
เป็นไปอย่างระมัดระวังในช่วงปีที่ผ่านมา ในทางตรงกันขา้ม ธุรกจิสนิเชือ่จ าน าทะเบียนรถยังมีการเตบิโตที่ดีพรอ้มกับการ

ควบคุมคณุภาพสนิเชือ่ใหอ้ยู่ในระดับทีด่ไีวไ้ด ้อย่างไรก็ตาม การแขง่ขันทีท่วคีวามรุนแรงขึน้จากผูป้ระกอบการรายใหม่คาดว่า
จะสรา้งแรงกดดันต่อความสามารถในการท าก าไรของผูป้ระกอบการ ในส่วนของธุรกจิบัตรเครดติและสนิเชือ่บุคคลนั้น การ

ลดลงของเพดานดอกเบีย้ไดส้ง่ผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวมของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อรายไดด้ังกล่าวจะ

บรรเทาลงจากรายไดค้า่ธรรมเนียมทีเ่ขม้แข็งขึน้จากยอดการใชจ่้ายผ่านบัตรทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ ในสว่นของความแข็งแกร่งของ
ฐานทุนนัน้ ธุรกจิสถาบันการเงนิที่ไม่ใชธ่นาคารสว่นใหญ่ยังคงมฐีานทุนทีแ่ข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความสญูเสยีทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ตามแตล่ะประเภทของสนิทรัพย ์ 

โดยภาพรวมแลว้ ทรสิเรทติง้คาดวา่ธุรกจิและผลการด าเนนิงานทางการเงนิของบรษิทัในกลุม่ธุรกจิสถาบนัการเงนิ

ทีไ่มใ่ช่ธนาคารจะมกีารฟ้ืนตวัทีค่อ่ย ๆ ดขี ึน้ในปี 2564 นีแ้มว้า่คุณภาพของสนิทรพัยจ์ะยงัคงเป็นปจัจยัเสีย่งหลกัที่

ตอ้งจบัตามองอยา่งใกลช้ดิตอ่ไป  

 

ธุรกจิน า้มนัและกา๊ซธรรมชาต ิ

ผูป้ระกอบธุรกจิน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาตใินประเทศไทยทุกรายลว้นประสบกับปี 2563 ทีม่คีวามทา้ทายอย่างยิง่ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ท าใหร้าคาน ้ามันดิบดูไบปรับลดลงโดยเฉลี่ย 33% ในปี 2563 ปรมิาณการใชน้ ้ามัน
ส าเร็จรูปปรับลดลง 12% ในปีเดยีวกัน โดยน ้ามันอากาศยานลดลงมากที่สุดถงึ 60% ส่วนน ้ามันเบนซนิและน ้ามันดเีซลปรับ

ลดลงเพียง 2%-3% โดยอุปสงคป์รับตัวดขี ึน้เรือ่ย ๆ มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2563 จนใกลเ้คยีงกับระดับปกตกิอ่นการระบาด

ของโรคโควดิ 19 การฟ้ืนตัวของน ้ามันอากาศยานน่าจะยังคงยากล าบากจากความไม่แน่นอนของการเปิดน่านฟ้าและความ
กังวลดา้นความปลอดภัยในการเดนิทางทางอากาศ ผูป้ระกอบการในธุรกจิโรงกลั่นทุกรายมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 

2563 อันเนื่องมาจากค่าการกลั่นทีอ่ยู่ในระดับต ่าและผลขาดทุนจากสต็อคน ้ามัน สว่นธุรกจิคา้ปลกีน ้ามันไดร้ับผลกระทบนอ้ย

กวา่เนื่องจากมภีาระเรือ่งการส ารองน ้ามันทีน่อ้ยกว่ารวมทัง้ยังมคีา่การตลาดในระดับทีด่ใีนชว่งทีร่าคาน ้ามันอยูใ่นทศิทางขาลง  

ทรสิเรทติง้คาดว่าราคาน า้มนัดบิดูไบในปี 2564 จะอยู่ระหว่าง 40-60 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รลและจะมคีวาม 

ผนัผวนนอ้ยกว่าในปี 2563 การฟ้ืนตวัของการใชน้ า้มนัส าเร็จรูปในภาคการขนส่งทางบก เช่น น า้มนัเบนซนิและ
น า้มนัดเีซลจะฟ้ืนตวัเร็วกวา่ ในขณะทีอุ่ปสงคน์ า้มนัอากาศยานน ัน้คาดวา่น่าจะใชเ้วลาอกีหลายปีกวา่จะกลบัมาอยู่

ในระดบัปกตกิ่อนการแพร่ระบาดได้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าการขาดทุนจากสต็อคน ้ามนัจะมีน้อยลงและผลการ

ด าเนนิงานของผูป้ระกอบการธุรกจิน า้มนัและกา๊ซธรรมชาตสิว่นใหญน่่าจะกลบัมามกี าไรภายในปี 2564 
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ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

ความตอ้งการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิง่ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมเินียมนัน้ไดร้ับผลกระทบอย่างมากจากการบังคับใช ้

มาตรการเกี่ยวกับอัตราส่วนเงนิกูต้่อมูลค่าที่อยู่อาศัย (Loan to Value – LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในปี 

2562 และการระบาดของโรคโควดิ 19 ในปี 2563 โดยมูลค่ายอดขายคอนโดมเินียมสุทธิของผูป้ระกอบการ 23 รายที่ไดร้ับ

การจัดอันดับเครดติจากทรสิเรทติง้ลดลงจากจุดสงูสุดในปี 2561 ที่ประมาณ 2 แสนลา้นบาทมาอยู่ที่ประมาณ 1.22 แสนลา้น
บาทในปี 2562 และ 6.7 หมื่นลา้นบาทในปี 2563 ส าหรับในปี 2564 นัน้ การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควดิ 19 คาดว่าจะ

สง่ผลใหก้ารฟ้ืนตัวของคอนโดมเินียมล่าชา้ออกไปอกีเนื่องจากผูซ้ือ้ชาวต่างชาตอิาจจะยังไม่สามารถกลับมาไดก้อ่นปลายปีนี้ 
ทั ้งนี้  ทริสเรทติ้งมองว่าการกลับมาของผูซ้ื้อชาวต่างขาติจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยฟ้ืนฟูความตอ้งการคอนโดมิเนียม  

ทรสิเรทติง้คาดว่าอาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกอย่างนอ้ย 1 ปีกว่าที่ยอดขายคอนโดมเินียมจะกลับไปอยู่ที่ระดับใกลเ้คียงกับในปี 

2563 ในทางตรงกันขา้ม อุปสงค์ที่อยู่อาศัยแนวราบมีสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ค่อนขา้งชัดเจน โดยขอ้มูลที่รวบรวมจาก
ผูป้ระกอบการทั้ง 23 รายพบว่ายอดขายที่อยู่อาศัยแนวราบปรับเพิ่มขึ้น 15%-20% ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้

ท่ามกลางความกังวลเกีย่วกับภาวะเศรษฐกจิที่ไดร้ับผลกระทบจากโรคระบาด การเตบิโตของยอดขายที่อยู่อาศัยแนวราบได ้
ช่วยชดเชยการหดตัวของยอดขายคอนโดมเินียม ในขณะที่ยอดโอนที่อยู่อาศัยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยจากการที่

ผูป้ระกอบการหลายรายใชก้ลยุทธด์า้นราคาเพื่อกระตุน้ยอดขายและยอดโอนในโครงการที่สรา้งแลว้เสร็จ ทรสิเรทติง้คาดว่า
อัตราก าไรโดยรวมในปี 2563 ของผูป้ระกอบการที่ไดร้ับการจัดอันดับเครดติจะลดลง 3%-4% และอัตราส่วนหนี้สนิต่อก าไร

ก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายจะเพิม่ขึน้มาอยู่ที่ระดับ 7-8 เท่าในปี 2563 จากที่ระดับ 4-5 เท่าใน

อดตี  

ทรสิเรทติง้คาดวา่ผลการด าเนนิงานของผูป้ระกอบการดงักล่าวจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึน้และกลบัไปอยู่เทยีบเท่ากบั

ระดบัในปี 2562 ไดภ้ายในปลายปี 2565 อย่างไรก็ด ีผลการด าเนนิงานของผูป้ระกอบการเหลา่นีอ้าจแตกตา่งกนั
ไปโดยขึน้อยู่กบัความสามารถในการปรบัสนิคา้ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท ัง้นี ้

ผูป้ระกอบการทีม่สีนิคา้ทีห่ลากหลายและมสีว่นแบง่ท ัง้ในตลาดแนวราบและคอนโดมเินยีมนา่จะมผีลการด าเนนิงาน

ทีโ่ดดเดน่กวา่ผูป้ระกอบการท ัว่ไป 

 

ธุรกจิโรงแรม 

ธรุกจิโรงแรมเป็นธุรกจิหนึง่ทีไ่ดร้ับผลกระทบมากเป็นอันดับตน้ ๆ จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ19 ทัง้นี้ ขอ้มูลจาก World 

Tourism Organization (UNWTO) ระบุว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตท่ัิวโลกลดลง 74% ในปี 2563 ซึง่ต ่ากวา่ปีก่อนหนา้ 

ส าหรับในประเทศไทยนัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่เขา้มาลดลงถงึ 83% ในปีที่ผ่านมา ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมไดร้ับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากปรมิาณธุรกจิที่หดตัวลงในระดับทีไ่ม่เคยเป็นมากอ่น โดยรายไดต้่อหอ้งพักโดยเฉลีย่ (RevPAR) 

ในปี 2563 ต ่ากว่าในปี 2562 อยู่ราว 60%-70% ดังนัน้ การบรหิารจัดการตน้ทุนจงึกลายเป็นความจ าเป็นในล าดับตน้ ๆ ของ

ผูป้ระกอบการโรงแรมในการลดผลขาดทนุใหน้อ้ยทีส่ดุจากระดับการเขา้พักทีต่ ่ากว่าปกตมิาก  

ทรสิเรทติง้คาดวา่การฟ้ืนตวัของธุรกจิโรงแรมจะเป็นไปอยา่งคอ่นขา้งชา้และอาจใชเ้วลาจนถงึปี 2567 กวา่ธุรกจิจะ
ฟ้ืนตวัอย่างเต็มที ่โดยการฟ้ืนตวัในปี 2564 จะมปีัจจยัขบัเคลือ่นมาจากตลาดภายในประเทศโดยเป็นกลุ่มทีใ่ช้

โรงแรมเพือ่การทอ่งเทีย่วพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นหลกั สว่นการเดนิทางระหวา่งประเทศน ัน้ทรสิเรทติง้เชือ่วา่จะเร ิม่เห็น

การฟ้ืนตวัทีช่ดัเจนไดอ้ยา่งเร็วทีสุ่ดในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2564 นี ้ ในขณะทีก่ารเดนิทางเพือ่ธุรกจิน่าจะใช้

เวลานานกวา่น ัน้ ทรสิเรทติง้คาดวา่อตัราสว่นทางการเงนิทีบ่ง่ชีร้ะดบัภาระหนีข้องผูอ้อกตราสารในธุรกจิโรงแรมจะ

อยู่ในระดบัสูงต่อไปในปี 2564 ก่อนทีจ่ะลดลงมาอยู่ในกรอบระดบัทีค่าดหวงัในปี 2565 ท ัง้นี ้กว่าอตัราส่วนทาง

การเงนิตา่ง ๆ จะฟ้ืนตวักลบัมาอยูท่ ีร่ะดบักอ่นเกดิโรคโควดิ 19 ไดก็้นา่จะตอ้งใชเ้วลาอกีอยา่งนอ้ยจนถงึปี 2566 

 

ธุรกจิเกษตรและอาหาร 

จากฐานขอ้มูลของทรสิเรทติง้ ธุรกจิเกษตรและอาหารเป็นเพียงธุรกจิเดยีวที่สามารถเตบิโตไดใ้นปี 2563 แมจ้ะเกดิการแพร่

ระบาดของโรคโควดิ 19 ทรสิเรทติง้จงึยงัคงมมีุมมองค่อนขา้งบวกต่อแนวโนม้ของธุรกจิดงักล่าวในปี 2564 โดย 
ทรสิเรทติง้คาดวา่อุปสงคท์ ัง้ในสว่นของสุกรและสตัวปี์กในปี 2564 น ัน้จะยงัคงแข็งแกรง่ เนื่องจากโลกอยูร่ะหวา่งการ

สั่งสมปรมิาณปศุสัตวข์ ึน้ใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรซึง่ท าใหปี้ทีผ่่านมาอุปทานเนื้อสกุรลดลง
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการอาจเผชิญกบัตน้ทุนการผลติทีเ่พิ่มขึน้จากราคาอาหารสตัวซ์ึ่งท าจาก 

ถ ัว่เหลอืงและขา้วโพดเพิม่สูงขึน้ โดยอาจจะส่งผลกดดนัต่อรายไดแ้ละผลก าไรของผูป้ระกอบการ ในส่วนของ

ผูป้ระกอบการน า้ตาลและกุง้น ัน้คาดว่าจะยงัคงเผชญิกบัอุปทานสว่นเกนิและการแข่งขนัทีสู่ง ดงัน ัน้ ธุรกจิในภาค

อาหารจงึมแีนวโนม้ทีจ่ะฟ้ืนตวัชา้กวา่  

ในขณะที่ยางธรรมชาตนัิ้นคาดว่าจะมีอุปสงค์จ านวนมากจากผูผ้ลติถุงมือทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการยาง
รถยนต์ท่ัวโลกนั้นยังคงลดลง ดงัน ัน้ แนวโน้มของยางธรรมชาตจิงึจะค่อนข้างแตกต่างกนัไปตามประเภทของ

ผลติภณัฑ  ์แต่ท่ามกลางปัจจยัทีท่า้ทายก็ยงัมโีอกาสส าหรบัผูป้ระกอบการหลกัและผู้ทีม่คีวามสามารถในการ

ปรบัตวั กลา่วคอื การใชน้วตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นตน้ทุนและการพฒันาการจดัการทรพัยากรน า้ลว้นเป็น
ตวัอย่างทีด่ขีองโอกาสทีม่อียู่ ในขณะทีก่ารยกระดบัสู่การสรา้งผลติภณัฑท์ีม่มีูลค่าเพิม่ก็เป็นกลยุทธใ์หม่ทีน่ยิม

น ามาใชใ้นการด ารงและรกัษาเสถยีรภาพของหว่งโซอุ่ปทานและธุรกจิเหลา่นีเ้อาไว ้
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