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เปิด

ศักราชใหม่ปี 2560 มา 2 เดือนแล้ว TPA News ฉบับนี้
ขอน�ำเสนอบทวิเคราะห์ของ SCBSME ทีไ่ ด้แนะน�ำธุรกิจ
ดาวรุ่งพุ่งแรงในกลุ่มประเทศ AEC กันดูว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่จะรุ่ง
และน่าสนใจลงทุน
อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาส ทั้งการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจในอัตราที่สูง และเป็นกลุ่มก�ำลังการบริโภคขนาด
ใหญ่อันดับ 3 ของโลก ด้วยขนาดประชากร 600 ล้าน อาเซียนจึง
เป็นโอกาสธุรกิจทีน่ า่ สนใจของผูป้ ระกอบการไทย มาดูธรุ กิจดาวรุง่ ที่
น่าจับตาในปี 2560 นี้
ปี 2560 เป็นปีแห่งความท้าทายของเศรษฐกิจไทย และ
เศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ภายหลังการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมาได้ 1 ปี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นได้
ทั้งอุปสรรค และโอกาสส�ำหรับธุรกิจ และผู้ประกอบการของไทย
มาดูกันว่าธุรกิจใดบ้างที่เป็นดาวรุ่ง ของอาเซียนก่อนจะเข้าสู่เรื่อง
ธุรกิจดาวรุง่ สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ หรือ Business Ecosystem ที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงกับธุรกิจทุกธุรกิจ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ต้องกล่าวถึงมีดังนี้

1. การเคลื่อนย้ายสินค้า เมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะมีการลดภาษีสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้น ทั้งสินค้าวัตถุดิบ และ
สินค้าทีเ่ ป็นปัจจัยการผลิต รวมถึงสินค้าส�ำเร็จรูป ขณะทีก่ ารเชือ่ มต่อ
เส้นทางอาเซียน ยังส่งผลโดยตรงให้เกิดการเคลือ่ นย้ายสินค้าเสรีมาก
ขึ้น ทั้งสินค้าจากจีนที่จะน�ำเข้ามาที่ไทยผ่านเส้นทางอาเซียน ทั้ง
วัตถุดิบ และสินค้าเกษตร รวมถึงการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไป
ยังประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย
2. การเคลื่อนย้ายแรงงาน การเปิดเสรีท�ำให้เกิดการย้าย
ทรัพยากรบุคคลในสาขาที่มีความส�ำคัญ ขณะที่แรงงานทั่วไปก็มี
แนวโน้มเคลือ่ นย้ายสูเ่ มืองเศรษฐกิจมากขึน้ การเคลือ่ นย้ายแรงงาน
จะส่งผลโดยตรงกับธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น
3. การเติบโตของที่อสังหาริมทรัพย์ในเมือง การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นโอกาสที่น่าสนใจของนักลงทุน
ทั่วโลก จึงมีการลงทุนโดยตรงจากธุรกิจต่างประเทศมากขึ้น และมี
ผลให้เกิดการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาในประเทศ
บุคลากรเหล่านี้มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้ราคาที่ดิน และธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็ว
4. การย้ายฐานของธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้การเคลื่อนย้ายธุรกิจที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น ไปตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ที่มีแรงงานราคาถูกในอาเซียน ซึ่ง
ที่ผ่านมามีหลายธุรกิจของไทยที่ใช้ความได้เปรียบจากการย้ายฐาน
การผลิต และการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี มาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นต้น
5. การปรับ เปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ และการกระตุ้น
เศรษฐกิจ บางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และเมียนมา มีการปรับเปลีย่ น
นโยบายสู่เศรษฐกิจเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศ
ทั้ง 5 ประการข้างต้น ท�ำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยน
ไป และมีผลต่อหลายธุรกิจ ก่อให้เกิดธุรกิจดาวรุ่งของอาเซียน ต่อไป
นีเ้ ป็น 5 ธุรกิจดาวรุง่ ทีโ่ ดดเด่นสอดคล้องกับการเติบโตของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ธุรกิจดาวรุ่งรับปี 2560 กลุ่มประเทศ AEC

ความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบที่ส�ำคัญดังที่กล่าวมา
ข้างต้น มีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งเชิงโครงการ และการ
เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ มีผลให้เกิดโอกาสธุรกิจในหลายธุรกิจ ซึง่
แบ่งออกได้ดังนี้
1. อินโดนีเซียเปิดเสรีลงทุน รัฐบาลอินโดนีเซียตัง้ เป้าหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 5.1% ในปี 2560 ขณะที่ธนาคารโลก
คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 5.3% ทิศทางเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียในปี 2560 เป็นผลสืบเนื่องมาจาก Economic Package
ที่ได้ประกาศออกอย่างต่อเนื่องแล้วมาแล้ว 14 ฉบับ เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และการผ่อนคลายกฎระเบียบยังคงเป็นสิง่ ส�ำคัญในปีหน้า พร้อมกับ
การปรับปรุงด้านอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาการน�ำเข้าของอุตสาหกรรม
ในประเทศ ขณะทีก่ ารลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีอ่ อกมา
คาดว่าส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อของภาคเอกชน
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียยังคงเป็นในลักษณะ
การส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และลดการพึ่งพาสินค้าน�ำเข้า
สินค้าของภาคอุตสาหกรรม ขณะทีอ่ นิ โดนีเซียยังสนับสนุนการเติบโต
ของฟินเทคกว่า 120 บริษทั เช่น ธุรกิจการให้กยู้ มื แบบ peer-to-peer,
e-wallets การระดมทุนจากมวลชน และการบริหารจัดการทางการ
เงิน
ธุรกิจดาวรุ่งส�ำหรับอินโดนีเซีย ได้แก่
1) ธุรกิจก่อสร้าง
2) อสังหาริมทรัพย์
3) ฟินเทค สตาร์ทอัพ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ฟิลิปปินส์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ฟิลิปปินส์มีขนาด
เศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียนด้วยจ�ำนวนประชากรกว่า 100
ล้านคน ทีผ่ า่ นมาเศรษฐกิจของฟิลปิ นิ ส์เติบโตอย่างต่อเนือ่ งปีละ 6%
และคาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 6% ในปี 2560
ปี 2559 ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีการเลือกตั้ง และได้นาย Rodrigo Duterte เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ และด�ำเนินนโยบาย
สนับสนุนการเกษตร และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อกระจายรายได้
และสร้างงานให้กับประชาชนในชนบท ขณะที่การขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งมีผลให้การบริโภคเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่
ฟิลปิ ปินส์ได้ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนใหม่ และมีแผน
จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน
ธุรกิจดาวรุ่งส�ำหรับฟิลิปปินส์ ได้แก่
1) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
2) สินค้าอุปโภคบริโภค
3) รถยนต์และชิ้นส่วน
4) ผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงาม
3. เวี ย ดนามเดิ น หน้ า ปฏิ รู ป กฎระเบี ย บ ด้ ว ยขนาด
ประชากรกว่า 90 ล้านคน เวียดนามจึงเป็นโอกาสทีด่ ใี นการลงทุนของ
นักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเวียดนามกลับมามีเศรษฐกิจที่
เติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครัง้ ฮา กวาง เตีย๊ น อธิบดีกรมบัญชีแห่งชาติ
เวียดนาม กล่าวว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
ในปี 2559 เพียง 6.2% แต่คาดว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโต
6.7% ในปี 2560 ขณะที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัว 6.3% ในปี 2560
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามยังอยู่ที่การ
ส่งออกสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตามเวียดนามก�ำลังด�ำเนินการปฏิรูป
กฎระเบียบ เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับการลงทุน ส�ำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป การผลิต การค้า ธุรกิจโรงแรม และร้าน
อาหาร ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ผ่านมา
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ธุรกิจดาวรุ่งส�ำหรับเวียดนาม ได้แก่
1) ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
2) ธุรกิจค้าปลีก
3) สินค้าอุปโภคบริโภค
4. โอกาสขุดทองในเมียนมา ปี 2560 จะเป็นปีทองของ
นักลงทุนต่างประเทศทีค่ ดิ หวังจะลงทุนในเมียนมา จากการได้รฐั บาล
ใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง และนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับการ
ลงทุน ด้วยอัตราการเติบโตมากกว่า 8% อย่างต่อเนื่องรวมถึงในปี
2560
เมือ่ สิงหาคม 2559 ทีผ่ า่ นมาเมียนมาได้ผอ่ นปรนกฎระเบียบ
ในการน�ำเข้าสินค้า 267 รายการตามค�ำแนะน�ำขององค์กรการค้าโลก
ท� ำ ให้ โ อกาสการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปเมี ย นมาสดใสมากขึ้ น ขณะที่
เมียนมาได้อนุญาตให้บริษัทร่วมทุนสามารถท�ำธุรกิจได้หลากหลาย
ประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง และค้าปลีก ส่งผลให้
แนวโน้มการลงทุนในเมียนมาสดใสมากส�ำหรับนักลงทุนไทย
ธุรกิจดาวรุ่งส�ำหรับเมียนมา ได้แก่
1) ธุรกิจก่อสร้าง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
2) สินค้าอุปโภคบริโภค
3) ธุรกิจค้าปลีก
4) ธุรกิจสื่อสาร
5) การเงินการธนาคาร (ฟินเทค)
5. สปป.ลาว โอกาสจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจในปี 2560 ของ สปป.ลาว มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่า 2 ปี
ที่ผ่านมา จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่นโครงการก่อสร้างรถไฟ
จีน-ลาว และการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของเขื่อนพลังงานไฟฟ้า และ
ความร้ อ นหงสา ซึ่ ง เป็ น เขื่ อ นขนาดใหญ่ ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ลาวมี
แนวโน้มขยายตัวได้ถึง 7% ในปี 2560
อย่างไรก็ตามด้วยจ�ำนวนประชากรของประเทศที่ไม่มาก
จึงมักถูกมองในเรื่องการลงทุน แต่แท้จริงแล้ว สปป.ลาวยังมีโอกาส
การลงทุนอีกมาก โดยเฉพาะการลงทุนโครงการพื้นฐาน และการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเกษตร
ธุรกิจดาวรุ่งส�ำหรับสปป.ลาว ได้แก่
1) ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
2) ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
3) สินค้าอุปโภคบริโภค
6. กัมพูชา ขยายตัวไม่ถงึ 7% ความกังวลถึงการเติบโตของ
เศรษฐกิจอันเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคเกษตร และธุรกิจท่อง
เที่ยวท�ำให้กัมพูชา อาจจะสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้น้อยกว่า
7% ตามทีร่ ฐั บาลคาดหมาย ซึง่ สอดคล้องกับทีเ่ วิลด์แบงก์คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจกับพูชาจะเติบโตเพียง 6.8% ในปี 2560

แต่การเติบโตในระดับ 7% ก็ยงั เป็นระดับทีน่ า่ สนใจ และสร้าง
โอกาสในการเติบโตให้กบั หลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ
ท่องเที่ยว และธุรกิจสื่อสาร
ธุรกิจดาวรุ่งส�ำหรับกัมพูชา ได้แก่
1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2) ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม
3) ธุรกิจสื่อสาร และเทคโนโลยี
7. มาเลเซียตลาดส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน มาเลเซีย
เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน ที่ประเทศไทยส่งออกไป
มากทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่ ทีป่ ระมาณ 4.8% ของการส่งออกของไทย ที่
ผ่านมาเศรษฐกิจมาเลเซียพึ่งพารายได้จากน�้ำมันเป็นหลักมากกว่า
30% จึงได้รับผลกระทบจากราคาน�้ำมันที่อ่อนตัวลง แต่นั่นจะเริ่มดี
ขึ้นในปี 2560 ท�ำให้เศรษฐกิจมาเลเซียกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่
ประมาณ 5%
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียฉบับที่ 11 (ปี 2559-2563)
เพื่อก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว มาเลเซียก�ำหนดให้ภาคบริการเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง โดย
พัฒนา 4 เมืองส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู
กูชิง และโกตากินะบะลู ด้วยการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และระบบขนส่ง
เพื่อกระจายรายได้ให้ทั่วถึง
ธุรกิจดาวรุ่งส�ำหรับมาเลเซีย ได้แก่
1) ธุรกิจก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
2) ธุรกิจอาหารฮาราล
3) ธนาคารอิสลาม และฟินเทค
อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจในปี
2560 โดยแต่ละประเทศมีแนวทางการด�ำเนินนโยบายทีผ่ อ่ นปรน ทัง้
เรื่องกฎระเบียบ การค้า และการลงทุน เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่าง
ประเทศ แม้แต่ละประเทศก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่มีหลาย
ธุรกิจที่มีโอกาสคล้ายๆ กัน โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
ค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค จึงเป็นโอกาสทีด่ ขี องผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอีไทย ในการเลือกขยายการลงทุนในกลุม่ ประเทศทีส่ อดคล้อง
กับธุรกิจ
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