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เปิด
ศักรำชใหม่ปี 2560 มำ 2 เดือนแล้ว TPA News ฉบับนี้

ขอน�ำเสนอบทวเิครำะห์ของ SCBSME ทีไ่ด้แนะน�ำธรุกจิ

ดำวรุ่งพุ่งแรงในกลุ่มประเทศ AEC กันดูว่ำมีธุรกิจอะไรบ้ำงที่จะรุ่ง

และน่ำสนใจลงทุน

อำเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่เต็มไปด้วยโอกำส ทั้งกำรขยำย

ตัวของเศรษฐกิจในอัตรำที่สูง และเป็นกลุ่มก�ำลังกำรบริโภคขนำด

ใหญ่อันดับ 3 ของโลก ด้วยขนำดประชำกร 600 ล้ำน อำเซียนจึง 

เป็นโอกำสธรุกจิทีน่่ำสนใจของผูป้ระกอบกำรไทย มำดธูรุกจิดำวรุง่ที่

น่ำจับตำในปี 2560 นี้

ปี 2560 เป็นปีแห่งควำมท้ำทำยของเศรษฐกิจไทย และ

เศรษฐกิจของประเทศในอำเซียน ภำยหลังกำรก้ำวสู่ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนมำได้ 1 ปี ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นได้

ทั้งอุปสรรค และโอกำสส�ำหรับธุรกิจ และผู้ประกอบกำรของไทย  

มำดูกันว่ำธุรกิจใดบ้ำงที่เป็นดำวรุ่ง ของอำเซียนก่อนจะเข้ำสู่เรื่อง

ธรุกจิดำวรุง่ สิง่ทีต้่องค�ำนึงถึงเป็นอันดบัแรก คอื สภำพแวดล้อมทำง

ธุรกิจ หรือ Business Ecosystem ท่ีเปล่ียนไป ซึ่งจะส่งผลกระทบ

โดยตรงกับธุรกิจทุกธุรกิจ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ต้องกล่ำวถึงมีดังนี้

1. การเคลื่อนย้ายสินค้า เมื่อก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน จะมีกำรลดภำษีสินค้ำระหว่ำงกลุ่มประเทศในอำเซียน ซ่ึง

จะส่งผลให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำมำกขึ้น ทั้งสินค้ำวัตถุดิบ และ

สนิค้ำทีเ่ป็นปัจจยักำรผลติ รวมถงึสนิค้ำส�ำเรจ็รปู ขณะทีก่ำรเชือ่มต่อ

เส้นทำงอำเซยีน ยงัส่งผลโดยตรงให้เกดิกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำเสรมีำก

ขึ้น ทั้งสินค้ำจำกจีนที่จะน�ำเข้ำมำที่ไทยผ่ำนเส้นทำงอำเซียน ทั้ง

วัตถุดิบ และสินค้ำเกษตร รวมถึงกำรส่งออกสินค้ำอุปโภคบริโภคไป

ยังประเทศในกลุ่มอำเซียนด้วย

2.  การเคลื่อนย้ายแรงงาน กำรเปิดเสรีท�ำให้เกิดกำรย้ำย

ทรัพยำกรบุคคลในสำขำที่มีควำมส�ำคัญ ขณะที่แรงงำนทั่วไปก็มี 

แนวโน้มเคลือ่นย้ำยสูเ่มอืงเศรษฐกจิมำกขึน้ กำรเคลือ่นย้ำยแรงงำน

จะส่งผลโดยตรงกับธุรกิจที่ต้องใช้แรงงำนเข้มข้น

3.  การเติบโตของท่ีอสังหาริมทรัพย์ในเมือง กำรเปิด

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เป็นโอกำสที่น่ำสนใจของนักลงทุน 

ทั่วโลก จึงมีกำรลงทุนโดยตรงจำกธุรกิจต่ำงประเทศมำกขึ้น และมี

ผลให้เกิดกำรดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเข้ำมำในประเทศ 

บุคลำกรเหล่ำนี้มีส่วนส�ำคัญในกำรผลักดันให้รำคำที่ดิน และธุรกิจ

กลุ่มประเทศ AEC กับ
5 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2017
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อสังหำริมทรัพย์เติบโตอย่ำงรวดเร็ว

4. การย้ายฐานของธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น กำรก้ำวสู่

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ท�ำให้กำรเคล่ือนย้ำยธุรกิจท่ีใช้แรงงำน

เข้มข้น ไปตั้งฐำนกำรผลิตในพื้นที่ที่มีแรงงำนรำคำถูกในอำเซียน ซึ่ง

ที่ผ่ำนมำมีหลำยธุรกิจของไทยที่ใช้ควำมได้เปรียบจำกกำรย้ำยฐำน

กำรผลิต และกำรได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี มำเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน เช่น อุตสำหกรรมสิ่งทอเป็นต้น

5. การปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจ และกำรกระตุ้น

เศรษฐกจิ บำงประเทศ เช่น อนิโดนเีซยี และเมยีนมำ มกีำรปรบัเปลีย่น

นโยบำยสู่เศรษฐกิจเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินทุนที่ไหลเข้ำประเทศ

ทั้ง 5 ประกำรข้ำงต้น ท�ำให้สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจเปลี่ยน

ไป และมีผลต่อหลำยธุรกิจ ก่อให้เกิดธุรกิจดำวรุ่งของอำเซียน ต่อไป

นีเ้ป็น 5 ธรุกจิดำวรุง่ทีโ่ดดเด่นสอดคล้องกับกำรเตบิโตของประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน

 

ธุรกิจดาวรุ่งรับปี 2560 กลุ่มประเทศ AEC

ควำมเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบที่ส�ำคัญดังที่กล่ำวมำ 

ข้ำงต้น มีผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งเชิงโครงกำร และกำร

เปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ มผีลให้เกิดโอกำสธุรกิจในหลำยธรุกจิ ซึง่

แบ่งออกได้ดังนี้

1. อนิโดนเีซยีเปิดเสรลีงทนุ รฐับำลอนิโดนเีซยีตัง้เป้ำหมำย

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ี 5.1% ในปี 2560 ขณะท่ีธนำคำรโลก 

คำดกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไว้ที่ 5.3% ทิศทำงเศรษฐกิจของ

อินโดนีเซียในปี 2560 เป็นผลสืบเนื่องมำจำก Economic Package 

ที่ได้ประกำศออกอย่ำงต่อเนื่องแล้วมำแล้ว 14 ฉบับ เพื่อส่งเสริมกำร

ลงทุนจำกต่ำงประเทศ Darmin Nasution รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

ประสำนงำนด้ำนเศรษฐกิจกล่ำวว่ำ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

และกำรผ่อนคลำยกฎระเบยีบยงัคงเป็นสิง่ส�ำคญัในปีหน้ำ พร้อมกบั

กำรปรับปรุงด้ำนอ่ืนๆ เพื่อลดกำรพึ่งพำกำรน�ำเข้ำของอุตสำหกรรม

ในประเทศ ขณะทีก่ำรลงทนุโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีอ่อกมำ

คำดว่ำส่งผลต่อควำมต้องกำรสินเชื่อของภำคเอกชน

ทิศทำงนโยบำยของรัฐบำลอินโดนีเซียยังคงเป็นในลักษณะ

กำรส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ และลดกำรพึ่งพำสินค้ำน�ำเข้ำ 

สนิค้ำของภำคอุตสำหกรรม ขณะทีอ่นิโดนเีซยียังสนบัสนนุกำรเตบิโต

ของฟินเทคกว่ำ 120 บรษิทั เช่น ธรุกจิกำรให้กูย้มืแบบ peer-to-peer, 

e-wallets กำรระดมทุนจำกมวลชน และกำรบริหำรจัดกำรทำงกำร

เงิน

ธุรกิจดาวรุ่งสำาหรับอินโดนีเซีย ได้แก่

1)  ธุรกิจก่อสร้ำง

2)  อสังหำริมทรัพย์

3)  ฟินเทค สตำร์ทอัพ

4)  เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2.  ฟิลิปปินส์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ฟิลิปปินส์มีขนำด

เศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 2 ของอำเซียนด้วยจ�ำนวนประชำกรกว่ำ 100 

ล้ำนคน ทีผ่่ำนมำเศรษฐกจิของฟิลปิินส์เตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งปีละ 6% 

และคำดว่ำจะเติบโตไม่น้อยกว่ำ 6% ในปี 2560

ปี 2559 ที่ผ่ำนมำฟิลิปปินส์มีกำรเลือกต้ัง และได้นำย Ro-

drigo Duterte เป็นประธำนำธิบดีคนใหม่ และด�ำเนินนโยบำย

สนับสนุนกำรเกษตร และอุตสำหกรรมพื้นฐำนเพื่อกระจำยรำยได้ 

และสร้ำงงำนให้กับประชำชนในชนบท ขณะที่กำรขยำยตัวของ

เศรษฐกจิอย่ำงต่อเนือ่งมผีลให้กำรบรโิภคเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ ขณะที่

ฟิลปิปินส์ได้ปรบัปรงุกฎระเบยีบด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุใหม่ และมีแผน

จะปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ดีขึ้นกว่ำในปัจจุบัน

ธุรกิจดาวรุ่งสำาหรับฟิลิปปินส์ ได้แก่

1)  ธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน

2)  สินค้ำอุปโภคบริโภค

3)  รถยนต์และชิ้นส่วน

4)  ผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนควำมงำม

3.  เวียดนามเดินหน้าปฏิรูปกฎระเบียบ  ด ้วยขนำด

ประชำกรกว่ำ 90 ล้ำนคน เวยีดนำมจงึเป็นโอกำสทีด่ใีนกำรลงทนุของ

นักลงทุนต่ำงประเทศ โดยเฉพำะเมื่อเวียดนำมกลับมำมีเศรษฐกิจที่

เติบโตอย่ำงแขง็แกร่งอกีครัง้ ฮำ กวำง เต๊ียน อธบิดีกรมบญัชแีห่งชำติ 

เวียดนำม กล่ำวว่ำ อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของเวียดนำม 

ในปี 2559 เพียง 6.2% แต่คำดว่ำเศรษฐกิจของเวียดนำมจะเติบโต 

6.7% ในปี 2560 ขณะที่ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) 

คำดว่ำเศรษฐกิจเวียดนำมจะขยำยตัว 6.3% ในปี 2560

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนำมยังอยู่ที่กำร 

ส่งออกสินค้ำเกษตร อย่ำงไรก็ตำมเวียดนำมก�ำลังด�ำเนินกำรปฏิรูป

กฎระเบยีบ เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสมกบักำรลงทนุ ส�ำหรบั

ภำคอุตสำหกรรมแปรรูป กำรผลิต กำรค้ำ ธุรกิจโรงแรม และร้ำน

อำหำร ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2559 ผ่ำนมำ
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ธุรกิจดาวรุ่งสำาหรับเวียดนาม ได้แก่

1)  ก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์

2)  ธุรกิจค้ำปลีก

3)  สินค้ำอุปโภคบริโภค

4.  โอกาสขุดทองในเมียนมา ปี 2560 จะเป็นปีทองของ 

นกัลงทุนต่ำงประเทศทีค่ดิหวงัจะลงทนุในเมยีนมำ จำกกำรได้รฐับำล

ใหม่ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง และนโยบำยกำรเปิดประเทศต้อนรับกำร

ลงทุน ด้วยอัตรำกำรเติบโตมำกกว่ำ 8% อย่ำงต่อเนื่องรวมถึงในปี 

2560

เมือ่สงิหำคม 2559 ทีผ่่ำนมำเมยีนมำได้ผ่อนปรนกฎระเบยีบ

ในกำรน�ำเข้ำสนิค้ำ 267 รำยกำรตำมค�ำแนะน�ำขององค์กรกำรค้ำโลก 

ท�ำให้โอกำสกำรส่งออกสินค้ำไปเมียนมำสดใสมำกขึ้น ขณะที่ 

เมียนมำได้อนุญำตให้บริษัทร่วมทุนสำมำรถท�ำธุรกิจได้หลำกหลำย

ประเภทมำกขึ้น โดยเฉพำะธุรกิจก่อสร้ำง และค้ำปลีก ส่งผลให ้

แนวโน้มกำรลงทุนในเมียนมำสดใสมำกส�ำหรับนักลงทุนไทย

ธุรกิจดาวรุ่งสำาหรับเมียนมา ได้แก่

1)  ธุรกิจก่อสร้ำง และกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน

2)  สินค้ำอุปโภคบริโภค

3)  ธุรกิจค้ำปลีก

4)  ธุรกิจสื่อสำร

5)  กำรเงินกำรธนำคำร (ฟินเทค)

5.  สปป.ลาว โอกาสจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจในปี 2560 ของ สปป.ลำว มีแนวโน้มกำรเติบโตดีกว่ำ 2 ปี

ที่ผ่ำนมำ จำกโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ เช่นโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟ

จีน-ลำว และกำรเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ำของเขื่อนพลังงำนไฟฟ้ำ และ

ควำมร้อนหงสำ ซึ่งเป็นเขื่อนขนำดใหญ่ ท�ำให้เศรษฐกิจลำวม ี

แนวโน้มขยำยตัวได้ถึง 7% ในปี 2560

อย่ำงไรก็ตำมด้วยจ�ำนวนประชำกรของประเทศที่ไม่มำก  

จึงมักถูกมองในเรื่องกำรลงทุน แต่แท้จริงแล้ว สปป.ลำวยังมีโอกำส

กำรลงทุนอีกมำก โดยเฉพำะกำรลงทุนโครงกำรพื้นฐำน และกำร

พัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ของประเทศ เช่น กำรท่องเที่ยว กำรศึกษำ 

อสังหำริมทรัพย์ รวมถึงกำรเกษตร

ธุรกิจดาวรุ่งสำาหรับสปป.ลาว ได้แก่

1)  ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

2)  ธุรกิจก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์

3)  สินค้ำอุปโภคบริโภค

6.  กมัพชูา ขยายตวัไม่ถงึ 7% ควำมกังวลถึงกำรเตบิโตของ

เศรษฐกิจอันเป็นผลจำกกำรชะลอตัวของภำคเกษตร และธุรกิจท่อง

เท่ียวท�ำให้กัมพูชำ อำจจะสร้ำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจได้น้อยกว่ำ 

7% ตำมทีร่ฐับำลคำดหมำย ซึง่สอดคล้องกับทีเ่วลิด์แบงก์คำดกำรณ์

ว่ำเศรษฐกิจกับพูชำจะเติบโตเพียง 6.8% ในปี 2560

แต่กำรเตบิโตในระดบั 7% กย็งัเป็นระดบัทีน่่ำสนใจ และสร้ำง

โอกำสในกำรเตบิโตให้กบัหลำยธรุกจิ โดยเฉพำะธรุกจิก่อสร้ำง ธรุกจิ

ท่องเที่ยว และธุรกิจสื่อสำร

ธุรกิจดาวรุ่งสำาหรับกัมพูชา ได้แก่

1)  ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

2) ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม

3)  ธุรกิจสื่อสำร และเทคโนโลยี

7.  มาเลเซียตลาดส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน มำเลเซีย

เป็นประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยในอำเซียน ที่ประเทศไทยส่งออกไป

มำกทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึง่ ทีป่ระมำณ 4.8% ของกำรส่งออกของไทย ที่

ผ่ำนมำเศรษฐกิจมำเลเซียพึ่งพำรำยได้จำกน�้ำมันเป็นหลักมำกกว่ำ 

30% จึงได้รับผลกระทบจำกรำคำน�้ำมันที่อ่อนตัวลง แต่นั่นจะเริ่มดี

ขึ้นในปี 2560 ท�ำให้เศรษฐกิจมำเลเซียกลับมำขยำยตัวอีกครั้งที่

ประมำณ 5%

ตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิมำเลเซยีฉบบัที ่11 (ปี 2559-2563) 

เพื่อก้ำวสู่ประเทศพัฒนำแล้ว มำเลเซียก�ำหนดให้ภำคบริกำรเป็น 

ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพำะธุรกิจก่อสร้ำง โดย

พัฒนำ 4 เมืองส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ กัวลำลัมเปอร์ ยะโฮร์บำห์รู 

กูชิง และโกตำกินะบะลู ด้วยกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย และระบบขนส่ง 

เพื่อกระจำยรำยได้ให้ทั่วถึง

ธุรกิจดาวรุ่งสำาหรับมาเลเซีย ได้แก่

1)  ธุรกิจก่อสร้ำง และโครงสร้ำงพื้นฐำน

2)  ธุรกิจอำหำรฮำรำล

3)  ธนำคำรอิสลำม และฟินเทค

อำเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีอัตรำกำรเติบโตที่น่ำสนใจในปี 

2560 โดยแต่ละประเทศมแีนวทำงกำรด�ำเนนินโยบำยทีผ่่อนปรน ทัง้

เรื่องกฎระเบียบ กำรค้ำ และกำรลงทุน เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจำกต่ำง

ประเทศ แม้แต่ละประเทศก็มีลักษณะที่แตกต่ำงกันไป แต่มีหลำย

ธุรกิจที่มีโอกำสคล้ำยๆ กัน โดยเฉพำะธุรกิจก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ 

ค้ำปลกี และสนิค้ำอปุโภคบรโิภค จงึเป็นโอกำสทีดี่ของผูป้ระกอบกำร

เอสเอม็อไีทย ในกำรเลอืกขยำยกำรลงทนุในกลุม่ประเทศทีส่อดคล้อง

กับธุรกิจ

ที่มำ: SCBSME


