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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย พฤศจิกายน 2561

ประเด็นสำ�คัญ
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในปี 2562 สภาวะแวดล้อมการด�ำเนินกิจการของภาคธุรกิจมีแนวโน้ม     
ต้องเผชิญกับโจทย์ทที่ า้ ทายมากขึน้ ซึง่ แต่ละธุรกิจยังมีเงือ่ นไขเฉพาะรายทีอ่ าจกระทบผลการด�ำเนินงาน
ผูป้ ระกอบการทีม่ โี อกาสอยูร่ อด จะต้องมีความยืดหยุน่ สูงในการปรับตัวและไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาจุดแข็ง
เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้าภายใต้บริบทการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
• ส�ำหรับธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าเศรษฐกิจ ได้แก่ บริการทางการแพทย์ ค้าปลีกออนไลน์
ก่อสร้าง ส่วนธุรกิจที่อาจเติบโตใกล้เคียงเศรษฐกิจ ได้แก่ ท่องเที่ยว ค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจที่มี     
ยังมีแนวโน้มเผชิญความยากล�ำบาก ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร กลุ่มสินค้าคงทนอย่างรถยนต์           
และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในปี 2562 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจมีแนวโน้มเผชิญโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น           
จากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศหลากหลายประการ โดยสรุปดังนี้
• การฟื้นตัวอย่างทั่วถึงของก�ำลังซื้อในประเทศ อาจไม่เกิดขึ้นเร็วเนื่องจากประเมินว่ารายได้เกษตรกร
ยังมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญจากในปี 2561 จากราคาพืชผลหลักที่คาดว่าจะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับในปี 2561 หรือยังอยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ เช่น ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน อ้อย แม้ราคาสินค้าบางตัว
เช่น ข้าว อาจอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ไี ด้ตอ่ เนือ่ งจากความต้องการในตลาดโลกทีม่ รี องรับ ดังนัน้ ก�ำลังซือ้ ทีข่ บั เคลือ่ น
เศรษฐกิจในประเทศจะยังมาจากกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นบนเป็นหลัก
• ตลาดส่งออกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน รวมทั้งทิศทางเศรษฐกิจ     
คู่ค้าที่อาจเติบโตชะลอลง โดยข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง รวมทั้ง
อาจยกระดับอัตราภาษีน�ำเข้าเพิ่มขึ้นอีกและขยายความครอบคลุมไปจนครบทุกหมวดสินค้าที่สหรัฐฯ
น�ำเข้าจากจีน นอกจากจะกระทบปริมาณการค้าโลกแล้ว ยังท�ำให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงด้วย
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ดังนัน้ แม้สนิ ค้าส่งออกของไทยบางรายการอาจจะได้รบั โอกาสในฐานะสินค้าทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ
เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่โดยรวมแล้วการส่งออกของไทยจะได้รบั ผลกระทบจากการทีไ่ ทย
เป็นหนึง่ ในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าจีนทีส่ ง่ ออกไปยังสหรัฐฯและจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้
สินค้าไทยยังอาจต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคากับสินค้าจีนทีส่ ง่ ออกไปยังสหรัฐฯได้นอ้ ยลง จึงมาหาตลาดทดแทน
ซึ่งอาจเป็นตลาดเดียวกันกับสินค้าไทย เช่น ตลาดอาเซียน หรือแม้แต่ตลาดในประเทศไทย
• ต้นทุนทางธุรกิจมีแนวโน้มขยับขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงิน จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
ทีม่ โี อกาสจะถูกปรับขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2562 ตลอดจนค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า
หรือแม้แต่ต้นทุนแรงงานมีฝีมือที่เป็นที่ต้องการจากหลายธุรกิจ นอกจากนี้ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
อาจยังมีความผันผวนท่ามกลางความเปราะบางของทั้งเศรษฐกิจหลักและเศรษฐกิจเกิดใหม่ทั่วโลก
• สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้น ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและการไม่มีเส้นแบ่งทางธุรกิจอีกต่อไป
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความท้าทาย
ด้านการแข่งขัน (Technology Disruption) อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพก็สามารถเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจ
ที่ด�ำเนินกิจการอยู่เดิมได้หากเห็นโอกาสทางธุรกิจ นั่นหมายความว่าสภาวะการแข่งขันนับวันจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจเห็นการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรหรือการควบรวมกิจการกันได้มากขึ้น
• กฎระเบียบของทางการและมาตรการของคู่ค้า ได้แก่ เกณฑ์ก�ำกับต่างๆ ที่อาจกระทบธุรกิจในระยะสั้น
แต่หากด�ำเนินการได้จะเป็นผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว เช่น มาตรฐานบัญชี กลไกการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) กระบวนการผลิตสินค้าประเภทอาหาร เป็นต้น รวมไปถึงมาตรการของคู่ค้าบางอย่าง
ที่หากมีผลบังคับใช้จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า เช่น แนวโน้มการยกเลิกการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม
โดยสหภาพยุโรปเนื่องจากมองว่าการปลูกปาล์มต้องเผาป่า การลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
(Single-use plastics) เพราะขยะพลาสติกต้องใช้เวลาในการย่อยสลายและพบถูกทิง้ ในทีต่ า่ งๆ ซึง่ ท�ำลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเก็บภาษีน�้ำตาล ภาษีเกลือหรือโซเดียมเพื่อแสดงถึงการให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นเรื่องสุขภาพ
โจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นข้างต้นสะท้อนสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการ
ของธุรกิจไทยในภาพรวมในปี 2562 ขณะที่ผลการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการคงจะยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละภาคธุรกิจด้วย โดยภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการทีม่ โี อกาสอยูร่ อดจะต้องมีความยืดหยุน่ สูงในการปรับตัว
และไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาจุดแข็งของตนเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากทีส่ ดุ อยูเ่ สมอ
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ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยประเมินว่า ในปี 2562 กลุม่ ธุรกิจทีม่ โี อกาสเติบโตดีกว่าเศรษฐกิจ ได้แก่ บริการทางการแพทย์
ค้าปลีกออนไลน์ ก่อสร้าง
• ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ จากกระแสการตื่นตัวและใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้คนท�ำให้ความต้องการสินค้า
และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
เพือ่ สุขภาพ บริการทางการแพทย์ทงั้ เพือ่ การรักษาและการป้องกัน หรือแม้กระทัง่ กระแสการให้ความส�ำคัญ
กับการเสริมสร้างบุคลิกและความงาม การจัดกิจกรรมกีฬา ธุรกิจออกก�ำลังกาย เป็นต้น ส�ำหรับธุรกิจกลุม่ นี้
ที่หยิบยกมา คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึ่งประเมินว่าจะยังมีแนวโน้มเติบโตจากการขยายกิจการ
ของผู้ประกอบการและค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกลุ่มโรคที่ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น
ขณะที่ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 (ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 14
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด)
• ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะจากการใช้ชีวิตและกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค
ทีน่ บั วันจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ นี้ ด้วยปัจจัยด้านอุปสงค์จากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการ
ความสะดวกสบายมากขึน้ ประกอบกับปัจจัยด้านอุปทานคือการรุกเข้ามาแข่งขันกันมากขึน้ ในช่องทางออนไลน์
ของผู้ประกอบการค้าปลีกและที่มิใช่ค้าปลีกเพื่อเติมเติมห่วงโซ่ธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์มแี นวโน้มขยายตัวสูงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การเติบโตสูงต่อเนือ่ งของค้าปลีกออนไลน์ดงั กล่าว
ในขณะที่ค้าปลีกหน้าร้านอาจขยายตัวใกล้เคียงทิศทางเศรษฐกิจ ท�ำให้คาดว่าส่วนแบ่งช่องทางออนไลน์
ในตลาดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจะขยับเพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในปี 2561 เป็นราว 6.7% ของมูลค่าธุรกิจ
ค้าปลีกทั้งหมดในปี 2562
นอกจากค้าปลีกออนไลน์ทสี่ นับสนุนธุรกิจอย่างบริการด้านการขนส่งและการช�ำระเงินด้วยแล้ว การเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆ
ธุรกิจบริการด้านไอทีและดิจิทัล ธุรกิจเกม เป็นต้น

4

Analysis

• ธุรกิจก่อสร้างจากการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ การเดินหน้าผลักดันการลงทุนในโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ (Mega-Projects) ของภาครัฐน่าทีจ่ ะมีความชัดเจนมากขึน้ ภายใต้สถานการณ์
การเมืองหลังเลือกตัง้ ทัว่ ไป (เบือ้ งต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562) ทีม่ เี สถียรภาพหรือนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่
ไม่กระทบต่อแผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยหลายโครงการทีเ่ ริม่ ก่อสร้างแล้ว
จะมีการสานต่อและเบิกจ่ายเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง (เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า ทางด่วน) ขณะที่อีกหลาย
โครงการน่าจะเข้าสู่กระบวนการเริ่มก่อสร้างได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 (รถไฟทางคู่ โครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่ EEC) เพือ่ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ทัง้ นี้ แนวโน้มดังกล่าว
จะเอื้อต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ก่อสร้างภาคเอกชน และวัสดุก่อสร้าง
		 ส�ำหรับธุรกิจที่น่าจะเติบโตใกล้เคียงเศรษฐกิจ ได้แก่ ท่องเที่ยว, ค้าปลีกค้าส่ง
• ธุรกิจท่องเทีย่ ว จากหลายปัจจัยกระทบการท่องเทีย่ วไม่วา่ จะเป็นบรรยากาศเศรษฐกิจโลกทีไ่ ม่ได้สดใสมากนัก
ความผันผวนของค่าเงินสกุลต่างๆ ประเด็นความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการแข่งขันกันดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนไปยังประเทศตน ส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยอาจมี
แนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในปี 2562 อย่างไรก็ดีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างเร่งสร้างความมั่นใจ
และกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก ยกตัวอย่างเช่น นโยบายภาครัฐในการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 น่าจะมีส่วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกใช้เวลา
เฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ในไทยประกอบกับอีกหลายๆ แรงสนับสนุนด้านการท่องเทีย่ ว อาทิ การเปิดจุดคืนภาษี
ตามแหล่งค้าปลีกเพิ่มขึ้น การขยายเส้นทางการบินและการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ การส่งเสริมเอกลักษณ์
พื้นถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น จะท�ำให้การท่องเที่ยว
ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ ซึง่ การใช้จา่ ยด้านการท่องเทีย่ วจะช่วยกระตุน้ ให้เม็ดเงินกระจายไปสูธ่ รุ กิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ
ตามมา ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจทีพ่ กั อาหารและเครือ่ งดืม่ ของฝากของทีร่ ะลึก บริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจ
และบริการทางการแพทย์
• ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ภายใต้แผนการขยายสาขาในบางโมเดล เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้
ของค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่และรวมถึงรองรับการใช้บริการ
ของนักท่องเทีย่ วด้วย ประกอบกับการเติบโตสูงของค้าปลีกออนไลน์ทำ� ให้มลู ค่าตลาดของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
โดยรวมยังมีแนวโน้มเติบโตได้ อย่างไรก็ดเี ม็ดเงินทีเ่ ติบโตดังกล่าวส่วนหนึง่ เป็นการดึงก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค
จากแหล่ง หนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง ท�ำ ให้ ภ าพรวมธุ รกิ จ จึ งไม่ ไ ด้ เ ติ บ โตสู งนั ก ท่ ามกลางการแข่ ง ขั น
ของผู้ประกอบการที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น
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ส่วนธุรกิจทีย่ งั มีแนวโน้มประสบกับความยากล�ำบากท�ำให้อาจเติบโตน้อยกว่าเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร,
กลุ่มสินค้าคงทนอย่างยอดขายรถยนต์และธุรกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย
• ธุรกิจการเกษตร จากปริมาณน�้ำใน 4 เขื่อนหลักที่มีค่อนข้างเพียงพอคงจะท�ำให้ผลผลิตพืชเกษตรหลัก
ในประเทศยังมีปริมาณมาก (แม้บางพื้นที่จะประสบภัยแล้ง) เมื่อประกอบกับปริมาณผลผลิตหรือสต็อก
ในตลาดโลกของหลายๆ สินค้า เช่น น�ำ้ ตาล ยางพารา ทีย่ งั สูงตลอดจนภาวะการแข่งขันกับประเทศผูผ้ ลิตหลัก
และนโยบายของประเทศคูค่ า้ ทีอ่ าจยังสร้างความท้าทายต่อเนือ่ ง จึงคาดว่าจะส่งผลให้ราคาพืชเกษตรส่วนใหญ่
มีแนวโน้มอยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างทรงตัวจากในปี 2561 หรือน่าจะไม่ได้รบั แรงหนุนให้เร่งตัวขึน้ ได้มาก นอกจากนี้
หลายสินค้าเกษตรส่งออกยังอาจได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าและมาตรการของประเทศคู่ค้า
อาทิ แรงกดดันด้านราคาจากการที่จีนและสหรัฐฯ ต้องหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ตนผลิต การยกเลิก
การน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มโดยสหภาพยุโรป เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจการเกษตรรวมถึงธุรกิจที่พึ่งพารายได้
จากกลุ่มฐานรากจะยังมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง
• กลุม่ สินค้าคงทนอย่างรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยูอ่ าศัย ผลของฐานทีส่ งู ในปี 2561 และทิศทางอัตราดอกเบีย้
ทีม่ แี นวโน้มปรับขึน้ ภายใต้สถานการณ์หนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงจะเป็นปัจจัยฉุดรัง้ การเติบโตของยอดขาย
รถยนต์ในปี 2562 ถึงแม้ยังคาดว่าค่ายรถต่างๆ จะยังคงแข่งขันกันออกรถรุ่นใหม่และน�ำเสนอแคมเปญ
การตลาดเพือ่ จูงใจผูซ้ อ้ื อย่างต่อเนือ่ งก็ตาม ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยูอ่ าศัยนัน้ มีแนวโน้มเผชิญความท้าทาย
มากขึ้นในปี 2562 จากทั้งประเด็นการแข่งขันของผู้ประกอบการ ความสามารถในการผ่อนช�ำระหนี้
ของผูบ้ ริโภคทีจ่ ำ� กัดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ทอี่ ตั ราดอกเบีย้ มีแนวโน้มปรับขึน้ และราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ งู ปริมาณ
อุปทานสะสมค้างขายทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงโดยเฉพาะในบางพืน้ ที่ ผลจากการบังคับใช้มาตรการก�ำกับดูแลสินเชือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือ Loan-To-Value (LTV) ของทางการและความเป็นไปได้ทจี่ ะมีการบังคับใช้รา่ งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563
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สรุปการประเมินภาพทิศทางธุรกิจปี 2562
การเปลี่ยนแปลงเทียบปีก่อน (%YoY)
ปี 2561
ปี 2562
สุขภาพ
รายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
13.0
8.0-10.0
เทคโนโลยี ค้าปลีกออนไลน์ (กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค, ไม่รวมบริการ)
20.0
20.0
ก่อสร้าง
การลงทุนก่อสร้างภาครัฐ
3.2
4.5-6.0
ท่องเที่ยว
จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในไทย
6.0
3.0-5.0
ค้าปลีกค้าส่ง ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทุกช่องทาง
3.0
3.0-4.0
การเกษตร ราคาข้าว
17.5
1.7
ราคายางพารา
-26.9
1.1
ราคามันสำ�ปะหลัง
71.1
-1.9
ราคาอ้อย
-17.6
-2.6
สินค้าคงทน ยอดขายรถยนต์
19.0
-5.0 ถึง -2.0
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
14.1
-3.6
กลุ่มธุรกิจ

เครื่องชี้

คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ณ พฤศจิกายน 2561

7

Analysis

