ยุทธศาสตร์

โอกาสทางการค้าการลงทุน
รายประเทศ

22 ธันวาคม 2559

ภาพรวมของเศรษฐกิผลการศึ
จอาเซียนกษา
(2)
ทุกประเทศในอาเซี
ยนมีกบารพั
อาเซียนจะเติ
โตอย่ฒานาความเป็
งรวดเร็ว นเมืองอย่างรวดเร็ว มีเมืองใหญ่เกิดขึ้น มีชน
ชั้นกลางเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
• การลงทุนยจากต่
่มขึ้น เพื
ตลาดภายในประเทศ
นเติบางประเทศเพิ
โตอย่างรวดเร็
ว ่อเนืหวั่องงจากการเติ
บโตทางเศรษฐกิจ
อินโดนีเซีชนชั
ย ้นกลางในอาเซี
• มีปัญหาเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และการพัฒนาเมือง ซึ่งท้าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจส้าหรับไทย

• การเติบโตสูง เนื่องจาก ตลาดบริโภคในประเทศขยายตัว ซึ่งเป็นผลจากเงิน
ส่งกลับจากต่ทางประเทศเพิ
่มมากขึ้น และการลงทุ
นภาครั
ฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ฟิลิปปินส์ธุรกิจไทยควรวางกลยุ
ธ์เติบโตโดยการไปลงทุ
นในอาเซี
ยนโดยเฉพาะCLMV
• มีปัญหาอาชญากรรมในประเทศสูง
• เร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรี ายได้สูง โดยเน้นการพัฒนา
ธุรกิจไทยส่
วนหนึ่งไปลงทุนในอาเซียน ใช้อาเซียนเป็นฐานการส่งออก และ
บุคลากร การเปิดเสรี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มาเลเซียยกระดับการผลิ
ตแล้ว
• มีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง

จากข้อมูล• เบืเศรษฐกิ
้องต้น จแม้
่าอาเซี
ความเสี
่ยงมาก แต่บโตทางเศรษฐกิ
บริษัทที่ไปลงทุ
นใน่ชะลอ
มีแวนวโน้
มเติยบนจะมี
โตลดลง
เป็นผลจากการเติ
จโลกที
สิงคโปร์ อาเซียนโดยเฉพาะ
ตัวลง CLMV มักจะมีผลประกอบการที่ดี

บรูไน

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
รัฐต้องปรั• บกลยุ
ทธ์ในการส่่งงพาการส่
เสริมการลงทุ
นให้เหมาะสม
พยายามลดการพึ
งออกน้้านมันในอาเซี
และก๊ายซธรรมชาติ
โดยสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น

2
2

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซี
ภาพรวมของเศรษฐกิ
อาเซียยนน (1)
(2)
ทุกประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว มีเมืองใหญ่เกิดขึ้น มีชน
มีชั้นชนชั
กลางเพิ
้นกลางเพิ
่มขึ้น่มและมี
ขึ้น และมี
การพักฒ
ารพั
นาโครงสร้
ฒนาโครงสร้
างพื้นางพื
ฐานเพิ
้นฐานเพิ
่มขึ้น ่มขึ้น

อิเวีนยโดนี
เซีย
ดนาม
ฟิลิปปินส์
เมียนมา

มาเลเซีย
กัมพูชา
สิงคโปร์
ลาว

•
•
•
•
•
•
••
•
•
••
•
•
••

การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อหวังตลาดภายในประเทศ
การลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก FTA กับสหรัฐฯ และ EU
มีปัญหาเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีปัญหาขาดดุลทางการคลังสูงและอาจต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การเติบโตสูง เนื่องจาก ตลาดบริโภคในประเทศขยายตัว ซึ่งเป็นผลจากเงิน
จดีขาึ้นงประเทศเพิ
เนื่องจากมีป่มระชาธิ
สันติภาพในประเทศ
และการยกเลิ
ส่เศรษฐกิ
งกลับจากต่
มากขึ้นปไตย
และการลงทุ
นภาครัฐด้านโครงสร้
างพื้นกฐาน
การคว่้าบาตรจากสหรัฐฯ
มีมีปปัญัญหาอาชญากรรมในประเทศสู
หาขาดดุลทางการคลังและเงิงนเฟ้อในระดับสูง

เร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรี ายได้สูง โดยเน้นการพัฒนา
วรวดเร็
บุการบริ
คลากรโภคในประเทศขยายตั
การเปิดเสรี และการแข่
งขันวทางเศรษฐกิจ
จมีความเสี
ง เพราะพึ่งพาการส่
มีเศรษฐกิ
ปัญหาความไม่
แน่น่ยอนทางการเมื
อง งออกเครื่องนุ่งห่มสูง
และความไม่แน่นอนทางการเมือง
เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลง เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลง
การเติบโตสูงเนื่องจากการลงทุนจากต่างประเทศ
มีปัญหาเศรษฐกิ
ทั้ง่มขาดดุ
เศรษฐกิ
จมีแนวโน้จมมหภาค
เติบโตเพิ
ขึ้นเล็ลกบัน้ญ
อยชีเดินสะพัดและขาดดุลการคลัง

• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
แต่ ละประเทศมีปลงทุั จนจัจากต่
ยทีแ่ างชาติ
ตกต่เพิา่มงกั
ขึ้น นทั้งโอกาสและความเสี่ยง

3
3

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซี
ภาพรวมของเศรษฐกิ
อาเซียยนน (2)
(2)
ทุกประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว มีเมืองใหญ่เกิดขึ้น
มีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

อินโดนีเซีย

• การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อหวังตลาดภายในประเทศ
• มีปัญหาเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ฟิลิปปินส์

• การเติบโตสูง เนื่องจากการบริโภคในประเทศขยายตัว จากเงินส่งกลับจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
• มีปัญหาอาชญากรรมในประเทศสูง

มาเลเซีย

• เร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรี ายได้สูง โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากร การเปิดเสรี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
• มีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง

สิงคโปร์

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลง เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัวลง

บรูไน

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มี
การลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น

4

5

ประชากรอาเซียนยั
งคงเติ
บโตบโต
ประชากรในอาเซี
ยนยั
งคงเติ

• ประเทศไทยเผชิญการลดลงของก้าลังแรงงาน ในขณะทีป่ ระเทศกลุม่ อาเซียน
ยังคงมีประชากรวัยท้างานมากกว่า
สัดส่วนประชากรที่อายุน้อยกว่า 15 ปี

เกาหลีใต้

2000

2010

ญี่ปุ่น

ทีมา: World Population Prospects

เวียดนาม

ไทย

2020
จีน

สัดส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี

2030

2040
มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

2050
อินโดนีเซีย
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พลังงาน

7

ส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม

8

บริการ/ตลาดภายใน

9

การพั
ฒ
นาเมื
อ
งอย่
า
งรวดเร็
ว
ในอาเซี
ย
น
การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วในอาเซียน
2553

ที่มา: Lightpollutionmap

อาเซียน
กลางคืน

2559

10

จานวน
(ล้านครัวเรือน)

ที่มา: Economic Intelligence Unit

11

12

ที่มา: TDRI EIS, จากข้อมูล ตลท. ปี 2557
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14

ที่มา: TDRI EIS
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ภาพรวมของเศรษฐกิ
จอาเซียนย(2)
การสร้
างแบรนด์ไทยในอาเซี
น
ทุกประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว มีเมืองใหญ่เกิดขึ้น มีชน
ชั้นกลางเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
เสื้อผ้า

อินโดนีเซีย

• การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อหวังตลาดภายในประเทศ
Greyhound
Sabina
• มีปัญDisaya
หาเงินลงทุนในการพั
ฒนาโครงสร้
างพื้นฐาน Fly Now

ฟิลิปปินส์

• การเติบโตสูง เนื่องจาก ตลาดบริโภคในประเทศขยายตัว ซึ่งเป็นผลจากเงิน
ส่งกลับจากต่างประเทศเพิ
รองเท้า ่มมากขึ้น และการลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน
• มีปัญหาอาชญากรรมในประเทศสูง Gambol
Jelly Bunny
Kito

Jaspal

ASEAN
มาเลเซีย

• เร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรี ายได้สูง โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากร การเปิดเสรี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
• มีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง

ร้านอาหาร/
กาแฟ

เครื่องสาอาง

สิงคโปร์

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลง เป็นMistine
ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิ
จโลกที่ชะลอ
THANN
Beauty Buffet
ตัวลง

บรูไน

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
ลงทุcanyon
นจากต่างชาติ
เพิExpress
่มขึ้น
Black
Thai
Cafe’ Amazon
True coffee
S&P

MK Restaurants
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swoT ของไทยในอาเซี
น
ภาพรวมของเศรษฐกิ
จอาเซียนย(2)

Weaknesses

Strengths

ทุกประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว มีเมืองใหญ่เกิดขึ้น มีชน
ชั้นกลางเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

• การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อหวังตลาดภายในประเทศ
อิ
น
โดนี
เ
ซี
ย
• ไทยขาดแคลนแรงงาน/ทรั
พยากร
างพื้นฐาน
• ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ท•ี่ดี มีปัญหาเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้

นักลงทุนไทยลังเลที่จะไปลงทุน
• ไทยมีภาพลักษณ์ของสินค้•าทีการเติ
่ดี บโตสูง เนื่องจาก ตลาดบริ•โภคในประเทศขยายตั
ว ซึ่งเป็นผลจากเงิน
างประเทศนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งกลับจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ต่และการลงทุ
ฟิลิปปินส์
• มีปัญหาอาชญากรรมในประเทศสูง

มาเลเซีย

ASEAN

• เร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรี ายได้สูง โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากร การเปิดเสรี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
• มีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง

Oสิงpportunities
คโปร์

Threats

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลง เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลง

• ไทยไม่ได้ท้าความตกลง FTAs กับ
• อาเซียนเติบโตสูง
• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็ประเทศคู
กน้อย ่ค้าที่ส้าคัญ
• มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็
ว
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
• มีการเชื่อมต่อทางกายภาพมากขึ
้น างชาติเพิ่มขึ้น
ลงทุนจากต่

17

นัยจาก SWOT ANALYSIS
ภาพรวมของเศรษฐกิ
จอาเซียน (2)
ทุกประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว มีเมืองใหญ่เกิดขึ้น มีชน
ชั้นกลางเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

เอกชนต้
องออกจาก
ZONE ใประเทศ
• การลงทุ
นจากต่างประเทศเพิCOMFORT
่มขึ้น เพื่อหวังตลาดภายในประเทศ

อินโดนีเซียสู่การใช้
ฐานการค้
าและการลงทุ
นอย่างจริงจัง
• มีอ
ปัญาเซี
หาเงิยนนเป็
ลงทุนน
ในการพั
ฒนาโครงสร้
างพื้นฐาน
ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

ฐานการผลิ
ฐานบริการคนชั
้ นกลางในเมื
• การเติบตโตสูง เนื่อฐานการตลาด
งจาก ตลาดบริโภคในประเทศขยายตั
ว ซึ่งเป็น
ผลจากเงิน อง
ส่งกลับจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และการลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน
• มีปัญหาอาชญากรรมในประเทศสูง
• เร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรี ายได้สูง โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากร การเปิดเสรี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
• มีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง

รัฐต้องออกจาก COMFORT ZONE

สิงคโปร์

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลง เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลง

บรูไน

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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อินโดนีเซีย:

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ

เงินเฟ้อที่คนาดการณ์
การเติบโตทางเศรษฐกิ
จที่คาดการณ์
(%)การพัฒนาความเป็
ทุกประเทศในอาเซี
ยนมี
เมืองอย่(%)างรวดเร็ว
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ชั้นกลางเพิ่มขึ้น และมีการพั10ฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

8

8

6

5.1

5.6 5.7
อินโดนี
เซีย

5.3

4
2
0

ฟิลิปปินส์
2559 2560 2561 2562

5.9

มีเมือัอตงใหญ่
เกิ่ยดนทีขึ้น่คาดการณ์
มีชน
ราแลกเปลี
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ที่มา: FocusEconomics Consensus Forecast•(พ.ย.
เร่ง2559)
ปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรี ายได้สูง โดยเน้นการพัฒนา

มาเลเซีย

บุคลากร การเปิดเสรี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
• มีาปงพื
ัญ้นหาความไม่
อนทางการเมื
ง ้ง
• รัฐบาลโจโควี เน้นพัฒนาโครงสร้
ฐาน เพื่อเป็แน่นนผลงานก่
อนเลืออกตั
• โรงไฟฟ้า ระบบน้้า รถไฟฟ้
รถไฟความเร็
วสูมง เติ
ท่าบเรืโตลดลง
อ และนิคเป็มอุ
ตสาหกรรม บโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
• าเศรษฐกิ
จมีแนวโน้
นผลจากการเติ
สิงคโปร์
วลง านงบประมาณ เพราะรัฐมีรายได้จากภาษีที่ต่้า (11% ของ GDP) และ
• การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีปัญตัหาด้
• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายทรัพยากรธรรมชาติ
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
• ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (2.0-2.5%
GDP)
ลงทุของ
นจากต่
างชาติเพิ่มขึ้น
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อินโดนีเซีย:

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาสทางธุรกิจ
• มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ้านวนมาก
• การเปิดเสรีการลงทุน ในปี 2559
• สาขาที่ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้องเย็น
• สาขาที่ต่างชาติถือหุ้นได้ 67% เช่น คลังสินค้า การกระจายสินค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก
(400-2,000 ตร.ม.) และ MICE
• รัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น สินค้าส่งออกและทดแทนการน้าเข้า
• รัฐอ้านวยความสะดวกแก่นักลงทุน มีการบริการ fast-track
• ชนชั้นกลางเติบโตอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงที่ควรระวัง
• ความล่าช้าในการขอใบอนุญาต – อาจใช้การซื้อกิจการ
• เศรษฐกิฐจบาลกลางและรั
มีแนวโน้มเติบโตเพิ
่มขึ้นอเล็
• ความไม่สอดคล้องระหว่างกฎหมายของรั
ฐบาลท้
งถิก่นน้อย
บรูไรนัปชั่น (อันดับที่ 88• จากพยายามลดการพึ
• ปัญหาคอร์
168 ประเทศ) ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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เวียดนาม:

ภาพรวมของเศรษฐกิ
จ
อาเซี
ย
น
(2)
แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อที่คาดการณ์ (%)
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ที่มา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

•
•
•
•
•
•

ขาดดุลการคลังในระดับสูง (4-6% ของ GDP) ตั้งแต่ปี 2556 และหนี้สาธารณะใกล้ชนเพดาน (65% ของ GDP)
เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศต่้า (< 2.5 เท่าของการน้าเข้า; < 50% ของหนี้ต่างประเทศ)
การปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้ลอยตัวมากขึ้น ท้าให้ค่าเงินอ่อนค่าลง
ปัญหาการธนาคารที่ยังไม่ได้รบั การแก้ไข
มีแรงงานหนุ่มสาวที่ขยันมาก แต่ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น
มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก
• รถไฟฟ้าในโฮจิมินห์ซิตี้ สนามบิน และท่าเรือ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• การเข้าร่วม TPP และ FTA กับ• EU
พยายามลดการพึ
ไน งออกไปยั•งสหรั
• บรู
เป็นฐานการส่
ฐฯ และ EU ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
จากต่างชาติเพิ่มขึ้น
• ปฎิรูปกฎหมายขนานใหญ่ ลงทุ
เช่น นกฎหมายแรงงาน
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เวียดนาม:

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาสทางธุรกิจ
• การแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ - Vinamilk, Habeco และ Sabeco เป็นต้น
• การพัฒนาเมืองและการเพิ่มขึน้ ของชนชั้นกลางอย่างรวดเร็ว
• การก่อสร้างเกิดขึ้นจ้านวนมาก
• ความต้องการรถยนต์ อาหาร เครื่องดื่ม ไลฟ์สไตล์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เพิ่มขึ้น
• อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ และ EU มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
• นิคมอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงที่ควรระวัง
•
•
•
•

ความเป็นชาตินิยมสูง – ควรใช้แนวทางธุรกิจที่ win-win
การแทรกแซงของรัฐบาล เช่น• การสงวนสิ
vetoมในรั
วิสาหกิ
เศรษฐกิจทมีธิแนวโน้
เติบฐโตเพิ
่มขึจ้นทีเล็่ถกูกน้แปรรู
อย ป
ปัญหา local partners – ควรถื
อหุ้น 100% หรือใช้่งพาการส่
วิธีขายแฟรนไชส์
• พยายามลดการพึ
งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรู
ไ
น
ปัญหาคอร์รัปชั่น (อันดับที่ 112 จาก
ประเทศ)
ลงทุน168
จากต่
างชาติเพิ่มขึ้น
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เมียนมา:

ภาพรวมของเศรษฐกิ
จ
อาเซี
ย
น
(2)
แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อที่คาดการณ์ (%)

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ (%)
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ที่มา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

• เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีความสงบในประเทศ ยกเลิกการคว่้าบาตรจากต่างชาติ และได้สิทธิ GSP
• การเติบโตในระยะกลางขับเคลื่อนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่น การขนส่ง การกระจายสินค้า ICT
และโลจิสติกส์
• ขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้น (3-4% ของ GDP) เนื่องจาก ค่าเงินจ๊าดอ่อนค่าลง และราคาก๊าซลดลง
• ธนาคารกลางมีข้อจ้ากัดในการชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
• ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดั•บสูเศรษฐกิ
ง (7% ของ
จมีแGDP)
นวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• การลงทุ
ที่สุดอยู่ในภาคอุตสาหกรรมน้
้ามันและก๊
• พยายามลดการพึ
่งพาการส่งออกน้
้ามันาซธรรมชาติ
และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูนไจากต่
น างประเทศที่ใหญ่
• นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ลงทุ
ไม่มนีคจากต่
วามชัาดงชาติ
เจน เพิ่มขึ้น
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เมียนมา:

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาสทางธุรกิจ
•
•
•
•

มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ้านวนมาก
มีศักยภาพเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจากต้นทุนแรงงานต่้า และการได้ GSP
ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตเร็ว
มีการพัฒนาเมืองมากขึ้น: การก่อสร้าง การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน
• ชนชั้นกลางเติบโตขึ้นมาก (40% ของคนย่างกุ้งใช้จ่ายมากกว่า 300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน)

ความเสี่ยงที่ควรระวัง
•
•
•
•

กฎหมายของเมียนมาค่อนข้างโบราณ
โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ค่อยดี ขาดแคลนพลังงาน (อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่้าสุดในเอเชีย)
ค่าเช่าส้านักงานและราคาที่ดิน•เพิเศรษฐกิ
่มสูงขึ้น จมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ยังมีความขัดแย้งทางการเมือ•งหรืพยายามลดการพึ
อชนกลุ่มน้อย (ปัญ
หาระหว่างงทหารกั
บาลารัซธรรมชาติ
ฐบาลกับชนกลุ
่มน้อบยสนุนให้มีการ
่งพาการส่
ออกน้้ามับนรัฐและก๊
โดยสนั
บรู
ไ
น
ชาวพุทธกับชาวมุสลิม)
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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กัมพูชา และลาว:

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ (%)
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ที่มา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

กัมพูชา

ลาว

• การเติบโตเกิดจากการขายพลังงานและสินแร่
• ในอดีต การบริโภคที่เพิ่มขึ้น เกิดจากราคาที่ดินสูงขึ้น
• ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจ้านวนมากและยาวนาน
• ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องยาวนาน
(17% ของ GDP), หนี้ต่างประเทศในระดับสูง (80%
(8% ของ GDP)
ของ GDP) ทุนส้ารองระหว่างประเทศไม่เพียงพอ
• ขาดดุลการคลัง เนื่องจากการเพิ่มเงินเดือน
• ขาดดุลการคลังมาก (4.5-5.0% ของGDP) จากราคา
ข้าราชการ
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่้าลง
• การเติบโตในระยะกลางจะมาจากการลงทุนและการใช้
•
เศรษฐกิ
จ
มี
แ
นวโน้
ม
เติ
บ
โตเพิ
้นเล็กน้อย บสูง (> 60% ของ GDP)
• หนี่ม้สขึาธารณะในระดั
จ่ายภาครัฐบาล
งออกน้้ามัน และก๊อานแอ
ซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูงไานภายในปี
น
• ภาคการธนาคารอ่
• ไฟฟ้าจะพอใช้
2563 • พยายามลดการพึ่งพาการส่
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่ม•ขึ้น มีเงินทุนไหลเข้าจากจีน
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กัมพูชา และลาว :

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)
โอกาสทางธุรกิจ
กัมพูชา
• มีกฎหมายที่สนับสนุน FDI มากที่สุด
• เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไป EU
• เมืองและชนชั้นกลางมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะพนมเปญ

โอกาสและความเสี่ยง
ลาว

• ภาคพลังงานเติบโต
• มีทรัพยากรแร่และวัตถุดิบทางการเกษตรที่
อุดมสมบูรณ์
• ภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงที่ควรระวัง
กัมพูชา

ลาว

• การพึ่งพาการส่งออกเสื้อผ้าค่อนข้างมาก
• การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลัง
• ความไม่แน่นอนทางการเมือง
• ปัญหาคอร์รัปชั่น (อันดับที่ 139 จาก 168
•
เศรษฐกิ
จ
มี
แ
นวโน้
ม
เติ
บ
โตเพิ
่มขึ้นเล็กน้อย
• ปัญหาคอร์รัปชั่น (อันดับที่ 150 จาก 168
ประเทศ)
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
ประเทศ)
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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มาเลเซีย:

ภาพรวมของเศรษฐกิ
จ
อาเซี
ย
น
(2)
แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อที่คาดการณ์ (%)

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ (%)
10
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4.7

แข็งค่า
%
(2559 - 2563)
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ที่มา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

• การบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
เพิ่มบ้านาญให้ข้าราชการทีเ่ กษียณ ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวรายได้นอ้ ย และลดเงินสมทบเข้ากองทุนบ้านาญ
• เงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ ท้าให้ค่าเงินแข็งค่า เนื่องจากมาเลเซียมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ดี
• เร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สงู โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร การเปิดเสรี และการแข่งขันทาง
• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เศรษฐกิจ
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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มาเลเซีย:

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาสทางธุรกิจ
• มีนโยบายท้าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้า
• ธุรกิจบริการ (เช่น สุขภาพ การศึกษา ร้านอาหาร และค้าปลีก) เติบโตสูง จากการเปิดเสรีสาขาบริการมากขึ้น
และชนชั้นกลางขยายตัว
• รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่เน้นธุรกิจมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ท่องเที่ยว สุขภาพ และโลจิสติกส์

ความเสี่ยงที่ควรระวัง
• ความขัดแย้งทางการเมือง
• ปัญหากองทุน 1MDB ซึ่งสร้างความขัดแย้งทางการเมือง และเบี่ยงเบนความสนใจของรัฐบาลที่จะปฎิรปู ประเทศ
• การบริโภคภาคเอกชนอาจลดต่้าลง เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น และอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น
• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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ฟิลิปปินส์:

ภาพรวมของเศรษฐกิ
จ
อาเซี
ย
น
(2)
แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อที่คาดการณ์ (%)

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ (%)
10
8
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0.0

คงที่
%
(2559 - 2563)
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ที่มา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

• เศรษฐกิจขยายตัวดี ซึ่งเป็นผลจากการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
• การเติบโตในระยะสั้น-กลางถูกขับเคลื่อนจากการส่งเงินกลับประเทศของชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ
(remittance) และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บรูไน

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น

30

ฟิลิปปินส์:

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาสทางธุรกิจ
• โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ้านวนมาก (50 โครงการในแผน)
• ในปี 2559 เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 5 ของ GDP
• การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และที่อยู่อาศัย
• ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวที่มีคนท้างานอยูต่ ่างประเทศ
• การเติบโตของธุรกิจ BPO
• นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐ

ความเสี่ยงที่ควรระวัง
• ปัญหาอาชญากรรม
• ปัญหาคอร์รัปชั่น (อันดับที่ 95 จากการจัดอันดับ 168 ประเทศทั่วโลกในปี 2558)
• เศรษฐกิาจธุมีรกิแนวโน้
• ขั้นตอนและข้อบังคับจ้านวนมากในการท้
จ มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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สิงคโปร์ และบรูไน :

ภาพรวมของเศรษฐกิ
จ
อาเซี
ย
น
(2)
แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ (%)
สิงคโปร์

8

บรูไน

6.4

เงินเฟ้อที่คาดการณ์ (%)
สิงคโปร์

8

อัตราแลกเปลี่ยนที่คาดการณ์
สิงคโปร์
บรูไน

บรูไน
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ที่มา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

สิงคโปร์

บรูไน

• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ที่ชะลอตัวลง
• มุ่งลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามันและก๊าซธรรมชาติ
• ราคาที่อยู่อาศัยลดลง เนื่องจากอุปทานสูงในตลาด
โดยส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ
• เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
บรูไน
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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สิงคโปร์ และบรูไน :

ภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียน (2)

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาสทางธุรกิจ
สิงคโปร์

• การเติบโตของธุรกิจ e-commerce อย่าง
รวดเร็ว
• การเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศ

บรูไน
• ความต้องการกระจายความเสี่ยงออกจาก
อุตสาหกรรมน้้ามันและก๊าซธรรมชาติ

ความเสี่ยงที่ควรระวัง
สิงคโปร์

บรูไน

• การพึ่งพาน้้ามันและก๊าซธรรมชาติมาก
• การแข่งขันสูงมาก
• ค่าจ้างแรงงานและค่าเช่าพื้น•ที่ทเศรษฐกิ
ี่สูงมาก จมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

บรูไน

• พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น
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