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วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าสู่วัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ ที่ใหญ่กว่าเดิม
ประเทศไทยกําลังก้าวผ่านกับดักการลงทุน และเข้าสู่วัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ โดยจะเห็นการ
ลงทุนที่เป็นรูปธรรมของทั้งภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหลายอุตสาหกรรม เช่น นิคม
ฯ มี WHA เป็นหุ้นเด่น ธนาคารพาณิชย์ มี BBL และ KBANK ที่น่าสนใจ และ รับเหมาฯ มี UNIQ
เป็นตัวเลือก นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่มีศักยภาพลงทุนใน EEC เช่น BDMS

SET Index (จุด)

1,726.67

มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)

17,080

Ex.PER ปี 2561 (เท่า)

15.64

ก้าวพันกับดักการลงทุนภาย เข้าสู่วัฎจักรการลงทุนรอบใหม่
10 ปี ทีผ่ ่านมาถือได้ วา่ ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักการลงทุน โดยการลงทุนของรัฐบาลสะดุดจาก
สถานการณ์ทางการเมืองทีข่ าดเสถียรภาพ ส่วนภาคเอกชน ก็อยู่ในภาวะที่ขาดทางเลือกในการลงทุน
เนื่องจากฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศปั จจุบนั อยู่ในภาวะที่มีกําลังการผลิตส่วนเกิน (Utilization
Rate ราว 60%) อีกทังเป็
้ นอุตสาหกรรมที่ให้ คา่ เฉลี่ย Net Profit Margin ค่อนข้ างตํ่า แต่ด้วยพัฒนาการ
เชิงบวกทีเ่ กิดขึ ้นในปั จจุบนั เริ่ มจากการลงทุนของรัฐบาลที่เป็ นรูปธรรม
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ส่งเสริ มการลงทุน การผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EEC ทําให้ เชื่อว่าประเทศไทยจะก้ าว
พ้ นกับดังการลงทุน และก้ าวสูว่ ฎั จักรการลงทุนรอบใหม่

เม็ดเงินพร้อมเข้าลงทุน
เพื่อที่จะให้ เห็นภาพมูลค่าเงินลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า ฝ่ ายวิจยั ได้ พิจารณาถึงตัวเลข
ต่อไปนี ้คือ Backlog ของ 13 บริ ษัทรับเหมาฯ 4.4 แสนล้ านบาท การประมูลโครงการใหม่ของรัฐ
4Q60-2561 ที่ 7.1 แสนล้ านบาท เงินลงทุนใน EEC 1.5 ล้ านล้ านบาทในช่วง 5 ปี การขอรับส่งเสริ ม
การลงทุน 3 แสนล้ านบาทในช่วง 1H60 และกระแสเงินสดจ่ายลงทุน (CFI) ของบริ ษัทจดทะเบียน
Real Sector ที่ระดับ 0.8 – 1.2 ล้ านล้ านบาท/ปี ซึง่ คาดว่าจะเป็ นการลงทุนในประเทศในสัดส่วนที่
สูงขึ ้น สภาพแวดล้ อมดังกล่าวข้ างต้ นน่าจะสะท้ อนให้ เห็นภาพของกระแสการลงทุนทีก่ ําลังจะเกิดขึ ้น
ในอนาคต นอกจากนี ้หากพิจารณาในเชิงความพร้ อมของแหล่งเงินลงทุนก็น่าจะมีมากพอ ประเมิน
จากโครงสร้ างการเงินของบริ ษัทดทะเบียน Real Sector ที่มีคา่ Net Gearing เพียง 0.57 เท่า ขณะที่
กลุม่ ธนาคารมีอตั ราส่วน LDBR 83.5%

นิคมฯ ธนาคารฯ รับเหมาฯ และบริษัทที่พร้อมลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย น่าสนใจ
พื ้นที่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็ นพื ้นที่เป้าหมายในการส่งเสริ มการลงทุน ทําให้
WHA(FV@B 4.2) ซึง่ มีที่ดินพร้ อมขายสูงสุดน่าสนใจ การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานภาครัฐทังที
้ ่มีอยู่
และที่จะออกมาอีกมาก จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้รับเหมาฯ รายใหญ่ ซึง่ UNIQ (FV@B25) มีความโดด
เด่นทังในเรื
้ ่ อง Backlog ที่รอรับรายได้ 2 ปี และประสิทธิภาพการทํากําไรที่สงู นอกจากนี ้สถาบัน
การเงินที่เป็ นแหล่งเงินทุน ก็ถกู คาดหมายว่าจะมีปริ มาณธุรกิจที่หนาแน่นมากขึ ้น โดยตัวเลือกการ
ลงทุนที่โดดเด่นคือ BBL (FV@B 210) และ KBANK (FV@B 253) ส่วนบริ ษัทที่มีศกั ยภาพสําหรับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่น่าสนใจ ได้ แก่ BDMS (FV@B 25.5)
ความพร้ อมลงทุนในด้ านต่ างๆ ของทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
เม็ดเงินที่พร้ อมลงทุน

มูลค่ า (แสนล้ านบาท)

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

หมายเหตุ

Backlog ของผู้รับเหมาฯ 13 ราย

4.4

ทยอยเบิกจ่ายตามความคืบหน้ าในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้ า

การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของรั ฐ

7.1

กําหนดเกิดขึ น้ ในงวด 4Q60 และ ตลอดปี 2561

แผนการลงทุนใน EEC

15

ทยอการลงทุนช่วง 5 ปี

การของรั บการส่งเสริ มการลงทุน 1H60

3

ทยอยลงทุนหลังได้ รับการอนุมัติ

กระแสเงินสด (CFI) ของบริ ษัทจดทะเบียน Rela Sector

10

CFI ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 8 แสนล้ านบาท - 1.2 ล้ านล้ านบาท

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

therdsak.re@asiaplus.co.th
พบชัย ภัทราวิชญ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 052647

ภราดร เตียรณปราโมทย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
และทีมวิจัย ASPS

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รื อไม่ก็
ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
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กว่า 10 ปีที่ผา่ นมา ภาพรวมการลงทุนในประเทศไม่คึกคัก
ในช่วง 10 ปี ทีผ่ ่านมา นับว่าเป็ นช่วงเวลาที่การลงทุนของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ชะลอตัว ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออํานวยหลายประการ
 สถานการณ์การเมืองที่อยู่ภายใต้ ความขัดแย้ งและขาดเสถียรภาพ
โดยเกิดการทํา
รัฐประหารถึง 2 ครัง้ ได้ แก่ 19 ก.ย. 2549 และ 22 พ.ค. 2557 นอกจากนี ้ยังเกิดการชุมนุม
ทางการเมืองเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน ทําให้ การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐบาล
เกิดขึ ้นน้ อยมาก โดยเพิ่งเริ่ มเห็นการกลับมาลงทุนเชิงรุกอีกครัง้ ในปี 2558
การลงทุนภาครัฐบาล
มูลค่าลงทุนรัฐ

แสนล้านบาท
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ที่มา : สภาพัฒน์

 ภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
ขยายการลงทุนรอบใหญ่ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติต้มยํากุ้ง ยังไม่สามารถใช้ กําลังการผลิตได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เห็นได้ จากค่าเฉลี่ย Utilization Rate อยู่ที่ระดับประมาณ 60 –
65% จึงไม่มีความจําเป็ นต้ องลงทุนในอุตสาหกรรมเดิม
การลงทุนภาคเอกชน
มูลค่าลงทุนเอกชน

ล ้านล ้านบาท
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อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
อัตราการใช ้กําลังการผลิต
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 ภาพรวมในเรื่ องประสิทธิภาพการทํากําไรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย อยูใ่ น
ระดับที่ตํ่า และไม่มีพฒ
ั นาการเชิงบวกในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยฝ่ ายวิจยั ได้ วิเคราะห์
ข้ อมูลของบริ ษัทจดทะเบียนในกลุม่ Real Sector (ไม่รวม กลุม่ สถาบันการเงิน, บริ ษัท
หลักทรัพย์, ประกัน และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ) พบว่าประสิทธิภาพการทํากําไรของ
บริ ษัทจดทะเบียนไม่แสดงพัฒนาการเชิงบวกให้ เห็นอย่างมีนยั สําคัญ โดยทีอ่ ตั ราส่วน
Norm Profit Margin ยังคงอยู่ที่บริ เวณ 6.7% ซึง่ แทบไม่ตา่ งกับช่วง 10 ปี ทีผ่ ่านมา ซึง่
เท่ากับว่าการลงทุนเพียงเท่าที่เป็ นอยู่ไม่ได้ สร้ างผลตอบแทนที่ดีขึ ้นให้ กบั บริ ษัท
ประสิทธิภาพการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน Real Sector
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*ไม่ รวมธนาคารพาณิชย์ , ธุรกิจการเงิน, ประกันฯ, กองทุนรวมอสังหาฯ และกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน

โดยสรุปสาเหตุทที่ ําให้ ภาคเอกชนไม่มีการลงทุนเพิ่มในช่วงที่ผ่านมา เป็ นผลมาจากการที่ไม่
สามารถสร้ างผลตอบแทนทีเ่ พิ่มเติมขึ ้นมาได้ จากสภาพแวดล้ อมที่เป็ นอยู่
ไม่วา่ จะเป็ น
สถานการณ์การเมืองที่ไม่เอื ้อ กําลังการผลิตส่วนเกินยังมีค้างอยู่ในระบบ ขณะที่ความสามารถ
ในการทํากําไรจากฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่มีข้อจํากัดค่อนข้ างมาก

เดินหน้ากระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
o ปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ก่อนปี 2558 นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะกระจายความเจริ ญ
ออกสูภ่ มู ิภาค ทําให้ เกิดระบบการส่งเสริ มการลงทุนโดยมีกรุงเทพฯและปริ มณฑล เป็ นศูนย์กลางและ
แบ่งโซนการส่งเสริ มการลงทุนออกเป็ น 3 โซน โดยโซนที่ 3 เป็ นโซนที่อยู่ในพื ้นที่ไกลจากศูนย์กลาง
มากที่สดุ ก็จะได้ รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริ มการลงทุนสูงสุด แต่นบั จากปี 2558 เป็ นต้ นมา ได้ ยกเลิก
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ระบบโซนนิ่งดังกล่าวมาข้ างต้ น และ ปรับมากําหนดนโยบายการให้ สิทธิพิเศษในการส่งเสริ มการ
ลงทุน กับอุตสาหกรรมที่สร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั ประเทศ มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ และเป็ นการผลิตสินค้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่ม (หรื อทําน้ อยได้ มาก ตามสโลแกน Thailand 4.0) โดย
พิจารณาให้ สิทธิประโยชน์ตาม ประเภทอุตสาหกรรม (Sector base), เทคโนโลยีทนี่ ํามาใช้
(Technology base) ,การทําวิจยั พัฒนา (Merit base) ส่วนการใช้ โซนนิ่ง จะให้ เฉพาะโซนที่ต้องการ
ส่งเสริ มเป็ นจุดๆ ไป นอกจากนี ้ยังมีมาตรการส่งเสริ มเฉพาะในเรื่ องๆ ไปอีกส่วนหนึง่ ทังนี
้ ้นโยบาย
การส่งเสริ มการลงทุนแสดงตามแผนผังต่อไปนี ้
กรอบแนวคิดในการส่ งเสริมการลงทุนของรัฐบาล

o เพิ่มสิทธิพิเศษในดึงดูดการลงทุน
นอกจากปรับเปลีย่ นนโยบายในการส่งเสริ มการลงทุนแล้ ว ยังได้ ปรับปรุงสิทธิพิเศษในการลงทุนให้
ดึงดูดความสนใจของภาคเอกชนมากขึ ้น โดยต้ นปี 2560 ที่ผ่านมาได้ มีการแก้ ไข พ.ร.บ.ส่งเสริ มการ
ลงทุนฯ โดยขยายช่วงเวลาในการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลจากเดิมกําหนดไม่เกิน 8 ปี มาเป็ นไม่
เกิน 13 ปี และ ต่อมาได้ มีการออก พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศฯ เพื่อเพิ่ม
เพดานการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั้ ง
และก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ประเทศ เป็ น 15 ปี นอกจากนี ้ยังอยู่ในกระบวนการที่จะออก พ.ร.บ. ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้ กบั การลงทุนในพื ้นที่ 3 จังหวัดได้ แก่
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง พร้ อมกับปรับปรุงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ให้ เอื ้อต่อการลงทุนมากที่สดุ โดย
กฎหมายฉบับนี ้ปั จจุบนั อยู่ในการพิจารณาของ สนช. คาดบังคับใช้ ปลายปี 2560 หรื อ ต้ นปี 2561
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ ในการส่ งเสริมการลงทุน
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o เน้นสร้าง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
การเกิดขึ ้นของการลงทุนภาคเอกชนหากจะเกิดขึ ้นจากนี ้ไป ไม่น่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆ แต่เชื่อ
ว่าจะเกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทํากําไรให้ กบั กิจการ
โดยใน
เบื ้องต้ นภาครัฐได้ กําหนดกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายขึ ้นมา 10 อุตสาหกรรม (ดูแผนภาพด้ านล่าง
ประกอบ) พร้ อมให้ สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ เกิดการลงทุน เฉพาะ
อย่างยิ่งหากเป็ นการลงทุนในพื ้นที่ 3 จังหวัด EEC ซึง่ มีการกําหนดแผนลงทุนในระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ วยเม็ดเงินที่สงู พร้ อมกฎเกณฑ์ที่เอื ้อต่อการทําธุรกิจ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็ น New S Curve

จากประเด็นที่กล่าวมาข้ างต้ น เห็นได้ วา่ ภาครัฐ ได้ พยายามในการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนโดย
การแก้ ไขอุปสรรคต่างๆ ในการลงทุน พร้ อมทังสร้
้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการลงทุน แต่อย่างไรก็
ตามก็ยงั คงมีประเด็นที่สร้ างความไม่แน่ใจให้ กบั นักลงทุนประการหนึง่
ก็คือความต่อเนื่องในการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาล เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็ นรอยต่อของการเปลี่ยนรัฐบาล ที่ต้องจับตาว่า
จะมีการปรับเปลีย่ นนโยบายหรื อไม่

ด้วยฐานะการเงินที่แข้มแข็ง หนุนเอกชนพร้อมลงทุน
นอกจากความพร้ อมของภาครัฐในการส่งเสริ มการลงทุนแล้ ว
อีกฝั่ งหนึง่ ที่จะต้ องมีความพร้ อม
เพื่อที่จะให้ เกิดธุรกรรมการลงทุน ก็คือภาคเอกชนที่ต้องใส่เงินลงทุนเข้ าไป ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ได้ ตรวจสอบ
สถานะการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในภาค Real Sector (ไม่รวมสถาบันการเงินทุกประเภท)
จํานวน 454 บริ ษัท พบว่ามีความพร้ อมอยู่ในเกณฑ์สงู โดยสิ ้นปี 2559 บริ ษัทจดทะเบียนมีภาระ
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) รวม 4.5 ล้ านล้ านบาท แยกเป็ น หนี ้ระยะสัน้
1.3 ล้ านล้ านบาท และหนี ้ระยะยาว 3.2 ล้ านล้ านบาท ขณะที่มีเงินสดและสินทรัพย์ใกล้ เงินสดรวม
9.1 แสนล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 6.2 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วน หนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน
(Net Gearing) เพียง 0.57 เท่า ซึง่ ถือว่าตํ่า และมีความยืดหยุ่นสําหรับการลงทุนสูง
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Net Gearing ของบริษัทจดทะเบียน Real Sector
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* ไม่ รวมธนาคารพาณิชย์ , ธุรกิจการเงิน, ประกันฯ, กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน

นอกจากนี ้หากพิจารณาจากการลงทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในช่วงทีผ่ ่านมา ก็พบว่ายังเกิดธุรกรรม
การใช้ จ่ายเม็ดเงินเพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
โดยตัวเลขกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
(Cashflow from Investment, CFI) ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 8 แสนล้ านบาทต่อปี ตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ น
มาก และสูงสุดในปี 2559 ที่ระดับ 1.2 ล้ านล้ านบาท แต่อย่างไรก็ตามจากการติดตามรูปแบบการ
ลงทุนพบว่าส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนขยายกิจการในต่างประเทศ ผ่านการซื ้อกิจการ

พันล ้านบาท

Cash Flow from Investment บริษัทจดทะเบียน Real Sector
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* ไม่ รวมธนาคารพาณิชย์ , ธุรกิจการเงิน, ประกันฯ, กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน

เริ่มต้นวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ของทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ เริ่ มเห็นเป็ นรูปธรรมมากขึ ้นนับจากช่วงปลายปี 2559 ที่มีการ
เปิ ดประมูลรถไฟฟ้ า 3 เส้ นทาง คือ สายสีส้ม (ศูนย์วฒ
ั นธรรม – มีนบุรี) , สายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี)
และสายสีเหลือง (ลาดพร้ าว – สําโรง) ต่อมาในปี 2560 โครงการที่เด่นชัดได้ แก่ รถไฟทางคู่ 5
เส้ นทาง และ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึง่ จากนี ้ไปน่าจะเห็นการเปิ ดประมูลโครงการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ทังนี
้ ้หากประเมินตามแผนงานในงวด 4Q60
น่าจะเห็นการเปิ ดประมูลโครงการขนาดใหญ่มลู ค่ารวม 1.55 แสนล้ านบาท และในปี 2561 คาดว่า
จะเห็นโครงการก่อสร้ างออกมาประมูลอีก 5.55 แสนล้ านบาท (ดูตารางด้ านล่างประกอบ)
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โครงการภาครั ฐที่คาดจะเปิ ดประมูลปี 4Q60-2561
โครงการ
4Q60
รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บ ูรณะ
ระบบเก็บ ค่าโดยสาร มอเตอร์เวย์ พัท ยา-มาบตาพุด
ระบบเก็บ ค่าโดยสาร มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
ระบบเก็บ ค่าโดยสาร มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี
ทางด่วนดาวคะนอง-พระราม 3
รวม
2561
รถไฟฟ้าสายสีสม้ ตลิง่ ช ัน-ศูนย์วัฒนธรรม
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน บางแค-พุท ธมณฑลสาย 4
รถไฟฟ้าสายสีเขียว สมุทรปราการ-บางปู
รถไฟฟ้าสายสีเขียว คูคต-ลําลูกกา
Airport link ดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท
ิ -ม.ธรรมศาสตร์
รถไฟสายสีแดง รังสต
รถไฟสายสีแดง Missing Link
้
รถไฟทางคู่เฟสสอง รวม 7 เสนทาง
ทางด่วนขัน
้ ที่ 3 ( ท ศ
ิ เหนือ )
รันเวย์ 3 สนามบ น
ิ สุวรรณภูม ิ
Terminal 2 สนามบ น
ิ สุวรรณภูม ิ
รวม

มูลค่า ( ลา้ นบาท )
101,112
2,500
10,000
10,000
31,244
154,856
109,000
21,197
12,146
9,803
31,149
7,597
44,157
261045
14,328
10,000
34,663
555,085

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ น่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนขึ ้นเป็ นลําดับ ทังนี
้ ้เป็ นผลมา
จากมาตรการส่งเสริ ม และกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ทังนี
้ ้น่าจะเห็นการ
เคลื่อนไหวที่ชดั เจนมากขึ ้นหลังจากที่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ หรือที่เรี ยกกันว่า
พ.ร.บ.EEC ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยเมื่อวันที่ 28
ก.ย. 2560 ได้ มีมติเห็นชอบในหลักการ (วาระที่ 1) และได้ มีการตังคณะกรรมธิ
้
การร่วมขึ ้นมาแปร
ญัตติ ก่อนนําเข้ าสูก่ ารพิจารณาในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ต่อไป เบื ้องต้ นคาดว่าจะมีผลบังคับใช้
ในช่วงปลายปี 2560 หรื อ ต้ นปี 2561
ภายใต้ การขับเคลื่อนของวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ คาดว่าน่าจะทําให้ เศรษฐกิจ และ กําไรบริ ษัทจด
ทะเบียนเบียนเติบโต โดยในปี 2561 คาดหมายว่าน่าจะเห็น GDP Growth ในระดับ 4% (เทียบกับ
3.5% ในปี 2560) ส่วนกําไรบรัทจดทะเบียนคาดว่าจะเติบโตในอัตรา 8.9% (เทียบกับ 7.1% ในปี
2560) ทังนี
้ ้ภายใต้ กระแสการลงทุนดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลดีตอ่ หลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง

o กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม มีที่ดิน = มีศักยภาพ WHA เด่น
ความคืบหน้ าของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะส่งผลดีตอ่ กลุม่ นิคมอุตสาหกรรม
อย่างน้ อย 2 แง่มมุ คือ 1) น่าจะทําให้ ราคาที่ดินในพื ้นที่ดงั กล่าวปรับตัวสูงขึ ้น เหตุเพราะมีการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานจํานวนมากในพื ้นที่ดงั กล่าว ไม่วา่ จะเป็ นการขยายท่าเรื อ สนามบิน รถไฟทางคู่
รถไฟความเร็วสูง รวมถึงทางด่วนพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และ 2) น่าจะทําให้ ความต้ องการ
ที่ดินในพื ้นที่ EEC สูงขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามการลงทุนของภาคเอกชนที่กําลังเข้ ามา เฉพาะอย่างยิ่ง
หลังจากที่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ มีผลบังคับใช้
จากการรวบรวมข้ อมูลของฝ่ ายวิจยั พบว่าในเขต 3 จังหวัด EEC ได้ แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง
มีจํานวนนิคมอุตสาหกรรมร่วม 29 แห่ง (ไม่รวมสวนอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ใต้
การดําเนินการของ การนิคมอุตสาหกรรม) มีพื ้นที่รวม 1.03 ไร่ แยกเป็ นส่วนของนิคมฯ ที่ดําเนินการ
โดยบริ ษัทจดทะเบียน 5 แห่ง จํานวน 9.1 หมื่นไร่ คิดเป็ นสัดส่วนราว 88% โดยปั จจุบนั มีพื ้นที่วา่ ง
สําหรับการขายรวม 14,715 ไร่ (WHA 8,721 ไร่, AMATA 3,450 ไร่, PPF 1,523 ไร่ , TFD 841 ไร่ และ
MDX 90 ไร่) นอกจากนี ้ยังอาจมีพื ้นที่บางส่วนที่ผ้ ปู ระกอบการซื ้อสะสมไว้ สําหรับการพัฒนาใน
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อนาคต เชื่อว่ากลุม่ นิคมอุตสาหกรรมน่าจะได้ ประโยชน์เร็วที่สดุ จากการกลับมาของวัฎจักรการ
ลงทุนรอบใหม่ โดยบริ ษัทที่ได้ ประโยชน์เต็มที่คือบริ ษัทที่มีที่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในทําเลที่ดี มี
จํานวนผู้ประกอบการอยู่ในอตุสาหกรรมจํานวนมาก และ ที่สําคัญต้ องมีพื ้นที่ขายคงเหลืออยู่ ซึง่ จาก
องค์ประกอบดังกล่าว WHA (FV@B 4.20) น่าจะเป็ นตัวเลือกอันดับแรก ตามมาด้ วย AMATA (FV@B
24.36)

พื้นที่โครงการทั้งหมดของผู้พัฒนานิคมรายใหญ่ 5 ราย ใน EEC
MDX, 5,153

พื้นที่ว่างพร้อมขายของผู้พัฒนานิคมรายใหญ่ 5 ราย ใน EEC

TFD, 1,114

MDX, 90

TFD, 841

หน่วย : ไร่

PPF, 4,349

PPF, 1,523

AMATA, 3,540

AMATA, 43,962
WHA, 37,009

WHA, 8,721

ทีม่ า : กนอ, บริ ษัท และ รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

ทีม่ า : กนอ, บริ ษัท และ รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

o กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง Backlog สูง และยังจะสูงขึ้นไปอีก UNIQ เป็นหุ้นเด่น
การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานทัว่ ประเทศ ที่ยงั ต้ องดําเนินต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ ้น เฉพาะอย่างยิ่งใน
พื ้นที่ EEC น่าจะเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สร้ างงานให้ กบั ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ทําให้ ผลประกอบการเข้ าสูว่ ฎั
จักรขาขึ ้นรอบใหม่ ซึง่ ภายใต้ สถานการณ์แวดล้ อมปั จจุบนั ก็ปรากฎสัญญาณบวกชัดเจน เห็นได้ จาก
ระดับ Backlog ที่ปรับตัวสูงขึ ้นต่อเนื่อง โดยในส่วนของบริ ษัทจดทะเบียนในกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง 13
แห่งใน Coverage ของฝ่ ายวิจยั พบว่ามี Backlog รวมสูงถึง 4.4 แสนล้ านบาท เข้ าใกล้ ระดับที่เป็ น
จุดสูงสุด 4.64 แสนล้ านบาท เมื่อ 1Q56 ซึง่ หากนับรวมกับปริ มาณงานใหม่ๆ ทีก่ ําลังจะเข้ าสูข่ นตอน
ั้
ของการประมูลในอนาคต ดังกล่าวมาข้ างต้ น ก็น่าจะทําให้ ระดับ Backlog ปรับขึ ้นไปสร้ างจุดสูงสุด
ใหม่ได้ ไม่ยาก
การที่ Backlog ปรับขึ ้นมาอยู่ที่ระดับสูง มีผลดี 2 ประการคือ 1) ทําให้ เกิดความมัน่ คงต่อฐานรายได้ ใน
อนาคต เนื่องจาก Backlog ที่มอี ยูจ่ ะถูกทยอยบันทึกเข้ ามาเป็ นรายได้ ตามความคืบหน้ าของงาน และ
2) เป็ นตัวบ่งชี ้ว่าแนวโน้ มประสิทธิภาพการทํากําไรของผู้ประกอบการน่าจะดีขึ ้น เพราะเมื่อผู้รับเหมาฯ
มี Backlog ในมือระดับสูง การต่อสู้เพื่อให้ ได้ งานก่อสร้ างใหม่เข้ ามาโดยเสนอราคาตํ่าๆ จะลดลง
สําหรับตัวเลือกการลงทุนในกลุม่ รับเหมาก่อสร้ างที่โดดเด่นที่สดุ ได้ แก่ UNIQ (FV@B 25) โดยมี
Backlog รองรับการบันทึกรายได้ ราว 2 ปี และมีประสิทธิภาพการทําไรที่สงู สุดในกลุม่ ผู้รับเหมาฯร้ าง
รายใหญ่กล่าวคือมี Gross Margin สูงกว่า 16% และ Net Profit Margin สูงกว่า 7%
Backlog ของบริษัทรั บเหมาก่ อสร้ าง 13 บริษัท
500,000

ล้านบาท

400,000
300,000
200,000
100,000

1Q55
2Q55
3Q55
4Q55
1Q56
2Q56
3Q56
4Q56
1Q57
2Q57
3Q57
4Q57
1Q58
2Q58
3Q58
4Q58
1Q59
2Q59
3Q59
4Q59
1Q60
2Q60
3Q60

0

ทีม่ า รวบรวมโดย ASPS
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o กลุ่มธนาคารพาณิชย์ แหล่งเงินสําหรับการลงทุน เลือก BBL และ KBANK
ตัวเลข Backlog ของบริ ษัทจดทะเบียนในกลุม่ รับเหมาก่อสร้ างที่ระดับสูงกว่า 4.4 แสนล้ านบาท ยอด
ของรับการส่งเสริมการลงทุนงวด 1H60 ที่ระดับ 3 แสนล้ านบาท น่าจะเป็ นตัวบ่งชี ้ประการหนึง่ ให้ เห็น
ถึงความต้ องการใช้ เม็ดเงินในการก่อสร้ างของทังภาครั
้
ฐ และ เอกชนได้ เป็ นอย่างดีในช่วง 2-3 ปี
ข้ างหน้ า นอกจากนี ้ยังมีโครงการลงทุนใหม่ ที่จะเข้ าสูก่ ระบวนการประมูลงานใหม่อีกเป็ นจํานวมากทัง้
ในส่วนของภาครัฐ และเอกชน โดยในส่วนของภาครัฐพบว่าโครงการขนาดใหญ่ที่จะมีกําหนดประมูล
ในช่วง 4Q60 จนถึงปี 2561 มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 7 แสนล้ านบาท ขณะที่งานภาคเอกชนส่วนที่มีความ
ชัดเจนน่าจะเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ ปู ระกอบการมีการเปิ ดตัวเชิงรุก อีกทังยั
้ งน่าจะมี
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ ้นจากพัฒนาการที่เป็ นรูปธรรมของ
EEC
ภายใต้
สภาพแวดล้ อมดังกล่าวข้ างต้ น เชื่อว่าน่าจะทําให้ เห็นการเติบโตของสินเชื่อในประเทศในระดับที่สงู ขึ ้น
จากช่วงที่ผ่าน ถือเป็ นแนวโน้ มเชิงบวกสําหรับกลุม่ ธนาคารพาณิชย์
นอกจากนี ้ความน่าสนใจของหุ้นกลุม่ ธนาคารพาณิชย์อีกประการหนึง่ คือเรื่ องของ Valuation ที่อยู่ใน
ระดับตํ่า โดยมีคา่ PBV เฉลีย่ อยู่ทตี่ ํ่าเพียง 1.2 เท่า (ใช้ Book Value คาดการณ์สิ ้นปี 2560) เทียบกับ
จุดสูงสุดที่กว่า 2 เท่า และค่า PBV เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคเอเซียที่ 1.39 เท่า เลือก BBL
(FV@B 210) และ KBANK (FV@B 253)
อัตราส่ วนเงินให้ สนิ เชื่อต่ อเงินฝากและเงินกู้ยมื ของธนาคารพาณิชย์
ล ้านล ้านบาท
100%

18,000,000

15,000,000

80%

12,000,000
60%
9,000,000
40%
6,000,000
20%

3,000,000

-

0%
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 1H60
่ สุทธิรวม
สินเชือ

เงินฝากและเงินกู ้ยืม

LDBR

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

o กลุ่มที่มีการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 กลุ่มการแพทย์ : ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการแพทย์ยงั คงเน้ นการลงทุนในธุรกิจการให้ บริ การ
รักษาพยาบาลแบบเดิมเป็ นหลัก และการเปิ ด Wellness Center ที่เป็ นส่วนหนึง่ ใน
อุตสาหกรรม First S-Curve ซึง่ จะเน้ นไปทีก่ ารท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Medical and
Wellness Tourism) เป็ นหลัก เน้ นการให้ บริ การรักษาพยาบาลแบบเดิมที่ยงั มี Capacity
เหลืออยู่ และเริ่ มลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติมโดยบริ ษัทจดทะเบียนฯ ที่มีพฒ
ั นาการในส่วนนี ้ คือ
BDMS ลงทุนซื ้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง เพื่อปรับปรุงเป็ น BDMS Wellness Center โดยจะ
เริ่ มทยอยเปิ ดให้ บริ การส่วน OPD ใน 4Q60 นอกจากนี ้ยังมีสว่ น IPD ที่จะทยอยปรับปรุง
อาคารในปี 2561 โดยคาดว่าจะใช้ งบลงทุนอีกไม่เกิน 500 ล้ านบาท (ปั จจุบนั ใช้ ไปแล้ วกว่า
70% ของงบลงทุนรวม 2,000 ล้ านบาท)
BCH มีแผนจะใช้ World Medical Hospital (WMC) ดึงดูดกลุม่ Medical Tourism จากการ
ลงทุนเปิ ดศูนย์เฉพาะทางเพิ่มเติม โดยเฉพาะศูนย์ผ้ มู ีบตุ รยาก เพื่อดึงดูดผู้ป่วยชาวจีนที่มี
Demand อยู่มาก
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ในส่วนของ New S-Curve หลาย ร.พ. ชันนํ
้ า อาทิ BDMS มีแนวโน้ มยกระดับเป็ นศูนย์
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ต่อยอดจาก Medical Tourism แต่อย่างไรก็ตามยังไม่
มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่อย่างชัดเจน
ขณะที่กลุม่ โรงงานที่เน้ นผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางรายมีการปรับตัวเพื่อตอบ
รับการเป็ น New S-Curve ด้ วยการลงทุนขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม เช่น บริ ษัท พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย จํากัด ที่ขยายโรงงานผลิตยา งบลงทุนประมาณ 400-500 ล้ านบาท เป็ น
ต้ น ทางด้ านอุตสาหกรรมผลิตยา ยังมีอปุ สรรคด้ านการแข่งขันด้ านราคา และงบสนับสนุน
การวิจยั และพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศ ในส่วนของการวินิจฉัยโรค
จากทางไกลและการบริ การทางการแพทย์ผ่านอินเตอร์ เน็ตและสมาร์ ทโฟน
(Telemedicine) เริ่ มมีการพัฒนาและใช้ Application “See Doctor Now” สําหรับขอ
คําปรึกษาทางการแพทย์ผ่าน Live VDO Call โดยมีแพทย์เฉพาะทางจากหลายสาขาเข้ า
ร่วมจํานวนมาก
 กลุ่มยานยนต์ : แม้ ปัจจุบนั ยังไม่เห็นการลงทุนใหญ่ในกลุม่ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ อัน
เนื่องมาจากการลงทุนของผู้ผลิตชิ ้นส่วนฯ จะอิงกับแผนการผลิตของค่ายรถยนต์ (OEM)
เป็ นหลัก
ซึง่ ล่าสุดเริ่ มเห็นความคืบหน้ าจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สดุ ของประเทศไทย
อย่าง โตโยต้ า ได้ รับอนุมตั ิแผนการลงทุนจากบีโอไอมูลค่าราว 20,000 ล้ านบาท เพือ่ ตัง้
โรงงานผลิตรถยนต์ไฮบริ ด ในเมืองไทย กําลังการผลิตรถยนต์ 70,000 คัน/ปี (ปั จจุบนั
สามารถผลิตปี ละกว่า 550,000 คัน) แบตเตอรี่ สําหรับรถยนต์ไฟฟ้า ปี ละประมาณ 70,000
ชิ ้น และชิ ้นส่วนยานยนต์ ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้ จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจาก โต
โยต้ า ยังมีคา่ ยรถยนต์อย่าง ฮอนด้ า ให้ ความสนใจอยู่เช่นกัน นับเป็ นปั จจัยบวกบวก
ช่วงแรกต่อกลุม่ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ จากปริ มาณการผลิตรถยนต์ที่สงู ขึ ้น โดยมีบริ ษัทที่
ได้ รับประโยชน์ อาทิ
STANLY ในฐานะผู้ผลิตโคมไฟรถยนต์รายใหญ่
SAT น่าจะได้ ประโยชน์จากการเป็ นผู้ผลิต Coil spring ให้ กบั รถยนต์นงั่ ของโตโยต้ าหลาย
รุ่น ส่วนในระยะยาวการเปลี่ยนผ่านสูร่ ถยนต์ไฟฟ้า (BEV) อาจส่งผลกระทบต่อความ
ต้ องการใช้ ชิ ้นส่วนรถยนต์บางชนิดลดลง อาทิ กลุม่ ระบบส่งกําลัง และ กลุม่ ชิ ้นส่วน
เครื่ องยนต์ เป็ นต้ น
 กลุ่มการบิน : มีบริ ษัทเดียวที่เห็นการเริ่ มต้ นโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) คือ THAI ที่ได้ เซ็น MOU (ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ) เพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในโครงการพัฒนาศูนย์ซอ่ มบํารุงอากาศยาน
(TG
MRO
Complex
Development) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับ Airbus ตังแต่
้ ช่วงมี.ค. 60 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้
โครงการดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) พ.ศ. 2560-2564 เพื่อขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศ
ยาน (MRO หรื อ Maintenance, Repair and Overhaul) ที่ทนั สมัยที่สดุ ในเอเชียแปซิฟิก
กล่าวคือ เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการให้ บริ การตังแต่
้ การซ่อมบํารุงย่อยไปถึงการซ่อม
บํารุงใหญ่สําหรับเครื่ องบินในหลากหลายประเภท โดยจะนําเทคโนโลยีดิจิตอลล่าสุดมาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการบํารุงรักษาเครื่ องบิน
รวมทังเทคนิ
้
คการตรวจสอบขันสู
้ ง
นอกจากนี ้ ยังมีโรงซ่อมอัจฉริ ยะทีม่ ีประสิทธิภาพ ลดต้ นทุน และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
รวมทังศู
้ นย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบํารุงที่ผลิตช่างฝี มือ และนายช่างอากาศยานตามมาตรฐาน
ระดับสากล รองรับการขยายตัวของธุรกิจซ่อมบํารุงอากาศยานในอนาคต ทังนี
้ ้ เป็ นการต่อ
ยอดเพิ่มเติมจากปั จจุบนั ที่ THAI มีศนู ย์ซอ่ มบริ เวณสนามบินอู่ตะเภาขนาด 24,000 ตาราง
เมตรอยู่แล้ วในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม หลังจากนี ้ คาดว่าทัง้ THAI และ Airbus จะต้ อง
ร่วมกันสรุปแผน และหากมีการร่วมลงทุนต้ องพิจารณามูลค่าโครงการ ซึง่ หากสูงเกิน 1.0
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พันล้ านบาท จะต้ องผ่านกระบวนการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ซึง่ ภาพรวมเชื่อว่าอาจจะต้ องใช้
ระยะเวลาอีกราว 2-3 ปี กว่าจะเห็นโครงการเกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
โดยในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการบิน คือ การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
สนามบินหลัก (ปั จจุบนั อยู่ภายใต้ การดูแลของกองทัพเรื อ) ทีจ่ ะรองรับ EEC ภาครัฐฯมี
แผนพัฒนาจากปั จจุบนั ที่มอี าคารผู้โดยสาร 2 อาคาร รองรับผู้โดยสารได้ 3.7 ล้ านคน และ
มี 1 ทางวิ่ง (รันเวย์) จะพัฒนาเพิ่มให้ รองรับได้ เป็ น 15 ล้ านคนภายใน 5 ปี และเพิ่มขึ ้นเป็ น
60 ล้ านคนในระยะยาว ขณะที่ในด้ านรันเวย์ระยะสันจะสร้
้
างเพิ่มอีก 1 รันเวย์ (ห่างจาก
รันเวย์เดิม 1.5 กม.) ซึง่ จะศึกษา EIA ให้ แล้ วแสร็จภายใน 1 ปี ส่วนที่เหลือ จะพัฒนาศูนย์
ซ่อมที่จะ THAI จะเป็ นพันธมิตรกับ Airbus ดังกล่าว คลังสินค้ า รวมถึงพื ้นที่เชิงพาณิชย์
อาทิ โรงแรมและศูนย์การค้ า รวมถึงศูนย์ฝึกและพัฒนาบุคลากรในกลุม่ การบิน นอกจากนี ้
จะมีการสร้ างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินหลักในอนาคตของประเทศ คือ สุวรรณ
ภูมิ, อู่ตะเภา และดอนเมือง และส่วนทีจ่ ะมีการลงทุนในตัวนิคมอุตสาหกรรม คือ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องบิน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ สายการบิน โดยจากการศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมฝ่ ายวิจยั
พบว่า มี
ผู้ประกอบการสัญชาติไทย 2-3 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ์ เทค ซึง่ ผลิตชิ ้นส่วน
เครื่ องบินระดับ Tier 2, 3 ให้ กบั ผู้ผลิตเครื่ องบินชันนํ
้ า Boeing และ Airbus
 กลุ่มสื่อสาร : มีความเกี่ยวข้ องในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอล ซึง่ สรุปทิศทางที่
กระทรวงไอซีทีจะไปพัฒนา 6 ประเภท ได้ 3 กลุม่ หลักๆ คือ 1) การพัฒนาอุปกรณ์อจั ฉริ ยะ
(Smart Devices) และซอฟท์แวร์ และระบบรองรับ 2) การพัฒนาบริ การดิจิตอลและดิจิตอล
คอนเท้ นท์ตา่ งๆ (Digital Service and Content) 3) พวกโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านดิจิตอล
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างมอบหมายสํานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั พัฒนาบุคลากร 2,000 คน
เข้ ามาร่วมพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการในกลุม่ ไอซีทีหลักๆ อาทิ
ADVANC DTAC ยกเว้ นมีเพียง TRUE ที่ริเริ่ มพัฒนาดิจิทลั พาร์ คของตนเองซึง่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของโครงการ Mix Used Whizdom 101 (ตังบริ
้ เวณถนนสุขมุวิท 101) ที่จะพัฒนาโดย
กลุม่ CP บริ ษัทแม่
 กลุ่มปิ โตรเคมี : ส่วนใหญ่ไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ EEC แต่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีเ่ ห็น
ชัดเจน คือ
GGC มีแผนที่จะก่อสร้ างนิคมอุตสาหกรรมเคมีเพื่อสิ่งแวดล้ อม (Biocomplex) ซึง่ ถือเป็ น 1
ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน เพื่อที่จะสร้ างให้ เกษตรสมัยเก่าที่
เน้ นเพียงการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่มาทําการค้ าขาย เปลี่ยนมาเป็ นเกษตรสมัยใหม่ โดยมุง่ เน้ น
การใช้ นวัตกรรมสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่สินค้ า เพื่อที่จะทําให้ ประเทศเราก้ าวสูย่ คุ ไทยแลนด์
4.0 ทังนี
้ ้ GGC ได้ ร่วมลงทุนกับ KTIS ในสัดส่วนบริ ษัทละ 50% เพื่อที่จะสร้ างนิคม
อุตสาหกรรมเคมีเพื่อสิ่งแวดล้ อม ที่จงั หวัดนครสวรรค์ โดยโครงการนี ้ถือเป็ นการกระจาย
ความเสี่ยงในธุรกิจจากที่มีแหล่งวัตถุดิบเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากปาล์มเพียงแค่อย่างเดียว
เพิ่มในส่วนของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์จากนํ ้าตาล โดยโครงการนี ้จะมีธรุ กิจหลัก 3 รูปแบบ 1)
เชื ้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) – เอทานอล 2) กระแสไฟฟ้ าและไอนํ ้าจากวัตถุดิบชีวมวล
(Biomass) 3) ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bioplastic and Biochemical)
ดังนันแนวโน้
้
มการเติบโตของ GGC จะได้ รับประโยชน์ตา่ งๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 กลุ่มชิน้ ส่ วนฯ : ปั จจุบนั ผู้ประกอบการในกลุม่ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่ได้ มีการสร้ าง
โรงงานใหม่รองรับนโยบาย EEC เนื่องจากโรงงานปั จจุบนั มีกําลังการผลิตเพียงพอต่อการ
เติบโตใน 2-3 ปี ข้ างหน้ าแล้ ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการเอกชนหันมาลงทุนใน EEC
มากขึ ้น ก็สง่ ผลบวกทางอ้ อมต่อผู้ประกอบการชิ ้นส่วนฯไทย เนื่องจาก 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เป็ นอุตสาหกรรมที่ทนั สมัย ซึง่ มีการชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนประกอบของ
สินค้ าด้ วย สรุปได้ ดงั นี ้
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DELTA จะได้ ประโยชน์หากผู้ประกอบการรถยนต์หนั มาสร้ างโรงงานแห่งใหม่ใน EEC
โดยเฉพาะรถยนต์ประเภท Hybrid และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจาก DELTA เป็ นผู้ผลิต
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าในบ้ านเป็ นกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟเข้ าในแบตเตอรี่ รถยนต์ (AC/DC
Charger) ไว้ สําหรับเติมแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle) และ DC/AC Inverter
(ตัวแปลงไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ เป็ นไฟฟ้ าบ้ าน) โดยปั จจุบนั DELTA มีรายได้ จากธุรกิจยาน
ยนต์ 5% ของรายได้ รวม แต่เป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูงในอนาคต นอกจากนี ้ ยัง
คาดว่าความต้ องการใช้ ระบบจัดเก็บข้ อมูล Cloud ใน EEC มากขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ DELTA
ยังเป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Power supply) ให้ ลกู ค้ ากลุม่ Data center อยู่มากถึง
45% ของรายได้ รวมอีกด้ วย
KCE จะได้ ประโยชน์หากมีผ้ ปู ระกอบการกลุม่ ยานยนต์มาลงทุนใน EEC ก็จะส่งผลบวกต่อ
KCE เนื่องจากเป็ นผู้ผลิตแผงวงจร (PCB) รายใหญ่ของโลก โดย KCE มีรายได้ จาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ราว 70% ของรายได้ รวม
HANA จะได้ ประโยชน์หากมีผ้ ปู ระกอบการกลุม่ ยานยนต์มาลงทุนใน EEC ก็จะส่งผลบวก
ต่อ HANA เช่นกัน เนื่องจากเป็ นผู้ผลิตเซ็นเซอร์ สําหรับรถยนต์ ซึง่ นิยมใช้ กนั มากในรถยนต์
ปั จจุบนั โดย HANA มีสดั ส่วนรายได้ จากอุตสาหกรรมยานยนต์ 18% ของรายได้ รวม
นอกจากนี ้ หากมีผ้ ปู ระกอการอุปกรณ์การแพทย์มาลงทุนในไทยมากขึ ้น ก็สง่ ผลบวกต่อ
HANA เช่นกัน โดยปั จจุบนั มีรายได้ จากกลุม่ การแพทย์ 2% ของรายได้ รวม
SVI จะได้ ประโยชน์เช่นกัน โดยปั จจุบนั SVI มีรายได้ จากกลุม่ ยานยนต์และขนส่ง 10% ของ
รายได้ รวม และมีรายได้ จากกลุม่ การแพทย์ 7% ของรายได้ รวม
 กลุ่มอาหาร : ผู้ประกอบการอาหารของไทยปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีแผนก่อสร้ างโรงงานใหม่
รองรับนโยบาย EEC อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาหารรายใหญ่ก็ได้ มีการลงทุนด้ านการ
วิจยั และพัฒนาอยู่แล้ ว เพื่อเน้ นการเพิ่มมูลค่าสินค้ า หนุนประสิทธิภาพการทํากําไรโดยรวม
ให้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สรุปได้ ดงั นี ้
CPF มีการลงทุนด้ านวิจยั และพัฒนาเพื่อเน้ นเพิ่มสินค้ าใหม่ๆที่มีนวัตกรรมออกสูต่ ลาดมาก
ขึ ้นและเหมาะกับผู้บริ โภคทุกเพศและทุกวัยมากขึ ้น ซึง่ ยังเป็ นกลุม่ ที่มีคแู่ ข่งน้ อย อาทิ
อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารคนชรา (อาหารย่อยง่าย) อาหารและเครื่ องดื่มเพื่อความสวยงาม
และอาหารคนป่ วย (อาหารเหลว) เป็ นต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าธุรกิจอาหารสําเร็จรูปยังมี
ศักยภาพในการเติบโตได้ สงู มากในอนาคต นอกจากนี ้ CPF จะนําธุรกิจอาหารสําเร็จรูปใน
ไทย เป็ นต้ นแบบในการทําธุรกิจอาหารสําเร็จรูปในประเทศจีน เวียดนามและประเทศอื่นๆที่
CPF มีฐานการผลิตอยูอ่ ีกด้ วย
TU มีการลงทุนด้ านวิจยั และพัฒนาเพื่อเน้ นผลิตสินค้ าใหม่ๆออกสูต่ ลาดมากขึ ้นในช่วง 1-2
ปี ข้ างหน้ า โดยเฉพาะสินค้ านวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการทํากําไรให้ TU อาทิ
การนําผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของปลาทูน่า แซลมอนและกุ้ง มาผลิตเป็ นสินค้ ามูลค่าเพิ่มมาก
ขึ ้น โดยล่าสุด TU ได้ เปิ ดตัวปลาทูน่าสไลด์ (Yellowfin Tuna Slice) เพื่อทานกับแซนวิช ซึง่
เป็ นสินค้ าระดับพรี เมี่ยม โดยได้ เริ่ มขายในซุปเปอร์ มาร์ เก็ตในสหรัฐฯ แล้ ว และมีแผนจะเข้ า
จําหน่ายในร้ านแซนวิชชื่อดัง อย่าง Subway เป็ นต้ น ซึง่ มีมากกว่า 4.5 หมื่นสาขาทัว่ โลก
และได้ เปิ ดตัวขนมแก้ มกุ้ง ภายใต้ แบรนด์ MONORI ซึง่ ทํามาจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ จาก
กุ้ง (By product) โดยเริ่ มขายในร้ านสะดวกซื ้อและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตในไทยแล้ วและเตรียม
ขายในต่างประเทศด้ วยเช่นกัน
KSL หันมาเน้ นรุกธุรกิจชีวภาพมากขึ ้น โดยการจับมือกับบริ ษัทย่อยของ BCP ทําให้ ได้
บริ ษัท BBGI ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเชื ้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
เพื่อร่วมกันวิจยั และพัฒนาสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับชีวภาพมากขึ ้น
รวมไปถึงโอกาสในการ
เติบโตในธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (bio-based) ในระยะยาว อาทิ การผลิต
สินค้ ามูลค่าเพิ่มจากเอทานอลและนํ ้ามันไบโอดีเซลมากขึ ้น เช่น การทํายีสต์หมักเพื่อใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทดแทนปลาป่ น หรือการเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมอาหารและยา เป็ นต้ น
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