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บทสรปุผูบ้รหิาร 
รายงานฉบับนีเ้ป็นชดุซรีีย่ท์ีค่รอบคลมุมมุมองแนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของโลก 

 
ภาคธนาคาร – การออกกฎระเบยีบวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
10 ปีภายหลงัการลม่สลายของเลหแ์มน ก็มกีารออกกฎระเบยีบมากขึน้ในภาคธนาคารเพือ่ท าใหเ้กดิความปลอดภัยมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การทีธ่นาคารทัว่โลกตา่ง
ใชรู้ปแบบของธนาคารในเอเชยีทีแ่หลง่เงนิทนุเป็นเงนิฝากมากขึน้ ดว้ยกฎระเบยีบเหลา่นีท้ีท่ าใหร้ะบบเกดิความมั่นคงและท าใหธ้นาคารตา่งๆ ในทศวรรษหนา้จะเริม่
ด าเนนิการเปลีย่นแปลงในระบบขอ้มลู/ดจิทิลักนัอย่างมาก กลา่วไดว้า่ ในอกี 10 ปีขา้งหนา้ ธนาคารจะเปลีย่นไปจากเดมิอยา่งมาก 
 
การเปลีย่นผา่นสูย่คุของระบบดจิทิลัและขอ้มลู 
การก าเนดิของโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละสมารท์โฟน ตลอดจนโซเชยีลมเีดยี ท าใหเ้ราเขา้สูย่คุรเิริม่การปฏวิตัอิตุสาหกรรมขัน้ที ่4 ในชว่ง 10 ปีทีผ่่านมา และในอนาคตอกี 10 
ปีขา้งหนา้ เราจะเขา้สูข่ัน้ทีส่องของการเปลีย่นแปลงนี้อันจะสง่ผลกระทบต่อองคก์รและภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์อัจฉรยิะยังชว่ยรวบรวมสถติแิละขอ้มูล ย่นระยะทาง
ระหวา่งธรุกจิและผูบ้รโิภคอกีดว้ย แทนทีจ่ะไปพจิารณาทีป่ระชากรศาสตรข์องลกูคา้ (อาย ุเพศ อาชพี เป็นตน้) เพือ่ใหเ้ขา้ใจความตอ้งการ แตธุ่รกจิจะเริม่หันมาเก็บขอ้มูล
เชงิจติวทิยาแทน (คา่นยิม ความสนใจ ทัศนคต ิเป็นตน้) ไม่วา่ธุรกจิจะกระทบ ถูกรบกวนหรอืเปลีย่นรูปหรอืไม่ก็ตาม ลว้นแลว้แตข่ึน้อยู่กับการตอบสนองของธุรกจิทีม่ตีอ่
รูปแบบปฏบิตักิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
บรรษทัภบิาล หรอื ESG (สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล) ทีม่คีวามส าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ  
การรับเอาแนวคดิเรือ่งบรรษัทภบิาล หรอื ESG มาใชไ้มไ่ดห้มายความวา่จะมใีครไดแ้ละจะมใีครเสยี เพราะวา่แนวคดิดังกลา่วเชือ่มโยงกับการด าเนนิการทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 
และยิง่เราเนน้ย ้าเรือ่งแนวปฏบิตัทิีย่ั่งยนืมากขึน้เทา่ใด เราก็จะยิง่มโีอกาสทางการตลาดส าหรับธรุกจิทีจ่ะยกระดบัไปสูค่วามย่ังยนืมากขึน้เทา่นัน้ 

 
การเกดิขึน้ของกลุม่ปฏโิลกาภวิตันแ์ละความตงึเครยีดทางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนี 
2 เหตกุารณ์ใหญ่ๆ  ในปี 2559 โดยเฉพาะกรณีการแยกตวัออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ และการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองทรัมพไ์ดส้ง่ผลใหเ้กดิกระแสของ
กลุม่ปฏโิลกาภวิตันแ์ละสรา้งความตงึเครยีดทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจนีใหท้วคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ ความเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารขึน้อัตราภาษีศลุกากรท าใหห้่วงโซอ่ปุทาน
โลก (global supply chain) ตอ้งถูกกลับมาพจิารณาอย่างจรงิจังอกีครัง้ ธุรกจิทั่วโลกตอบสนองกับสถานการณ์ดังกลา่วใน 3 ลักษณะ: (1)  การคา้ผัน (Trade Diversion); (2) 
การหาสนิคา้ทดแทน; และ (3) การยา้ยทนุหนีไปยังประเทศอืน่ๆ ในเอเชยี โดยเฉพาะในอาเซยีน  
 

ในสว่นของแนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของโลกนี ้UOB ไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะเพือ่สนบัสนุนธุรกจิของทา่น   
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะทางธนาคาร โปรดตดิตอ่ไดท้ี ่ 
industry-insights@UOBgroup.com. มถินุายน 2562 



แนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของโลก 9 ประเด็น 
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ทีม่า: หลายทีม่า, การวเิคราะหข์อง UOB 

การเกดิขึน้ของระบบดจิทิลัและขอ้มลู 
10 ปีมาแลว้นับจากวนัทีไ่ดม้กีารเปิดตวัไอโฟน การปฏวิตั ิ
อตุสาหกรรม  4.0 และการรวบรวมสถติ ิทศิทางและขอ้มลูเชงิ
พฤตกิรรม 

การเกดิขึน้ของกลุม่ปฏโิลกาภวิตัน ์ 
กระทบกบัการคา้ (ภาษีศลุกากร)  
ชาตนิยิมกบัโลกาภวิตัน ์
การคา้ผนั การหาสนิคา้ทดแทน และ การยา้ยทนุหนไีปยังประเทศอืน่ 

เป็นอสิระตอ่การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย ์ 
เกดิววิฒันาการในการตดิตอ่สือ่สารของมนุษย ์ทัง้
เทคโนโลย ีสรา้งมลูคา่ และน่าเชือ่ถอืสงู     

ความกระฉบักระเฉง 
การเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ   การเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่คยรูด้ว้ยมมุมองใหม่ๆ  

การไมย่ดึตดิกบัสิง่ทีเ่คยเรยีนรูม้า  
การไมย่ดึตดิคอืบรรทดัฐานใหม ่ซึง่จ าเป็นตอ้งทา้ทายกบั

บรรทดัฐานทีม่อียู ่

ในภาคธนาคาร – การออกกฎระเบยีบวา่ดว้ยการใช้

เทคโนโลยดีจิทิลั 
10 ปีภายหลงัการลม่สลายของเลหแ์มน -  

ไปสูต่น้แบบธนาคารแหง่เอเชยี 
ในอกี 10 ปีขา้งหนา้ ธนาคารจะเปลีย่นไปสูร่ะบบดจิทิลั/ 

ขอ้มลูแทน 

เสน้แบง่ระหวา่งอตุสาหกรรมจะเริม่จางหายไป  
การหลอมรวมอตุสาหกรรม 

การประสานความรว่มมอืในระบบธรุกจิมากขึน้ 

ภาวะเงนิเฟ้อและภาวะเงนิเฟ้อลดลง  
ภาวะเงนิเฟ้อของราคาสนิทรัพยแ์ละภาวะเงนิเฟ้อลดลงของสนิคา้
และบรกิาร 

ความมอี านาจของภมูภิาคตะวนัออก 
การเกดิขึน้ของจนีและอาเซยีน 

การเกดิขึน้ของผูบ้รโิภคชนชัน้กลาง 
โครงการเสน้ทางสายไหม 

แผนการพฒันาเชงิรกุดา้นอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี 
(Made in China 2025) 

บรรษทัภบิาล หรอื ESG ทีม่ ี
ความส าคญัมากขึน้เร ือ่ยๆ  

สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 



10 ปีใหห้ลงัจากการลม่สลายของเลหแ์มน: การออกกฎระเบยีบวา่ดว้ยการใช ้
เทคโนโลยดีจิทิัล 

การธนาคาร 



ภายหลงัการลม่สลายของเลหแ์มน –  
จดุเปลีย่นในภาคธนาคาร 

การเกดิขึน้ของอาเซยีน 
การยกระดบัไปสู่

ธนาคารอาเซยีน 
การออกกฎระเบยีบวา่ดว้ยการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัและขอ้มลู 

การใหค้วามส าคัญกับรูปแบบของธนาคารใน
เอเชยี ทีม่สีัดสว่นการออมทีส่งู ท าใหม้เีงนิ
ฝากที่มีความมั่นคง อีกทั ้ง เศรษฐกิจที่
เตบิโตของอาเซยีนจะท าใหธ้นาคารในระดับ
ภูมภิาคและทอ้งถิน่ทีม่ศีักยภาพทางบรกิาร
มากขึน้. 

ดว้ยกฎระเบยีบเหลา่นี้ทีท่ าใหร้ะบบเกดิ
ความมั่นคง ท าใหธ้นาคารต่างๆ ใน
ทศ ว ร ร ษ หน ้า จ ะ เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร
เปลีย่นแปลงในระบบขอ้มูล/ดจิทิัลกัน
อย่างมาก  ซึง่สอดคลอ้งกับการเกดิขึน้
ของ FinTech ส่งผลใหธ้นาคารจะ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิอยา่งมากในอกี 
10 ปีขา้งหนา้ 

ทศิทางปจัจบุนั

ของธนาคาร 

ท่ีมา: UOB analysis 

อาเซยีนจะเขา้มาแทนทีอ่งักฤษและญีปุ่่ น
จากอนัดบัที ่ 6 มาอยูใ่นอนัดับที ่ 4 ของ
กลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของโลกในปี 2573 ซึง่คาดการณ์กนัวา่ 
GDP เบือ้งตน้จะเพิม่ขึน้ถงึ $6.6 ลา้นลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ จาก $2.8 ลา้นลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ ในปี 2560 ในขณะเดยีวกนั 
สดัสว่นของกลุม่ชนชัน้กลางก็จะเพิม่ขึน้
จาก 29% ในปี 2553 เป็น 65% ในปี 
2573 
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การท าธรุกรรมซือ้คนื หนีส้นิ
ทางการคา้และหนีส้นิระยะสัน้อืน่ๆ 

2550 

29 
เงนิฝาก 

17 
หนีส้นิระยะยาว 

6 
ตราสารทนุ 

4 
อืน่ๆ 

44 

ธนาคารท ัว่โลกตา่งยกระดบัไปสูต่น้แบบธนาคารแหง่เอเชยี
ซึง่ไดร้บัการอดุหนนุโดยเงนิกูย้มืทีม่คีวามม ัน่คง เนือ่งจาก
การออมทีส่งูข ึน้ในเอเชยี  

การท าธรุกรรมซือ้คนื หนีส้นิทางการคา้และ
หนีส้นิระยะสัน้อืน่ๆ 

2561 

Source: Bloomberg 

47 
เงนิฝาก 

13 
หนีส้นิระยะยาว 

6 

ตราสารทนุ 

10 
อืน่ๆ 

24 
% 

% 

% 

% 
% % 

% % 

% 

% 

6 



• 10 ปีมาแลว้นับจากวนัทีไ่ดม้กีารเปิดตวัไอโฟน 

• การปฏวิัตอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 

• จากสถติ ิทศิทางและขอ้มลูเชงิพฤตกิรรม 

ขอ้มลูและระบบดจิทิลั 



เราอยูใ่นยคุทีเ่รยีกวา่การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 พรอ้มดว้ยการเกดิขึน้ของโทรศัพทแ์ละอปุกรณ์อัจฉรยิะ และโซเชยีลมเีดยี และนับตัง้แตท่ี่
ไดม้กีารเปิดตัวไอโฟนเมือ่ 10 ปีทีแ่ลว้ ท าใหม้ผีูใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืเป็นจ านวน 7 พันลา้นคนแลว้ในปัจจบุัน เทยีบกับเมือ่ปี 2538 ทีม่เีพยีง 95 
ลา้นคน และในอกี 5 ปีขา้งหนา้ ก็จะมยีอดผูใ้ชอ้ปุกรณ์อัจฉรยิะเพิม่ขึน้อกี 2 พันลา้นคน 
ในอกี 10 ขา้งหนา้จะเกดิปรากฎการณ์ดังตอ่ไปนี:้ 

การปฏวิตัอิตุสาหกรรมคร ัง้ที ่4 – ความส าคญัของขอ้มลูและ 
การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

ววิฒันาการของการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การเปลีย่นรูปแบบขอ้มูลจากสถติมิาเป็นทศิทางและขอ้มูลเชงิพฤตกิรรม ท าใหม้กีารวเิคราะหท์ีค่าดการณ์และ
ก าหนดได ้แอพพลเิคชั่นจะถูกเปลีย่นรูปไปเป็นซุปเปอร์แอพทีใ่หบ้ริการทีห่ลากหลายเพื่อตรวจจับรูปแบบ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและขอ้มูลเชิงจิตวิทยา (ค่านิยม ทัศนคติ และความสนใจ) แทนที่ขอ้มูลเชิง
ประชากรศาสตร์ (อายุ ประเทศ อาชพี และการศกึษา) ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะท าใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดด้ี
ยิง่ข ึน้ 

 
 

โลกอตัโนมตั ิ
 

ดว้ยเทคโนโลยขีอง 5G ทีค่่อยๆ เริม่เขา้มา ชว่ยใหเ้ครื่องจักรสามารถตอบสนองไดเ้กอืบจะทันท ีและกา้วไปสู่

โลกอัตโนมัต ิท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงที่ดียิ่งขึน้ในหมู่อุปกรณ์อัจฉริยะและใหก้ารสนับสนุนที่ดีกว่าส าหรับ
เทคโนโลยทีีช่าญฉลาด เชน่ รถขบัเคลือ่นอตัโนมัต ิ
การทีล่กูคา้ไดรั้บขอ้มูลทีม่ากขึน้ ท าใหต้อ้งสรา้งความแตกตา่งและเขา้ถงึตลาดในมติิอืน่ๆ ซึง่อาจจะท าไดด้ว้ย
การวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้ ธุรกจิสว่นใหญ่จะเปลีย่นแปลงไปอย่าง
มากในอกี 10 ปีขา้งหนา้ ไม่วา่ธุรกจิจะกระทบ ถูกรบกวนหรือเปลีย่นรูปหรอืไม่ก็ตาม ลว้นแลว้แตข่ึน้อยู่กับการ
ตอบสนองของธรุกจิทีม่ตีอ่รูปแบบปฏบิตักิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 

 
 

เครือ่งจักรกลถกูน ามาใชโ้ดย
อาศัยพลังงานไอน ้าและ

กระบวนการทอ 

 
 

อาศัยพลังงานจากไฟฟ้า กา๊ซ 
และน ้ามันเพือ่เป็นเชือ้เพลงิใน
สายการประกอบและท าใหก้าร
ผลติจ านวนมากเป็นไปได ้

 
 

การท าใหเ้ป็นระบบคอมพวิเตอร์
ทั่วทัง้ธรุกจิเพือ่กา้วกระโดด

ศักยภาพในการผลติ  

 
 

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลไดน้ ามา
ซึง่ระบบทางวศิวกรรมทีบ่รูณาการ
โลกกายภาพ อนิเทอรเ์น็ตเพือ่

สรรพสิง่ 

ทีม่า: World Economic Forum 
 

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม 
 

2293-2393 2413-2457   2502-2543 2551-ปัจจบุัน 

1.0 2.0 3.0 4.0 
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การเกดิขึน้ของธุรกจิเทคโนโลยใีนชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา 

• Citibank 
• Exxon Mobil 
• Gazprom Energy 
• General Electric 
• Microsoft 

5 อนัดบัแรกของบรษิทั
ตามมูลคา่รวมของท ัง้
ตลาด 

เปิดตวัไอโฟน 

เปิดตวัไอแพด 

เปิดตวัแอพพลเิคชัน่ 
WeChat ในปีทีต่ลาดมอืถอื
ของจนีเตบิโตรายปีสงูสดุ
เทา่ทีเ่คยมมีา 

เปิดตวับรษัิทดา้น 
FinTech อยา่ง Ant 
Financial 

ดว้ยบรกิารตา่งๆ ทีเ่ป็น
กระแสอยา่งการใหบ้รกิาร 
Airbnb, Grab, Go-Jek และ 
Uber, ท าใหค้ าวา่ ‘sharing 
economy’ ถกูผนวกเขา้มา
ในพจนานุกรมของออ๊กฟอรด์  

5 อนัดบัแรกของบรษิทั
เทคโนโลยใีนปจัจบุนัตาม
มูลคา่รวมของท ัง้ตลาด 

• Amazon 
• Apple 
• Google 
• Microsoft 
• Tencent 

2542 

กอ่ตัง้อาลบีาบา 

        

2549 

2550 

2553 

2554 

2557 

2558 

2561 

ทีม่า: หลายทีม่า, การวเิคราะหข์อง UOB 
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ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา อตัราการใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ท าใหโ้ลกรดุหนา้ไปเร็วมาก 

ปจัจบุนั ใชเ้วลาเพยีง 14 วนัทีจ่ะเชือ่มตอ่กบัผูค้น 50 ลา้นคนท ัว่โลก  

เชือ่มตอ่กบัผูค้น 

ทีม่า: หลายทีม่า, การวเิคราะหข์อง UOB 

โทรศัพท ์

75 
ปี 

19 
วัน 

โปเกมอ่น 

50  
ลา้นคน 
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ขนาดตลาดอนิเตอรเ์น็ตในอาเซยีนซึง่นา่จะโตขึน้จาก $72 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561 เป็น $240 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2568 

ทีม่า: รายงาน Google-Temasek 

 

ขนาดตลาดอนิเตอรเ์น็ตในอาเซยีน ($ พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

อตัราการเตบิโต
ของพอรต์เฉลีย่
ตอ่ปีแบบทบตน้
ปี 2561-68 

35% 

15% 

23% 

25% 

12 
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รปูแบบส าคญัของการสรา้งเศรษฐกจิดจิทิลั 

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ของเศรษฐกจิโลก เนือ้หาดจิทิลั 

 

• สือ่/ บันเทงิ 
• ผูจั้ดหาขอ้มลู/ สถติ ิ

แพลตฟอรม์อนิเตอรเ์น็ต 
 

• โปรแกรมคน้หา 
• เครอืขา่ยออนไลน ์
• แพลตฟอรม์/ เศรษฐกจิแบง่ปัน
อืน่ๆ 

ขอ้มลูสารสนเทศ 
(ฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟทแ์วร)์ 
โทรคมนาคม 

ผูป้ระกอบการขา้ม
ชาตดิา้น 
ดจิทิลั2 
ด าเนนิกจิกรรมทางหรอืโดย
หลักแลว้เชือ่มกับ
อนิเตอรเ์น็ต 

• ดจิทิัลโดยแท ้
• ดจิทิัลแบบผสม  

ผูป้ระกอบการขา้มชาติ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร1  
จัดหาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ใช ้

อนิเตอรเ์น็ตได ้ 

แนวทางดจิทิลั 
 

• การจ่ายในระบบอเิล็กทรอนคิส ์/
ดจิทิัล 

• แนวทางดจิทิัลอืน่ๆ/ ระบบ
คลาวด ์

การคา้ E-commerce 
 

• ผูค้า้ปลกีทางอนิเตอรเ์น็ต  
• การคา้ e-commerce อืน่ๆ/  
การทอ่งเทีย่ว 

ทีม่า: UNCTAD 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
2. ผูป้ระกอบการขา้มชาต ิ 13 



บรษิทัดจิทิลัไดส้รา้งผลกระทบใหก้บัธุรกจิเดมิๆ และจะ
ยงัคงเป็นเชน่น ัน้ตอ่ไป 

ผูเ้ลน่หลกั 

 การทอ่งเทีย่ว 

 

 

 การคมนาคม 

 

  

การคา้ปลกี 

 

 

ตัง้แตปี่ 2549 ถงึปี 2568 การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การบนิ การเดนิทางและการ
ทอ่งเทีย่วจะสง่ผลใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยและสรา้งมลูคา่อยูท่ ีป่ระมาณ $100 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ จากผูเ้ลน่เดมิไปสูคู่แ่ขง่รายใหม ่และยังจะสรา้งมลูคา่ประมาณ $305 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ใหก้ับธุรกจิจากก าไรทีเ่พิม่ขึน้  

มกีารคาดการณ์จากภาษีธุรกจิการใหบ้รกิารเดนิทางดว้ยรถสว่นบคุคล วา่จะมกีารเตบิโต
ในชว่งปี  2562 - 2566 ประมาณปีละ  15% สง่ผลใหม้ลูคา่ตลาดโดยรวม จะอยูท่ี่
ประมาณ $134 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ในปี 2566 

มลูคา่ของการซือ้ขายออนไลนใ์นลกัษณะของธุรกจิกบัผูบ้รโิภคใน 6 ประเทศ 
(อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ไทย และเวยีดนาม) จะเพิม่ข ึน้เป็นสามเทา่ 
จาก $19 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  เป็น $53 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  ในปี 2566 

Ope
n 

• Airbnb 
• โรงแรม 
• Combined 

• Traveloka 
• Expedia 

• Grab • Go-Jek 

• Amazon 
• Alibaba 
• Carousell 
 

• Qoo10.sg 
• Lazada 
• Shopee 

แนวโนม้ในอกีไมก่ ีปี่ขา้งหนา้ 
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

ทีม่า:      1. World Economic Forum 
             2. การวเิคราะหข์อง UOB 
             3. หลายทีม่า 14 



  

ธุรกจิจะตดิตอ่กบัลกูคา้ของตนอยา่งใกลช้ดิและเขา้
ใจความตอ้งการมากขึน้ 

การกระจายขา่วสาร 
  

(การกระตุน้) 

การตดิตอ่ 
 

(เป็นพลวตั)ิ 

การมสีว่นรว่ม 
 

(เขา้ถงึดว่น) 

ความถี่ในการมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึน้ระหว่าง

ลกูคา้และธุรกจิ จะชว่ยใหธุ้รกจิสามารถรับและ

ใชข้อ้มูล ณ ขณะนั้นเพื่อเขา้ใจความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดด้ียิ่งขึ้น อีกทั ้งยังเ ป็นการย่น

ระยะทางระหวา่งธรุกจิและลกูคา้อกีดว้ย 

อดตี ปจัจบุนั อนาคต 
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ขอ้มลูคอืกระแสใหม ่ 

ทีม่า: การวเิคราะหข์อง UOB 

ววิฒันาการของการวเิคราะหข์อ้มลู 

ความยาก 

ค
ณุ
ค
า่
 

เหตกุารณท์ีผ่า่นไปแลว้ 

การพยากรณ์ 

ระบบทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากตวัอยา่งดว้ยตนเอง 

เราท าใหม้นั
เกดิข ึน้ไดอ้ยา่งไร 

การวเิคราะหแ์บบให ้
ค าแนะน า 

อะไรจะเกดิข ึน้ 
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิท านาย 

ท าไมมนัถงึเกดิข ึน้ 
การวเิคราะหแ์บบเชงิวนิจิฉัย 

เกดิอะไรขึน้ 
การวเิคราะหแ์บบพืน้ฐาน 

ก่อนทีจ่ะมอีนิเตอร์เน็ต โลกของเรานั้นพึ่งพาอยู่กับสถติหิรือขอ้มูลของ

เหตกุารณ์ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจเหตผุลเบือ้งหลังของเหตกุารณ์

นัน้ๆ แต ่ณ ปัจจุบัน อนิเตอรเ์น็ตชว่ยใหเ้ราเก็บธุรกรรมรายการและขอ้มูล

ทางการตลาด และในอนาคต เราจะเห็นการเกดิขึน้ของความร่วมมอืของ 

ผูเ้ล่นในวงจรธุรกจิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลเชงิพฤตกิรรมเพื่อทีว่่าธุรกจิจะ

สามารถวเิคราะหเ์ชงิท านายและวเิคราะหแ์บบใหค้ าแนะน าได ้

ขอ้มลูเชงิสถติ ิ

กระแสขอ้มลู 

ขอ้มลูเชงิ
พฤตกิรรม 

• ขอ้มลูทางการตลาด 

• งบก าไรขาดทนุของบรษัิท 

• ขอ้มลูธรุกรรม 

• งบดลุของบรษัิท 

• อปุโภคบรโิภค 

• การคมนาคม 

• Telco 

• บรษัิททีรั่บช าระ 

• สือ่สงัคมออนไลน ์
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การประยกุตใ์ชก้ลยทุธท์างธุรกจิ โดยใชข้อ้มลูทางสถติ ิ
พฤตกิรรมการบรโิภค 

ตวัอยา่ง Go-Jek ใหบ้รกิารทีห่ลากหลายโดยมเีป้าหมายทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของแตล่ะผูบ้รโิภคเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู กลยทุธใ์นลกัษณะคลา้ยๆ กนัไดถ้กู

น ามาใชโ้ดยบรษัิทอืน่ๆ เพือ่รวบรวมและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสถติ ิกระแส และพฤตกิรรม 

บรกิารอาหาร 

บรกิารขนสง่ 

บรกิารดา้นความ
สะดวกสบาย 

บรกิารจา่ยบลิ 
คา่บรกิารตา่งๆ 

บรกิารซอ่มและดแูลรถ 

บรกิารจา่ยเงนิโดย
ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 

บรกิารซกัรดี 

บรกิารเรยีก
รถยนต ์

บรกิารจา้งแมบ่า้นมาท า
ความสะอาดบา้น 

บรกิารเตมิเงนิ
โทรศพัทม์อืถอื 

บรกิารสง่ของขนาด
ใหญ ่

บรกิารซือ้ยาจากรา้น
ขายยาทีถ่กูตอ้ง 

บรกิารเสรมิสวย 

บรกิารสง่ของจาก 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 

บรกิารสง่ของพสัดุ
ขนาดเล็ก 

สะสมแตม้การใชบ้รกิาร  
Go-Pay โดยน าคะแนนไปแลก

เป็นของรางวลัตา่งๆ 

บรกิารซือ้ต ัว๋ 

บรกิารจองรา้นนวด 
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ขอ้มลูทีไ่ดร้บัผา่นแอพพลเิคช ัน่ ท าใหธุ้รกจิสามารถเขา้ใจ
รปูแบบชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคได ้
 

ทีม่า: SingStat 

แอพพลเิคชัน่จะรวบรวมขอ้มลูชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภค ตัง้แตใ่นเรือ่งของเสือ้ผา้ไป

จนถงึอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยัและการเดนิทาง ซึง่ครอบคลมุคา่ใชจ้่ายประจ าวันเกอืบ 60% 

ดังนั้นมันจงึช่วยใหธุ้รกจิเขา้ใจพฤตกิรรมการใชจ้่ายของบุคคลมากขึน้ซึง่ไม่ใช่แค่

ประวตัขิอ้มลูในเเชงิประชากรศาสตร ์แตยั่งรวมทัง้เชงิจติวทิยาอกีดว้ย  

การตลาดเชงิ
ประชากรศาสตรแ์บบท ัว่ไป 

เพศ/อาย ุ

ความสนใจ 

คา่นยิม 

พฤตกิรรม 

การตลาดเชงิจติวทิยา
เฉพาะกลุม่ 

ประเทศ 

อาชพี 

รายได ้

ทัศนคต ิ

คา่อาหารและคา่เดนิทางมสีดัสว่นทีส่งูมากส าหรบั
คา่ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั 

เสือ้ผา้ 

อาหาร 

ทีอ่ยูอ่าศยั 

การเดนิทาง 

อืน่ๆ 

% 

% 

% 

% 

% 

衣 

食 

住 
行 
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5G จะชว่ยเพิม่ศกัยภาพใหด้ยี ิง่ข ึน้และมปีระสทิธภิาพกวา่ 
4G เราจะเห็นอะไรในโลกของ 5G ไดบ้า้ง  

เวลาทัง้หมด: 26 ชม. 

เวลาทัง้หมด : 6 นาท ี

เวลาทัง้หมด : 3.6 วนิาท ี

ทีม่า: CNBC 

ประสทิธภิาพ
มากกวา่ 

ศกัยภาพ 
ทีด่กีวา่ 

100 
  ศักยภาพมากกวา 4G 

เทา่ 

0.045 0.001 
• ประสทิธภิาพเครอืขา่ยคอืเวลาทีใ่ชใ้นการดาวนโ์หลดเนือ้หาในอนิเตอรเ์น็ต  
• ประสทิธภิาพเครอืข่ายทีด่คีอืการเชือ่มโยงทีอ่าจจะมภีาวะการล่าชา้เพยีงเล็กนอ้ยใน
ขณะทีป่ระสทิธภิาพเครอืขา่ยทีด่อ้ยกวา่จะเกดิความลา่ชา้อยา่งมนัียส าคัญ  

19 



สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

ESG ทีม่คีวามส าคญัมากขึน้เร ือ่ยๆ 
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ราคาหุน้ของบรษิทัในรอบ 5 ปีทีใ่หค้วามส าคญักบัประเด็น  ESG – 
เปลีย่นฐานไปที ่100 

Republic Services Waste Management Waste Connection S&P 500

“แนวโนม้ดมีาก ทกุคนคาดหวงั
ใหเ้ป็นอยา่งนัน้จรงิๆ ในปี 2562” 

 – บรกิารสาธารณะ 

 

“ความยั่งยนืตอ้งเป็นใหไ้ดท้ัง้
ความย่ังยนืทางสิง่แวดลอ้มและ
ทางธรุกจิจรงิๆ” 

 – การจัดการของเสยี 

 

“ 

ปรมิาณการรไีซเคลิจะเพิม่ขึน้
เพราะผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้
ออนไลนแ์ละเศรษฐกจิตามอปุ
สงค ์จะเกดิขึน้จรงิ”  

– ความเชือ่มโยงกบัของเสยี 

Source: Bloomberg, CNN 

ความย ัง่ยนืสรา้งรายได ้
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53 โอกาสทางธุรกจิทีใ่หญท่ีส่ดุ 

ประมาณการณ์กนัวา่ทั่วโลก
จะมโีอกาสทางธรุกจิอยูท่ี ่
$12 ลา้นลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
ภายในปี 2573 

ทีม่า: Business & Sustainable Development Commission, 2560 

อาหารและ
เกษตรกรรม 

($2.3 ลา้นลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ) 

ลดเศษอาหาร
ในหว่งโซ่

อปุทาน 

ลดของเสยีที่
เป็นบรรจุ
ภัณฑ ์

เทคโนโลยใีน
ฟารม์ขนาด

ใหญ ่

การเปลีย่นแปลง
ผลติภัณฑ ์

การเลีย้งววัแบบ
เขม้ขน้ 

การเพาะเลีย้ง
สตัวน์ ้าอยา่ง

ยั่งยนื 

เทคโนโลยี
เพือ่การท า
ฟารม์ขนาด

เล็ก 

บรกิารระบบ
นเิวศป่าไม ้ 

ชลประทาน
ขนาดยอ่ม 

ตลาดอาหาร
ของผูม้รีายได ้

นอ้ย 

ลดเศษอาหาร
ในผูบ้รโิภค ฟ้ืนฟทูีด่นิ 

เสือ่มโทรม 

การ
ปรับเปลี่
ยน

อาหาร 

การเกษตร
ในเมอืง 

เมอืง 
($3.7 ลา้น
ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ทีอ่ยูอ่าศยัที่
ซือ้หาได ้

ประสทิธภิาพ
เครือ่งยนต์

สนัดาปภายใน
ของ

ยานพาหนะ 

อาคาร
ประหยัด
พลงังาน 

สรา้งเมอืง
พลวตั 

ป้องกนัน ้ารั่ว
ในระดบั
เทศบาล 

Electric and 
hybrid 

vehicles 

ขนสง่
สาธารณะใน

ชนบท 

โครงขา่ยผา่น
มเิตอร์
อจัฉรยิะ 

บรกิารแบง่ปัน
รถใช ้

โครงสรา้ง
พืน้ฐานทางน ้า
และสขุอนามยั 

อปุกรณ์ความ
ปลอดภัยบน 
ทอ้งถนน 

บรกิารแบง่ปัน
ส านักงานใช ้

ยานพาหนะขบัขี่
อตัโนมตั ิ

การทอ่งเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม 

สขุภาพและ 
ความเป็นอยูท่ ีด่ ี
($1.8 ลา้นลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ) 

การดแูล
สขุภาพ
ทางไกล 

เวชระเบยีน 
อเิล็กโทรนกิ 

การแชร์
ความ
เสีย่ง 

การจัดการโรค 

การอบรมการ
ดแูลสขุภาพ 

การมอนเิตอร ์
ผูป่้วยทางไกล 

การผา่ตัด 
ทีใ่ชท้นุต ่า 

จโีนมกิสข์ัน้
สงู 

การตรวจยา
ปลอม 

การควบคมุ
ยาสบู 

โครงการจัดการ
น ้าหนัก 

พลงังานและ
วตัถดุบิ 

($4.3 ลา้น
ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ตน้แบบ
ยานพาหนะ
หมนุเวยีน 

การฟ้ืนฟเูหมอืง 

การขยาย
พลงังาน
หมนุเวยีน 

ตน้แบบอปุกรณ์
หมนุเวยีน 

โครงสรา้ง
พืน้ฐานรว่มกนั 

ตน้แบบอเิล็ก
โทรนกิ 
หมนุเวยีน 

การดกัจับและ
กกัเก็บกา๊ซ
คารบ์อน 

การเชือ่มโยงระบบ 
สายสง่ไฟฟ้า 

การใชพ้ลงังาน
ใหม้ี

ประสทิธภิาพ- 
อตุสาหกรรมที่
ไมเ่ขม้ขน้ 

ระบบการกกัเกบ็
พลงังาน 

เคมสีเีขยีว 
การคนื
สภาพ

ทรัพยากร 

การใชพ้ลังงานให ้
มปีระสทิธภิาพ- 
อตุสาหกรรมทีม่ี
การใชพ้ลังงาน

เขม้ขน้ในการผลติ 
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อาหารและเกษตรกรรม 

เมอืง 

พลงังานละวตัถดุบิ 

สขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ ี

อาหารและ
เกษตรกรรม 

622 
พนัลา้น 

อาเซยีน + จนี (US$) 

เมอืง 

1  
ลา้นลา้น 

พลังงานละ
วัตถดุบิ 

1.3  

ลา้นลา้น 

สขุภาพและ
ความเป็นอยูท่ีด่ ี

324 
พนัลา้น 

จนี 
300 

777 

946 

162 

ประเทศก าลงัพฒันาและ
ประเทศตลาดเศรษฐกจิ
เกดิใหมใ่นเอเชยี 

322 

259 

301 

162 

ประเทศในแถบเอเชยีแปซฟิิกทีพ่ฒันาแลว้ 

92 

222 

301 

72 

อนิเดยี 

276 

185 

258 
234 

จนีและอาเซยีนจะสรา้งโอกาสทางธุรกจิอยูท่ ี ่$3.25 ลา้น
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

23 ทีม่า: การวเิคราะหข์อง UOB 



หกัลา้งความทีเ่ชือ่ผดิๆ 3 ประการ 

ส่วนแบ่งทางการตลาดและการ
เพิ่มก าไรนั้นส าคัญกว่าการกังวล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบธุรกจิ
ใหย้ั่งยนื 

มันยุ่งยากที่จะท าตามกรอบที่
ก าหนดและตน้ทุนของการ
ปฏบิตัติามก็คอ่นขา้งจะจ ากดั 

ควรที่จะตอ้งมีการจูงใจใหท้ า
การเงนิสเีขยีวและตน้ทุนการให ้
สนิเชือ่ควรจะต า่กวา่ปกต ิ

ESG ไมส่ าคญักบั
ธุรกจิ 

การเงนิสเีขยีวควรจะ 
“ถกูกวา่” 

การเป็น นกัปฏวิตั ิ
“เขยีว” น ัน้ยุง่ยาก 

ความเชือ่

ผดิๆ  

3 ประการ 

24 ทีม่า: การวเิคราะหข์อง UOB 



ผลการด าเนนิการในอดตีของสถติ ิESG ในระดบัโลก  
กรณีสหรฐัอเมรกิา 

ความเชือ่: ESG ไมส่ าคญักบัธรุกจิ 

ทีม่า: Foundations of ESG Investing, MSCI 

กว่า 10 ปีทีบ่รษัิททีไ่ดร้ับการประเมนิว่ามกีารน าหลักการ ESG ไปใชใ้นระดับทีสู่ง (Q4 & 
Q5) จะมผีลการด าเนนิการทีด่กีว่าอย่างต่อเนื่องเมือ่เทยีบกับบรษัิททีไ่ดรั้บการประเมนิว่า
น าหลักการ ESG ไปใชใ้นระดับทีต่ ่ากว่า (Q1 & Q2) โดยส่วนต่างเกอืบจะห่างกันเกอืบ
สองเทา่  

การผนวกกันระหวา่งการขับเคลือ่นการด าเนนิการตามหลักการ ESG และมกีารประเมนิวา่
หากน าหลักการ ESG ไปใช ้จะชว่ยเพิม่ผลตอบแทนกับความย่ังยนืของบรษัิทไดน้านขึน้ 

ความเขม้ขน้และความย ัง่ยนืของปจัจยั ESG ตอ่ผลประกอบการในหุน้ 

สถติทิีไ่ดถ้ว่งน ้าหนักทีเ่ทา่กนันีว้ดัผลทกุๆ เดอืนในทวปีทีไ่มใ่ชอ่เมรกิาซึง่จัดท าโดยของดัชนีอา้งองิของบรษัิท MSCI การจัดอันดับ
นัน้จะอาศยัคะแนนของ ESG ในขณะทีผ่ลตอบแทนนัน้วดัจากสกลุเงนิทอ้งถิน่และการน าเงนิปันผลไปลงทนุตอ่ 

ความเขม้ขน้และความย ัง่ยนืของปจัจยั ESG ตอ่ผลประกอบการในหุน้ 

Q1 

Q5 

Q3 

Q2 

Q4 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

-80 

ผ
ล
ต
อ
บ
แ
ท
น
แ
บ
บ
ส
ะส
ม
 

(%
) 

2550 2552 2554 2556 2558 2560 

25 



ความเชือ่: การเงนิสเีขยีวควรจะ “ถกูกวา่” 

หลกัฐานเชงิประจกัษจ์าก CBI บง่ชีว้า่ตราสาร
หนี้ส ีเ ขียวมีร าคาหรือสู งกว่า เส้นอ ัตรา
ผ ล ต อ บ แ ทนข อ ง ต ร า ส า ร ห นี้ ท ี่ ไ ม่ ใ ช่

ส ิง่แวดลอ้ม เช่น ไม่มตีน้ทุนส่วนต่างอย่างมี
นยัส าคญั 

การเตบิโตของการออกตราสารหนีส้เีขยีว  

ทีม่า: “Green Bond Pricing in the Primary Market” – CBI, ม.ิย. 2561 

การออกตราสารหนีส้เีขยีวประจ าปีตามประเภทของผูอ้อก ($ พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) 

ธนาคารเพือ่การพฒันาแบบ
พหภุาค ี(MDB) 
บรษัิท/ธนาคาร 

หน่วยงาน/รัฐ/เทศบาล/รฐับาลอืน่ๆ 

บรษัิทพลงังาน/อปุโภคบรโิภค 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ตราสารหนี้สเีขยีวทีอ่อก
ใหม ่

ตราสารหนี้สเีขยีวตาม
ฤดกูาล 

ธนาคารเพือ่การลงทนุของยโุรป 2568 
เหรยีญสหรฐัฯ  

บรษิทั Iberdrola 2569 ยโูร 

อนิโดนเีซยี 2566 เหรยีญ
สหรฐัฯ  
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ออก ณ วันเดยีวกับตราสารหนี้สี

เขยีว 

-1 
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4 

ความเชือ่: การเป็น นกัปฏวิตั ิ“เขยีว” น ัน้ยุง่ยาก 

• ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานตัวชีว้ัดทีส่ าคัญตามกรอบด าเนนิการ
เพือ่ทีจ่ะไดรั้บเงนิกูเ้พือ่สิง่แวดลอ้มตอ่เนื่องเป็นรายปี 

• ขัน้ตอนจะคลา้ยคลงึกบัการจัดท ารายงานทางบญัชแีละ
ทางกฎหมายทีต่อ้งท าตอ่เนื่อง 

ในแต่ละตราสา รหนี้ สี เ ขียว  / ก าร ให กู้ เ้พื่ อ
สิง่แวดลอ้มจะอา้งองิกรอบการด าเนนิการตามตรา
สารหนีส้เีขยีวของ ICMA หรอืหลักการการใหกู้เ้พือ่
ส ิง่แวดลอ้มของ APLMA*  

หลกัการ GLP เป็นแนวทางเชงิ
ชีแ้นะเพือ่สรา้งความโปรง่ใส 
เปิดเผย และสง่เสรมิความซือ่สตัย์
ของผูอ้อกตราสาร/ผูกู้ ้ 

• คา่ใชจ้า่ยของการด าเนนิการอยู่
ในชว่งระหวา่ง $30K เหรยีญสหรัฐฯ 
ถงึ $100K เหรยีญสหรัฐฯ ขึน้อยูก่บั
ความซบัซอ้นของโครงการ 

หลกัการ GLP มสี ีอ่งคป์ระกอบ
หลกัดงันี:้ 

• ก ากบัการด าเนนิการ 

• ประเมนิโครงการและการ
คัดเลอืก 

• การบรหิารจัดการ 

• การจัดท ารายงานผลกระทบ 

กรอบการด าเนนิการ การไดร้บัสนิเชือ่ 

27 * International Capital Market Association (ICMA) 
     



นยัตา่งๆ ทางภาษศีลุการกรทางการคา้
สหรฐัอเมรกิาและจนี 
การอธบิายชอ่งวา่งทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและจนี 
การคา้ผัน การหาสนิคา้ทดแทน และ การยา้ยทนุหนไีปยงัประเทศอืน่ 
จากวธิกีาร just-in-time ไปสูว่ธิกีาร just-in-case 



ดลุการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนี 

ทีม่า: TradeMap 

ดลุการคา้ 

ต ัง้แตปี่ 2544 
สหรฐัอเมรกิาเร ิม่ขาด
ดลุการคา้กบัจนี ท ัง้นี ้
การขาดดลุการคา้ ข ึน้
ไปเกอืบจะแตะอยูท่ ี ่
$400 พนัลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ในปี 2560   

ใ นขณะที่ เ ร า ยั ง ไม่ เ ห็ นก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญแต่ก็มีการ
หารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
สรา้งความหลากหลายในห่วงโซ่

อุปทานที่มีอยู่ เมื่อพิจารณาจาก
กระแสในขณะนี้ ว ิธีการปัจจุบัน 
คอื JIT (Just In Time) นี้ควรจะ
ไดรั้บการทบทวน โดยบรษัิทตา่งๆ 
ก าลังคดิทีจ่ะน าวธิกีาร JIC (Just 
In Case) มาใช ้ 
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การอธบิายดลุการคา้ทีไ่มส่มดลุ  

ทีม่า: สภาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

จนีกลายเป็นประเทศ
เจา้หนีต้า่งประเทศที่
ใหญท่ีส่ดุของ
สหรฐัอเมรกิา: จนีซือ้
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
ราว $300 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

ความตงึเครยีดทาง
การคา้ระหวา่ง
สหรฐัอเมรกิาและจนี: 
อัตราภาษีศลุกากร 10-
25% ถกูปรับเพือ่ลดการ
ขาดดลุทางการคา้ 

การแลกเปลีย่นทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ระหวา่งสองรฐับาล 

• นักศกึษาจนีจ านวน 
23,000 คนไดร้ับ
การศกึษาทางดา้น
เทคโนโลยจีากประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

• ความตกลงวา่ดว้ยความ
รว่มมอืทางวทิยาศาสตร์
และเทคนคิจ านวน 28 
ฉบบั 

• โครงการรว่มระหวา่ง
นักวทิยาศาสตรจ์นีและ
อเมรกินัจ านวน 500 
โครงการ 

การสรา้งบรรทดัฐาน
ความสมัพนัธท์าง
การคา้: 

• ในปี 2543 ไดม้กีาร
ลงนามความตกลง
ทางความสัมพันธ์
ระหวา่งสหรัฐอเมรกิา
และจนี 
• ในปี 2544 จนีเขา้
รว่มเป็นสมาชกิ
องคก์ารการคา้โลก 

การพฒันา
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สหรฐัอเมรกิาและจนี
ทา่มกลางสงคราม
เย็น: ประธานาธบิด ี
Richard Nixon เป็น
ประธานาธบิดคีนแรกที่
เดนิทางไปเยอืน
ประเทศจนี 

มกีารประกาศ
แผนการพฒันาเชงิ
รกุดา้นอตุสาหกรรม
เทคโนโลย ี(Made in 
China 2025) ขึน้: 
เปลีย่นไปสูแ่รงงานทีม่ี
ทักษะ 

เรามองว่าประเด็นทีเ่กดิขึน้จะยังคงต่อเนื่อง และท าใหเ้กดิปัญหาในการจัดการห่วง
โซ่อุปทานทีข่าดความยดืหยุ่น ซึง่บรษัิทอเมรกิันก็ใชก้ลยุทธ์ outsourcing นี้มา
ตัง้แต่เมื่อ 30 ปีที่แลว้ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว กระบวนการผลิตจะกระท าโดย
ประเทศจีน ในขณะทีบ่รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าในอนิเดีย ท าใหช้่องว่าง
ทางการคา้จงึถ่างขึน้อย่างมนัียส าคัญเมือ่จนีเขา้เป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก
เมือ่ปี 2544 

ในปี 2549 เราไดรั้บทราบถงึเหตุการณ์ที่ส าคัญสองเหตการณ์ คอื การทีอ่ังกฤษจะ
ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปในเดือนมถิุนายน และการขึน้เป็นประธานาธิบดีของ 
Trump ในเดอืนธันวาคม ส่งผลใหเ้กดิกลุ่มปฏโิลกาภวัิตน์และน ามาสู่ความตงึเครยีด
ทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมรกิาและจีนอีกดว้ย โดย ณ ถงึเดือนพฤษภาคม 2562 
ภาษีศุลกากรส าหรับสนิคา้ไดเ้พิม่ขึน้ถงึ $200 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และรัฐบาลของ 
Trump ยังไดท้ าใหส้ถานการณ์เลวรา้ยลงไปอกีดว้ยการเพิม่ภาษีศุลกากรในสนิคา้
อืน่ๆ อกีคดิเป็นมลูคา่ $250 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  

1971 – 72 ปลายยคุ 1980s 2000 – 01 2008 2015 2018 
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คูค่า้ทีส่ าคญัส าหรบัสหรฐัอเมรกิาและจนี 

ทีม่า: Trade Map 

สดัสว่นหุน้สว่นทีน่ าเขา้สนิคา้ของจนีในปี 
2561 

สดัสว่นหุน้สว่นทีน่ าเขา้สนิคา้ของ
สหรฐัอเมรกิาในปี 2561 

แคนาดา 
[VALUE] 

เยอรมนั 
[VALUE] 

ญีปุ่่ น 
[VALUE] 

เม็กซโิก 
[VALUE] 

หุน้สว่นในประเทศอืน่ๆ 
215 ประเทศ 

[VALUE] 

จนี 
[VALUE] 

เกาหล ี
[VALUE] 

ออสเตรเลยี 
[VALUE] 

ไทเป 
[VALUE] 

เยอรมนั 
[VALUE] 

ญีปุ่่ น 
[VALUE] 

ฮอ่งกง 
[VALUE] 

สหรัฐฯ 
7% 

หุน้สว่นในประเทศ 
อืน่ๆ 214  ประเทศ  

50% 
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ผลจากการถอนตวัออกจากขอ้ตกลงหุน้สว่นยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิ
ภาคพืน้แปซฟิิก ท าใหส้หรฐัฯ เหลอืประเทศคูค่า้เสรเีพยีง 21 ประเทศ 

ทีม่า: Newswire 

แคนาดา 

เม็กซโิก 

ออสเตรเลยี 

เกาหลใีต ้
จอรแ์ดน 

อสิราเอล 

โมร็อคโค 

โอมาน 

ชลิ ี

เปร ู

โคลมัเบยี  

บาหเ์รน 

US 

ความตกลงสง่เสรมิ 
ทางการคา้ชลิ ี2014 

ความตกลงสง่เสรมิ 
ทางการคา้เปร ู2009 

ความตกลงสง่เสรมิทางการคา้ 
ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและโคลมัเบยี  
2012 

CAFTA-DR (ความตกลงการคา้เสรี
ระหวา่งสาธารณรัฐโดมนิกินั-ประเทศใน

ทวปีอเมรกิากลาง) 

ความตกลง
การคา้เสรี

อเมรกิาเหนอื 
1989 ความตกลงการคา้เสร ี

โมร็อคโค 2006 

ความตกลงการคา้เสรจีอรแ์ดน 2010 

ความตกลงการคา้เสร ี 
อสิราเอล 2010 

ความตกลงการคา้เสรบีาหเ์รน 2006 

ความตกลงการคา้เสรโีอมาน 2009 

ความตกลงการคา้เสรเีกาหล ี2012 

ความตกลงการคา้เสรสีงิคโปร ์2004 

ความตกลงการคา้เสรอีอสเตรเลยี 2005 

เวยีดนาม 

ความตกลงทวภิาคเีวยีดนาม 2001 

สงิคโปร ์

คอสตารกิา สาธารณรฐัโดมนิกินั เอลซลัวาดอร ์ 
กวัเตมาลา ฮอนดรูสั นกิารากวั ปานามา  

FTA : ความตกลงการคา้เสร ี 
TPA: ความตกลงสง่เสรมิทางการคา้  
BTA: ความตกลงทวภิาค ี
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โอกาส ความเสีย่ง 

ความเสีย่งและโอกาสทีน่า่จะเกดิขึน้จากความตงึเครยีด 
ทางการคา้ 

ขอ้พพิาททางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนีในปี 2561 

ซพัพลายเออรต์น้น า้จากอาเซยีน 
• คูค่า้ทีเ่ป็นซพัพลายเอรข์องบรษัิทจนีจะ
ไดร้ับผลกระทบจากอปุสงคท์ีล่ดลง 
เนือ่งมาจากการเพิม่ของภาษีศลุกากร 

เกดิการคา้ผนัสนิคา้ราคาถกูทีท่ าในจนี
ไปสูภ่มูภิาคอาเซยีน 

การทดแทนสนิคา้ทีท่ าในประเทศจนี 
• บรษัิทจนีอาจจะประสบกับการแขง่ขันในสนิคา้ของ
ตนมากขึน้อันเป็นผลมาจากราคาของสนิคา้ทีท่ าใน
จนีทีส่งูขึน้ 

การยา้ยฐานการผลติ 
 อตุสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเป็นหลัก 
 อตุสาหกรรมทีใ่ชท้นุเป็นหลัก 
 

เกดิการคา้ผนัส าหรบับรษิทัในอาเซยีน 
 สนิคา้ยางรถและเครือ่งนุ่งหม่ 
 สนิคา้การเกษตร 

เรง่ใหเ้กดิ “แผนการพฒันาเชงิรกุดา้น
อตุสาหกรรมเทคโนโลย ี(Made in China 
2025)” เร็วข ึน้ 
 เครือ่งจักรอตุสาหกรรม 
 องคป์ระกอบทางเทคโนโลย ี
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นยัตา่งๆ จากความตงึเครยีดทางการคา้ 

ภาคธุรกจิ โอกาส ความเสีย่ง 

 

 

 

 
กอ่สรา้ง & 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

• การยา้ยฐานการผลติและการสรา้งโรงงานพลังงานจากเซลล์
แสงอาทติยม์ากขึน้ในมาเลเซยีและไทย  

• การสง่ออกสนิคา้จากอาเซยีนไปสหรัฐอเมรกิามากขึน้แทนทีจ่นี ซึง่
ปัจจุบันจนีสง่ออกไปสหรัฐคดิเป็นสัดสว่น 80% ของการสง่ออกของ
ทัง้หมด 

• ความตอ้งการวัตถดุบิเชน่ เหล็ก เหล็กกลา้ แกว้ และเซรามกิจากจนีจะยา้ยไป
ยังประเทศแคนาดาและเม็กซโิก (คดิเป็นมลูคา่ประมาณ $6.7 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ )  

• การลดราคาวัสดกุอ่สรา้งทีม่าจากประเทศจนี ซึง่เป็นผลมาจากความชะลอตัว
ในการลงทนุสว่นโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศจนี 

 

 

 

 

 

การบรโิภคสนิคา้ 

• ผูจั้ดจ าหน่ายอาหารทะเลไทยและเวยีดนามมพีืน้ทีก่ารแขง่ขันทาง
การคา้อาหารทะเลในตลาดโลกมากขึน้ 

• ผูผ้ลติอาเซยีนในอตุสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเป็นหลัก เชน่ 
อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอรอ์าจจะไดรั้บสัญญาวา่จา้งทางการคา้มากขึน้ 
เพราะผูผ้ลติยา้ยฐานออกจากจนี 

• ซพัพลายเออรอ์าเซยีน (ทีม่คีวามเสีย่งวา่จะถกูแทนที)่ อาจจะไดร้ับ
ผลกระทบจากอปุสงคข์องจนีทีล่ดลงหรอืจากการสง่ออกของจนีมายัง
อาเซยีนทดแทนตลาดสหรัฐ 

• การสง่ออกสนิคา้การเกษตรของสหรัฐอเมรกิามายังอาเซยีน กอ่ใหเ้กดิการ
กดดันทางราคาของสนิคา้การเกษตรในทอ้งถิน่ใหป้รับราคาลง 

 

 

 

 

 

อตุสาหกรรม 
 

• มกีารยา้ยฐานการผลติมาอาเซยีนไวขึน้ (เชน่ มอเตอรเ์ครือ่งจักร) 
• บรษัิทมองหาโอกาสทีจ่ะยา้ยฐานการผลติจากประเทศจนี มายัง
เวยีตนามและไตห้วัน 

• ผูผ้ลติเครือ่งจักรหนักในจนีมุง่หนา้สูโ่ครงการ One Belt One Road 

• เกดิการป่ันป่วนในตลาดการคา้โลก สนิคา้อตุสาหกรรมทีส่ง่ออกจากจนีมายัง
สหรัฐอเมรกิามลูคา่ทัง้หมดอยูท่ี ่$137 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  

• ซพัพลายเออรอ์าเซยีน (ทีม่คีวามเสีย่งวา่จะถกูแทนที)่ อาจจะไดร้ับ
ผลกระทบจากอปุสงคข์องจนีทีล่ดลงหรอืการสง่ออกสนิคา้ของจนีทีม่รีาคาถกู
กวา่ 
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นยัตา่งๆ จากความตงึเครยีดทางการคา้ 

ภาคธุรกจิ โอกาส ความเสีย่ง 

 

 

 

 

น า้มนั กา๊ซ & 
เคม ี

• บรษัิทของสหรัฐอเมรกิาอาจจะน าเขา้ปิโตรเคมจีากประเทศในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้(สงิคโปร ์ไทย มาเลเซยี) เพือ่เทดแทนสนิคา้จาก
จนี 

• จนีอาจจะพึง่พากา๊ซธรรมชาตเิหลวจากมาเลเซยีและอนิโดนเีซยีมาก
ขึน้เพือ่ลดการน าเขา้จากสหรัฐอเมรกิา  

• จนีแสวงหาน ้ามันดบิจากแหลง่ทางเลอืกอืน่ (รวมทัง้มาเลเซยีและ
อนิโดนเีซยี) 

• ผูผ้ลติพลาสตกิขัน้สดุทา้ยของจนีทีส่ง่ออกไปยังสหรัฐอเมรกิาอาจจะแสวงหา
ตลาดใหม ่ 

• การปฏวัิตกิา๊ซธรรมชาตขิองสหรัฐอเมรกิาซึง่น าไปสูก่ารลงทนุใน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมโีดยพุง่เป้าไปทีต่ลาดในจนีอาจจะชะลอการตัดสนิใจ
ลงทนุ  

• ผูผ้ลติปิโตรเคมขีองจนีซึง่น าเขา้โปรเพนเหลวจากสหรัฐอเมรกิาอาจจะใชเ้ป็น
วัตถดุบิอืน่ทดแทน 

 

 

 

 

 

เทคโนโลย ีสือ่ & 
โทรคมนาคม 

• การยา้ยฐานการผลติสูป่ระเทศในเอเชยี (ยกเวน้จนี) ท าใหป้ระเทศใน
เอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นศนูยก์ลางการผลติ
ตอ่ไป   

• ผูผ้ลติจนีจะมกีารซือ้บรษัิททีม่เีทคโนโลยีเ่ป็นของตนเอง (ลดการ
พึง่พาในเทคโนโลยขีองสหรัฐอเมรกิา) 

• เกดิการป่ันป่วนในหว่งโซอ่ปุทานของจนี ผูเ้ลน่ในตลาดของจนีอาจจะเห็นถงึ
ยอดการสั่งซือ้ทีล่ดลงเนือ่งจากถกูปรับทศิทางการสั่งซือ้สนิคา้มายัง
บรษัิทผูผ้ลติในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ทน 
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มลูคา่ท ัง้ส ิน้ 

ภาพรวม: สนิคา้ทีส่ง่ออกจากจนีไปสหรฐัอเมรกิา 

~$137 พนัลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 

การจดัแยกสนิคา้ขาเขา้  
(สหรฐัอเมรกิา) 

ไฟฟ้า/ผลติภณัฑแ์สง  มอเตอรย์านพาหนะและหวัรถจกัร  
ผลติภณัฑโ์ลหะกลุม่

เหล็ก 
มอเตอรแ์ละเครือ่งจกัร 

มอเตอรไ์ฟฟ้าหมอ้
แปลงไฟฟ้า และ
อะไหล ่$32 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

กงัหนัไฟฟ้าและ
เครือ่งจักร  
$31 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

เครือ่งมอือตุสาหกรรม  
$2 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภณัฑท์ีม่คีา่และท า
จากโลหะเป็นฐาน 

ถา่นหนิและ
วสัดกุอ่สรา้ง 

เครือ่งนุง่ 
หม่และผา้ 

กระดาษ ยาง และผลติภณัฑ ์
ทีท่ าจากไม ้

ผลตติภัณฑใ์ห ้
แสงและความ
สวา่ง $18.5 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ  

อปุกรณ์แสงและ
เลนส ์$5.3 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

มอเตอรย์านพาหนะ 
ยานพาหนะขบัเคลือ่นสี่

ลอ้ และรถแทรคเตอร ์
$14.7 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภัณฑจ์าก
เหล็ก และ
เหล็กกลา้ $8.5 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

$5.2 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

ผลติภัณฑท์ี่
ท าจากไม ้
$3 พนัลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ  

ผลติภัณฑท์ี่
ท าจากยาง
เป็นฐาน $3 
พนัลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภัณฑ์
จากกระดาษ
แข็ง $2 
พันลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ $4.8 พนัลา้น

เหรยีญ
สหรัฐฯ 

$2.1 
พันลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ 
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ภาพรวม: สนิคา้ทีส่ง่ออกจากสหรฐัอเมรกิาไปจนี 

*This data set contains negative or zero values that cannot be shown in this chart. 
 

มลูคา่ท ัง้ส ิน้ 
~$8.2 พนัลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 
การจดัแยกสนิคา้ขาเขา้ (จนี)* 

ขยะกระดาษ $2.7 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภัณฑท์ี่
ท าจากไม ้
$0.25 
พันลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ 

หลอดและทอ่
ทองแดง $1.4 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ทอ่และโครง
เหล็ก และ
เหล็กกลา้ $0.23 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

เศษวตัถดุบิ
จากเหล็กและ
เหล็กกลา้ 
$0.063 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

เศษอลมูเินยีม
US$0.834 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ขัว้ตอ่ไฟฟ้า 
$0.461 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

เสน้ใยแกว้น า
แสงและเครือ่ง 
MRI/X ray 
$0.846 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

มอเตอร์
ยานพาหนะ รถ
แทรคเตอร ์
และเครือ่งยนต ์
$0.841 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ความรอ้นและถา่นหนิโคก้ 
$0.456 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

เสน้ใยแกว้น าแสงและ
เครือ่ง MRI/X ray 

กระดาษ  และผลติภณัฑท์ีท่ าจากไม ้
ผลติภณัฑโ์ลหะกลุม่เหล็กและ
ผลติภณัฑท์ าจากโลหะเป็นฐาน  

เศษวตัถดุบิทีม่คีา่และ
ท าจากโลหะเป็นฐาน 

มอเตอร ์
ยานพาหนะและ
เครือ่งยนต ์

ถา่นหนิและแกว้ 
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โอกาสทีน่า่จะเกดิขึน้: ผูผ้ลติเครือ่งจกัรหนกัในจนีมุง่หนา้สูโ่ครงการ 
One Belt One Road และท าใหอ้าเซยีนเป็นภมูภิาคทีน่า่ลงทนุมาก
ขึน้ 

ทีม่า: จากสือ่หลายแหลง่, การวเิคราะหข์อง UOB 

Sany 
30% เป็นยอดการขายระหวา่งประเทศเทา่นัน้ 
ซึง่ไมก่ระทบมากนักจาการขึน้ภาษีศลุกากร 

Zoomlion 
โอกาสจากโครงการ One Belt One Road และ
ราคาของอปุกรณ์กอ่สรา้งทีถ่กูลง จะชว่ยใหม้อีปุ

สงคม์ากขึน้ 

CAT 
ราคาตน้ทนุวัตถดุบิจะพุง่ขึน้ถงึ $200 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ โดยเพิม่ราคาในอปุกรณ์เครือ่งมอืประมาณ 
1% -1.5% ท าใหม้คีวามเสีย่งจากก าไรทีล่ดลง 

$200 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

John Deere 
ประมาณการวา่ 30% ของราคาเหล็กกลา้จะ

สงูขึน้และจะแบกรับตน้ทนุราคา  

30% 
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ภาพรวม: สนิคา้บรโิภคทีส่ง่ออกจากจนีไปสหรฐัอเมรกิา 

มลูคา่ท ัง้ส ิน้ 
~$27.6 พนัลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 
การจดัแยกสนิคา้ขาเขา้  
(สหรฐัอเมรกิา) 

สนิคา้ฟุ่ มเฟือย สนิคา้การเกษตร 

เฟอรน์เิจอร ์$13.3 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภัณฑท์ีท่ าจากหนัง 
$7.4 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

รองเทา้ $1.4 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

อาหารทะเล $2.5 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืน $1.4 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบับา้นและ
การดแูลตวัเอง 

ผัก ผลไม ้ถั่ว 
$0.4 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 
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ภาพรวม: สนิคา้บรโิภคทีส่ง่ออกจากสหรฐัอเมรกิาไปจนี 

มลูคา่ท ัง้ส ิน้ 
~$17.9 พนัลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 
การจดัแยกสนิคา้ขาเขา้ (จนี) 

สนิคา้การเกษตร ผกั ผลไม ้ถ ัว่ 

อาหารและเครือ่งดืม่ 

ผัก ผลไม ้ถัว่ $0.8 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

ผลติภัณฑท์ีท่ าจากนม $0.4 
พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

ถั่วลสิง $13.9 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ซเีรยีล $1.5 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

อาหารทะเล 
$1.3 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

เนือ้สตัวแ์ละเครือ่ง
ในสตัว ์$1.2 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 
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การยา้ยฐานการผลติเฟอรน์เิจอรแ์ละผลติภณัฑท์ีท่ าจากหนงั 

โอกาสส าหรับผูผ้ลติในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้เช่น เวียดนาม 
มาเลเซยี และอนิโดนีเซยีอาจจะประสบกับ
ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อ ก
เฟอรน์เิจอรอ์ยา่งรวดเร็ว 

ทีม่า: Trademap, Company disclosures, หลายทีม่า 

Classic Brands ซึง่เป็นผูผ้ลติฟกูนอน ไดเ้ปลีย่นก าลังการผลติทีม่าก
เกนิไปในรัฐแมรแีลนดแ์ละแคลฟิอรเ์นยี เชน่เดยีวกับประเทศอืน่ๆ   

เฟอรน์เิจอร ์

จนีเป็นผูส้ง่ออกรายใหญท่ีส่ดุของสหรัฐอเมรกิา 

~20% ของผลติภัณฑส์ าเร็จรูปภายใตแ้บรนด ์ Michael 
Kors มาจากประเทศจนี 

มากกว่า $3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ของสัมภาระและกระเป๋า
เดนิทางน าเขา้จากจีนจะไดร้ับผลกระทบจากภาษีศุลกากร 
ดว้ยเหตุทีต่น้ทุนราคาทีจ่ะสูงขึน้ ท าใหS้amsonite ยา้ยฐาน
การผลติไปบังคลาเทศ อนิโดนเีซยีและเวยีดนามมากขึน้ 

ผลติภณัฑท์ีท่ าจากหนงั 

จนีเป็นผูส้ง่ออกในปรมิาณทีม่ากทีส่ดุของสหรัฐอเมรกิา 

$7.4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ $13.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
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ภาพรวมของการสง่ออกจากสหรฐัอเมรกิาไปจนี: ผลติภณัฑจ์าก 
ปิโตรเคม ีน า้มนัและกา๊ซซึง่เป็นไปตามภาษศีลุกากร 

ปิโตรเคม ี($14.6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) น า้มนั กา๊ซ และกา๊ซธรรมชาตเิหลว ($2.5 bn) 

น ้ามันดบิ $3.2 
พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 
(อยู่
นอกเหนอืจาก
รายการภาษี
ศลุกากร) 

โปรเพนเหลว $1.8 
พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

กา๊ซธรรมชาติ
เหลว $0.6 
พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

อืน่ๆ $0.1 
พนัลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นกระบวนการการกล ัน่ 
($0.4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

อืน่ๆ $7.5 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

ในรปูแบบดัง้เดมิ 
$2.9 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

ตวัเรง่ปฏกิริยิา 
$0.8 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

อะครโิลไน
ไตรล $0.6 
พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ  

พอลเิมอร์
ไซลนี $0.2 
พันลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ 

การผสมเคม ี$1.6 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

น ้ามนัหลอ่ลืน่, 
การเตรยีมการ 
$1.0 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

มลูคา่ท ัง้ส ิน้ 
~$17.5 พนัลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 
การจดัแยกสนิคา้ขาเขา้ (จนี) 
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ภาพรวมของการสง่ออกจากจนีไปสหรฐัอเมรกิา: ผลติภณัฑจ์าก 
ปิโตรเคม ีน า้มนัและกา๊ซซึง่เป็นไปตามภาษศีลุกากร 

มลูคา่ท ัง้ส ิน้ 
~$13.7 พนัลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 

การจดัแยกสนิคา้ขาเขา้  
(สหรฐัอเมรกิา) 

ปิโตรเคม ี

อืน่ๆ $4.1 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ พลาสตกิ  
$3.5 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

พอลไิวนลิคลอไรด ์
$2.1 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

พอลเิมอรท์ีม่ ี
เอทลินี $1.8 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

ยาง
สงัเคราะห ์
$1.0 
พันลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ สารเคมี
การเกษตร $0.3 
พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นกระบวนการการกล ัน่ 

น ้ามันเครือ่งบนิ $0.4 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ น ้ามนัเชือ้เพลงิใสและน ้ามนัเตา 
$0.07 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

น ้ามันกา๊ด 
$0.02 พันลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ  

น ้ามันเบนซนิ 
$0.04 
พันลา้น
เหรยีญ
สหรัฐฯ 
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ปิโตรเคม ี– เอเชยีตะวนัออกกลางและเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใตอ้าจจะขายในตลาดจนีไดม้ากขึน้ 

สนิคา้ปิโตรเคมทีีท่ าการคา้สงูสดุ (2017)  

สหรฐัฯ ซือ้จากจนี จนีซือ้จากสหรฐัฯ 

ผลติภัณฑปิ์โตร
เคม ี

$ พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ 

% สัดสว่น 
$ พันลา้นเหรยีญ

สหรัฐฯ 
% สัดสว่น 

พลาสตกิ 3.5 27% 0.6 4% 

พอลไิวนลิคลอไรด ์ 2.1 13% 0.3 2% 

พอลเิมอรท์ีม่เีอทลินี 1.8 11% 0.2 2% 

ยางสังเคราะห ์ 1.0 6% 1.4 10% 

สารเคมกีารเกษตร 0.5 3% - - 

ผลติภัณฑปิ์โตร
เคม ี

ในรปูแบบดัง้เดมิ 
0.7 4% 2.9 20% 

การผสมเคม ี 0.2 1% 1.6 11% 

น ้ามันหลอ่ลืน่, 
การเตรยีมการ 

0.01 0.1% 1.0 7% 

ตัวเรง่ปฏกิริยิา 0.1 0.9% 0.8 5% 

• ผูผ้ลติจากเอเชยีตะวันออกกลางและเอเชยีตัวนออกเฉียงใตแ้ละผูจั้ดจ าหน่ายมโีอกาสทีจ่ะสง่ออกไปยังประเทศจนีมากขึน้ เชน่ โพลเิอทธลินี สารเคม ีตัวเรง่ปฏกิริยิา  
และสารลดแรงตงึผวิ   

• ผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่ายจนีทีส่ง่ออกพลาสตกิ พอลไิวนลิคลอไรด ์และพอลเิมอรท์ีม่เีอทลินี มายังสหรัฐอเมรกิาก าลังมองหาตลาดทอ้งถิน่และตลาดทางเลอืกอืน่ๆ  

ทีม่า: Trade Map data ซึง่รวบรวมโดย UOB 

เกอืบจะเทา่กบัมลูคา่การคา้ (2017)  

ทีม่า: Trade Map data ซึง่รวบรวมโดย UOB 

การน าเขา้ของจนี คดิเป็นมลูคา่ $14.6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

การน าเขา้ของสหรฐัฯ คดิเป็นมลูคา่ 
$ 13.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
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โปรเพนเหลว / กา๊ซธรรมชาตเิหลว 

กระแสการคา้ทีค่าดการณ์                   
จนีเพิม่การน าเขา้กา๊ซ
ธรรมชาตจิากสหรฐัฯ  

การน าเขา้ของจนีคดิเป็นมลูคา่ $1.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

สหรฐัฯ ไปยงัเกาหลใีตแ้ละญีปุ่่ น 

เอเชยีตะวนัออกกลางไปยงัจนี 

• จนีน าเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลวเพิม่ขึน้ตัง้แตปี่ 2558 เนือ่งจากการเพิม่จ านวนโรงผลติโพรเพนดไีฮโดรจเีนชนั ทัง้นี ้เกอืบครึง่หนึง่ของการน าเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลวถกูใชใ้นโรงผลติ 
โพรเพนดไีฮโดรจเีนชนั และอกีครึง่ไวส้ าหรับเชือ้เพลงิเพือ่อยูอ่าศัย  

• สหรัฐฯ เพิม่การผลติโปรเพน ซึง่ไดม้าจากการผลติกา๊ซธรรมชาต ิ 
• บรษัิทจนีซึง่มสีัญญาในการจัดหาโปรเพน: (1) บรษัิท Oriental Energy จ่าย $524 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ในความเสยีหายจากการเลกิสัญญา 6 ปี (2) บรษัิท Wanhua มกี าลังผลติ 
โพรเพนดไีฮโดรจเีนชนัทีใ่หญท่ีส่ดุ (750 K Ton) ไดต้ดิตอ่นายหนา้เพือ่ปรับทศิทาง/ น าไปขายสนิคา้ใหมใ่หก้ับสหรัฐฯ    

• ราคาโปรเพนในเอเชยีตะวันออกกลางเพิม่ขึน้   

ทีม่า: Platts, UOB ทีม่า: Trade Map data ซึง่รวบรวมโดย UOB ทีม่า: Trade Map data ซึง่รวบรวมโดย UOB 
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สดัสว่นของการน าเขา้กา๊ซ
ธรรมชาตเิหลวไปยงัจนี (2560) 



มลูคา่เดมิพนั: $16.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ผลติภณัฑ ์
TMT ทีส่ง่ออกจากจนีมายงัสหรฐัอเมรกิา 

สว่นประกอบ
อเิล็กทรอนคิส ์

อเิล็กทรอนคิส ์
เพือ่การบรโิภค 

นยัโดยตรง ผลกระทบทางออ้ม 

อปุกรณเ์ครอืขา่ย 

รวมทัง้ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผา้ 
เครือ่งดดูฝุ่ น เป็นตน้  

รวมทัง้สวติช ์เราเตอร ์
อปุกรณ์เครอืขา่ยอืน่ๆ 
เครือ่งประมวลผลขอ้มลูแบบ
อตัโนมัต ิแผงไฟ  
โพลคีลอรเินตไบฟีนลิและ
หลอดไฟ LED เป็นตน้   

มลูคา่ 

• บรษัิทจนีทีส่ง่ออกมายังสหรัฐฯ จะตอ้งเสยีภาษี
ศลุกากรเพิม่ 
 

• อตัราภาษีเทา่กบั 25% (หากอยูใ่นระยะที ่1 
ของสนิคา้ราคา $50 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) 
หรอื 10% จนถงึสิน้ปี 2561 (หากอยูใ่นระยะที ่2 
ของสนิคา้ราคา $200 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) 
กอ่นทีจ่ะคดิในอตัราเดยีวกนัที ่25% ในเดอืน
มกราคม 2019 
 

• สง่ผลกระทบตอ่บรษัิทอเมรกินั ยโุรปและจนีทีม่ี
โรงงานอยูท่ีจ่นี 

• คา่เงนิหยวนทีอ่อ่นตวัลงจะท าใหก้ารน าเขา้เขา้มา
ในจนีแพงขึน้ 
 

• ทัง้ผูบ้รโิภคและธรุกจิจะตอ้งแบกรับผลกระทบจาก
อตัราภาษีศลุการกรทีส่งูขึน้ 

 
• ซพัพลายเออรข์นาดเล็กมแีรงกดดนัทีจ่ะตอ้งควบ
รวมกจิการเพือ่ความอยูร่อด 

~$7.26 
พนัลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ 

~$6.27 
พนัลา้น
เหรยีญ
สหรฐัฯ 

~$3.3 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ 
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อนาคตของอตุสาหกรรมจนีในระยะส ัน้และระยะยาว 

1 

2 

3 

บรษิทัสว่นใหญย่งัคงรกัษา
ฐานการผลติอยูท่ ีจ่นี 

การผลติสนิคา้ในตลาดลา่งมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารยา้ยฐานการผลติออกจากจนีเนือ่งจากตน้ทนุ
แรงงานทีส่งูข ึน้: 

• ผูผ้ลติไดเ้ริม่พจิารณายา้ยฐานการผลติจากจนีมายังเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้พราะตน้ทนุแรงงานทีส่งูขึน้ใน
จนี ความตงึเครยีดทางการคา้ทีเ่กดิขึน้จะชว่ยเร่งกระบวนการนีใ้หเ้กดิขึน้   

การผลติสนิคา้ใน
ตลาดลา่งมคีวาม
เป็นไปไดท้ ีจ่ะมกีาร
ยา้ยฐานการผลติออก
จากจนี 

หว่งโซอุ่ปทานทีม่เีทคโนโลยทีีซ่บัซอ้นจะยงัคงรกัษาฐานการผลติอยูใ่นจนีในระยะยาวตอ่ไป: 

• บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้และใหบ้รกิารไม่สามารถทีจ่ะเก็บขา้วของแลว้ยา้ยออกไปงา่ยๆ แบบนัน้ได ้
แตต่อ้งใชเ้วลาเป็นปีๆ ในการเจรจาสญัญาขึน้มาใหมร่วมทัง้การยา้ยอปุกรณ์ทางกายภาพ   

• การเปลีย่นหว่งโซอ่ปุทานทัง้สายการผลติจะใชเ้วลาอย่างนอ้ย 5 ปี และจะตอ้งพึง่พาทรัพยากรจากภายนอก
เพือ่จัดหาแรงงานและการอบรมพนักงาน  

แตก่ารผลติสนิคา้ใน
ตลาดลา่งทีสู่งข ึน้จะ
ยงัคงรกัษาฐานการผลติ
อยูใ่นจนีตอ่ไป 

การเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญท่ีไ่มน่า่จะเกดิในระยะส ัน้:  

• การยา้ยฐานการผลติออกจากจนีเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น  

• แบรนดช์ัน้น าระดบัโลกทีม่ฐีานการผลติในหลายๆ ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสายการผลติของตนเพือ่เลีย่งการสง่ออก
จากสหรัฐฯ ไปยังจนี แตจ่ะยังคงรักษาฐานการผลติของตนในจนีตอ่ไป 
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เอกสารฉบบันีจั้ดท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเทา่นัน้ และจะตอ้งไมน่ าไปสง่ตอ่ เปิดเผย ท าซ า้ หรอืใชอ้า้งองิโดยบคุคลใดๆ และไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคใ์ดก็ตาม เอกสารฉบบันีไ้มไ่ดถ้กูจัดท าขึน้เพือ่
แจกจา่ยใหแ้กบ่คุคลใดๆ หรอืเพือ่น าไปใชโ้ดยบคุคลใดๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศทีก่ารแจกจา่ยหรอืการใชด้งักลา่วขดัตอ่กฎหมายหรอืกฎระเบยีบ เอกสารฉบบันีไ้มใ่ชค่ าเสนอ ขอ้เสนอแนะ การชกัชวน หรอืค าแนะน า 
เพือ่ซือ้หรอืขายผลติภัณฑก์ารลงทนุ/ หลกัทรัพย/์ ตราสาร เอกสารฉบบันีไ้มม่สีว่นใดเป็นการใหค้ าปรกึษาทางบัญช ีกฎหมาย กฎระเบยีบ ภาษี การเงนิ หรอืค าปรกึษาอืน่ใด โปรดปรกึษาทีป่รกึษาของทา่น
เกีย่วกบัความเหมาะสมของผลติภัณฑก์ารลงทนุ/ หลกัทรัพย/์ ตราสาร ตามวตัถปุระสงค ์สถานะทางการเงนิ และความตอ้งการของทา่น 
      
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารฉบบันีถ้กูจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของสมมตฐิานและการวเิคราะหจ์ากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ ซึง่เป็นขอ้มลู ณ วนัทีจั่ดท าเอกสารฉบับนี้ ความคดิเห็น การคาดการณ์ และขอ้ความใดทีม่ี
ลกัษณะเป็นการคาดการณ์ เกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคตหรอืการด าเนนิการของ, รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง, ประเทศ ตลาด หรอืบรษัิทใดๆ ไมไ่ดเ้ป็นตัวชีว้ัดของเหตกุารณ์หรอืผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ และอาจจะ
แตกตา่งจากเหตกุารณ์หรอืผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิได ้ความคดิเห็นทีป่รากฎในเอกสารฉบบันีเ้ป็นเพยีงมมุมองของผูเ้ขยีนเทา่นัน้ และเป็นเอกเทศตา่งหากจากนโยบายการลงทนุของธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซ์สี ์
จ ากดั บรษัิทลกู บรษัิทในเครอื กรรมการ เจา้หนา้ที ่และพนักงาน (“กลุม่ธนาคารยโูอบ”ี) ความคดิเห็นทีป่รากฎเป็นการวเิคราะหข์องผูเ้ขยีน ณ วนัทีจั่ดท าเอกสารฉบบันี ้ซ ึง่อาจจะเปลีย่นแปลงได ้     
  
กลุม่ธนาคารยโูอบอีาจจะมนีโยบายการลงทนุ หรอืมสีว่นไดเ้สยีทีอ่าจจะสง่ผลตอ่ธรุกรรมเกีย่วกบัหลกัทรัพย/์ ตราสารทีก่ลา่วถงึในเอกสารฉบบันี ้กลุม่ธนาคารยูโอบอีาจจะจัดท ารายงาน เอกสารเผยแพร่ หรอื
เอกสารอืน่ใดทีแ่สดงความคดิเห็นทีแ่ตกตา่งจากทีป่รากฎในเอกสารฉบับนี้ และแมว้า่กลุม่ธนาคารยูโอบจีะใชค้วามระมัดระวังอย่างสมเหตสุมผลเพือ่ทีจ่ะท าใหข้อ้มลูทีป่รากฎในเอกสารฉบับนี้มคีวามถกูตอ้ง
แมน่ย า ความสมบรูณ์ และความเป็นกลาง กลุม่ธนาคารยูโอบไีมใ่หค้ ารับรองหรอืการรับประกัน ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย เกีย่วกับความถกูตอ้งแมน่ย า ความสมบรูณ์ และความเป็นกลางของขอ้มลูที่
ปรากฎในเอกสารฉบบันี ้และจะไมร่ับผดิชอบหรอืรับผดิตอ่ความเสยีหายหรอืคา่เสยีหายแกบ่คุคลใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเชือ่ถอืในความคดิเห็นหรอืขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี ้ 

UOB Industry Insight น าเสนอแนวโนม้ล่าสุดของธุรกจิต่างๆ ทั่ว
เอเชยี โปรดแสกน QR Code เพือ่อ่านขอ้มูลเกีย่วกับโอกาสและ
ความทา้ทายในภาคธุรกจิสนิคา้เพื่อการบริโภค การก่อสรา้งและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน อตุสาหกรรม น ้ามัน กา๊ซและเคม ีอสังหารมิทรัพย์
และธุรกจิการบรกิาร และเทคโนโลย ีสือ่และโทรคมนาคม 
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