ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดชูไทยและอาเซียนเป็ นตลาดที่มีศักยภาพในการ
เติบโตด้ านการค้ า
• ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ติดอันดับ Trade20 ดัชนีล่าสุดจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดซึง่ จัด
อันดับ 20 เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพในการเติบโตด้ านการค้ ามากที่สดุ
1 ตุลาคม 2562 – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด เปิ ดตัวรายงาน Trade20 เผยประเทศไทยติดอันดับที่ 8 ใน
20 ประเทศที่มีศกั ยภาพในการเติบโตด้ านการค้ ามากที่สดุ โดยมีปัจจัยหนุนจากความพร้ อมในด้ านการค้ า และ
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้ านอีคอมเมิร์ซ
รายงาน Trade20 เป็ นการสารวจ 66 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ มุง่ วิเคราะห์ศกั ยภาพการเติบโตด้ านการค้ าของแต่ละ
ตลาด โดยมีตวั วัด 12 ด้ านภายใต้ แกนหลัก 3 ด้ านคือ พลวัตทางเศรษฐกิจ ความพร้ อมด้ านการค้ า และความ
หลากหลายของการส่งออก
ตัวขับเคลื่อนของอาเซียน
ดัชนีของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมุง่ วิเคราะห์ศกั ยภาพการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึง่ มีความโดดเด่นในด้ านความพร้ อมทาง
การค้ า ซึง่ สะท้ อนถึงพื ้นฐานของตลาดในการเติบโตทางการค้ าในอนาคต
เศรษฐกิจของทังสามประเทศมี
้
ศกั ยภาพในการขับเคลื่อนไปข้ างหน้ า ด้ วยการเป็ นฐานหลักด้ านการผลิตเพื่อ
ส่งออก การค้ าระหว่างประเทศในภูมิภาคอเซียนที่กาลังเติบโต การบริโภคภายในประเทศที่เข้ มแข็ง ประกอบ
กับความเชื่อมโยงทางการค้ าที่ใกล้ ชิดกับประเทศจีน และการเป็ นตลาดแรงงานที่เติบโตด้ วยดี
แม้ วา่ จะเผชิญกับความท้ าทายจากความไม่แน่นอนของโลกที่เพิ่มสูงขึ ้น แต่ทงสามประเทศนี
ั้
้อยูใ่ นสถานะที่ได้
ประโยชน์หากสงครามการค้ าเข้ มข้ นขึ ้นจนส่งผลให้ บริษัทข้ ามชาติทงหลายพิ
ั้
จารณาย้ ายฐานระบบห่วงโซ่

อุปทานของตนไปยังประเทศอื่น นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมทางการค้ าระหว่างภูมิภาค การปรับปรุงโครงสร้ าง
พื ้นฐาน และการปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆ ล้ วนช่วยส่งเสริมให้ การค้ าขายในตลาดเหล่านี ้เติบโตยิ่งขึ ้น
จากข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 758
โครงการ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 7 และมีมลู ค่าเงินลงทุน 232,610 ล้ านบาท ในช่วงครึ่งปี
แรกของปี 2562 มูลค่าเงินลงทุนตรงจากต่างประเทศใน 5 อุตหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ (ซึง่ รวมถึง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมเครื่ องจักรอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 58 มาอยูท่ ี่
23,840 ล้ านบาทในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว
ประเทศไทยโดดเด่ นในเรื่ องความพร้ อมด้ านการค้ า ติดอันดับ 9 จาก 20 อันดับ
ประเทศไทยให้ ความสาคัญกับการปรับระบบต่างๆ ให้ เป็ นระบบดิจิทลั และเพิ่มประสิทธิภาพในทุก
อุตสาหกรรมและธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ าระหว่างประเทศและการส่งออก ประเทศไทยน่าจะ
สามารถนาระบบดิจิทลั มาปรับใช้ กบั การค้ าได้ อย่างรวดเร็วร่วมกับการทางานกับประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ จะเป็ น
การช่วยเร่งการเติบโตด้ านการค้ าให้ กบั ภูมิภาคเอเชีย
โอกาสเติบโตเพิ่มขึน้ สาหรับประเทศไทย : ด้ านความหลากหลายของการส่ งออก
ประเทศไทยไม่ตดิ ใน 20 อันดับแรกในด้ านความหลากหลายของการส่งออก เนื่องจากดัชนีให้ น ้าหนักกับ
พัฒนาการของตลาดในแง่ความหลากหลายของการส่งออก ซึง่ วัดจากความหลากหลายของสินค้ าส่งออกและ
รายได้ จากการส่งออกที่มาจากความหลากหลายของสินค้ าเหล่านัน้ ตลาดที่ทาคะแนนได้ ดีในด้ านนี ้ คือตลาดที่
มีพฒ
ั นาการอย่างมากในแง่การกระจายการส่งออก ซึง่ น่าจะช่วยสร้ างโอกาสใหม่ๆ ให้ การเติบโตทางการค้ า
และลดความผันผวนต่อแรงกดดันของตลาด
นายพลากร หวัง่ หลี กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
กล่าวว่า “รายงานดัชนี Trade20 เป็ นการประมวลดาวรุ่งในด้ านการค้ า โดยวิเคราะห์ตลาดที่มีภาวะการค้ าและ
ศักยภาพการเติบโตทางการค้ า ที่มีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา”
“ประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็ นเป้าหมายการค้ าการลงทุนของต่างประเทศเท่านัน้ แต่บริษัทไทยจานวนมากขึ ้น
เรื่ อยๆ มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างเข้ มแข็งเช่นกัน” นายพลากรกล่าวเสริม

จากข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการลงทุน
ไปยังต่างประเทศสูงที่สดุ ในรอบ 8 ปี ที่ 199,000 ล้ านบาท ไม่รวมเงินลงทุนในประเทศ ซึง่ เติบโตขึ ้นร้ อยละ 15
จากปี 2560 มาอยูท่ ี่ 818,000 ล้ านบาท
“ยังมีโอกาสในด้ านการค้ าระหว่างประเทศอยูอ่ ีกมาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีเครื อข่ายทัว่ โลก
และนวัตกรรม การเพิ่มการใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ บริ การลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้นไป” นายพลากร กล่าว “นอกจาก
ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการอินทนนท์แล้ ว เรายังให้ บริการออกหนังสือค ้าประกันบน
ระบบบล็อกเชน (eGuarantee) โดยเมื่อไม่นานมานี ้ ธนาคารประสบความสาเร็จในการทดสอบธุรกรรม Letter
of Credit ผ่านระบบ Blockchain เป็ นครัง้ แรกในอุตสาหกรรมน ้ามัน”
“ท่ามกลางกระแสการกีดกันทางการค้ าและการเติบโตของโลกที่ชะลอตัวลง ตลาดที่แสดงพัฒนาการที่นา่ สนใจ
เหล่านี ้ นับเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับองค์กรที่กาลังมองหาทางเลือกในการลงทุน ช่องทางการนาเข้ า และคูค่ ้ าใน
ระบบห่วงโซ่อปุ ทานใหม่ๆ”
ศึกษาข้ อมูลรายงาน Trade20 ได้ ที่นี่: www.sc.com/trade20
เกี่ยวกับดัชนี Trade20
รายงาน Trade20 สารวจด้ วยตัวชี ้วัด 12 ด้ านใน 66 ตลาดทัว่ โลก ซึง่ ประกอบไปด้ วยตลาดของเศรษฐกิจระดับ
โลกขนาดใหญ่และตลาดของเศรษฐกิจหลักในแต่ละภูมิภาค เพื่อจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีพฒ
ั นาการอย่าง
รวดเร็วที่สดุ ในการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการค้ าให้ เติบโต
ดัชนี Trade20
1.
2.
3.
4.
5.

โกตดิววั ร์
อินเดีย
เคนย่า
จีน
ไอร์ แลนด์

6. เวียดนาม
7. อินโดนีเซีย
8. ไทย
9. โอมาน
10. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

11. ฮ่องกง
12. รัสเซีย
13. กาน่า
14. ศรี ลงั กา
15. บาห์เรน

16. สิงคโปร์
17. สวิสเซอร์ แลนด์
18. ชิลี
19. ตุรกี
20. ฟิ ลิปปิ นส์

หลักการวัดการเปลี่ยนแปลง 12 ด้ านภายใต้ แกนหลัก 3 ด้ าน ได้ แก่:
พลวัตทางเศรษฐกิจ –
ศักยภาพการเติบโตทางการค้ าใน
ปั จจุบนั โดยวัดจาก:

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในตลาดหลักทรัพย์
---------การเติบโต
2. การเติบโตของปริ มาณการส่งออก
3. การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความพร้ อมด้ านการค้ า –
ครอบคลุมถึงการทีต่ ลาดมีพื ้น
ฐานรองรับการเติบโตทางการค้ าใน
อนาคต โดยวัดจาก:

ความหลากหลายของการส่ งออก –
พัฒนาการของตลาดในแง่ความ
หลากหลายของการส่งออก โดยวัด
จาก:

4. คุณภาพของโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน 11. มูลค่าการส่งออก
การค้ าและการขนส่ง
------------------คุณภาพของโครงสร้ างพืน้ ฐานทาง 12. ความหลากหลายของการส่งออก
ดิจิทลั
5. สัดส่วนของประชากรที่สามารถ
เข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตบรอดแบนด์
6. สัดส่วนการเข้ าถึงการใช้ อินเตอร์ เน็ต
ต่อประชากรหนึง่ ล้ านคน
---------อี-คอมเมิร์ซ
7. สัดส่วนของประชากรที่ชาระเงินผ่าน
ระบบดิจิทลั ในปี ที่ผา่ นมา
8. พัฒนาการด้ านการไปรษณีย์
9. สัดส่วนประชากรที่ใช้ อินเตอร์ เน็ต
---------10. คะแนนด้ านความสะดวกในการทา
ธุรกิจ

ดัชนีชี ้วัดด้ านการค้ าที่มีอยูส่ ่วนใหญ่วิเคราะห์จากสถานการณ์ในปัจจุบนั แต่ดชั นีของธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลาเพื่อประมวลตลาดที่มีพฒ
ั นาการสูงที่สดุ ในช่วงทศวรรษที่ผา่ น
มา ซึง่ ทาให้ เราสามารถได้ ข้อสรุปเป็ นเศรษฐกิจต่างๆ ที่พฒ
ั นาการเชิงบวกที่เกิดขึ ้นนาไปสูก่ ารมีศกั ยภาพการ
เติบโตด้ านการค้ า การส่งออกที่เพิ่มขึ ้นมีสว่ นสัมพันธ์มากกับการนาเข้ าที่เพิ่มขึ ้นทังในแง่
้
เงินทุนและสินค้ า

อุปโภคบริ โภค ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั บริษัทต่างๆ ทัว่ โลก ลาดับของแต่ละตลาดในดัชนียงั บ่งบอกว่า
ตลาดนันๆ
้ มีพฒ
ั นาการที่มีโอกาสจะเป็ นแหล่งจัดหาทรัพยากร
มีประเด็นที่น่าสนใจคือ บางประเทศมีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วแม้ จะเริ่มต้ นช้ า ในขณะที่บางประเทศมี
พัฒนาการอย่างรวดเร็วจากฐานเดิมที่สงู อยูแ่ ล้ ว รายงานฉบับนี ้ไม่ได้ มองที่ศกั ยภาพการเติบโตทางการค้ าของ
แต่ละตลาดในรูปของค่าสัมบูรณ์ ที่ว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่จะต้ องมีศกั ยภาพและโอกาสโดยรวมที่มากกว่า
เศรษฐกิจที่ขนาดเล็กกว่า แต่รายงานฉบับนี ้มองที่ศกั ยภาพของแต่ละตลาดในด้ านการเติบโตทางการค้ าที่
สัมพันธ์กบั ขนาดของประเทศ
เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นกลุม่ ธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ ว และให้ บริ การลูกค้ าในอีก 85
ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลือ่ นการค้ า การลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สบื ทอดมาและค่านิยมองค์กรของเรา
สะท้ อนอยูใ่ นพันธกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่วา่ Here for good
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้ วย
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อต้ องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยีย่ มชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตาม
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดได้ ทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook
ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่ อ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ บริ หารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัสญา หาสิตะพันธุ์
อีเมลล์ hassaya.hasitabhan@sc.com
โทร 0 2724 8071, 065 526 1317
ปิ ยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ อีเมลล์ piyarat.setthasiriphaiboon@sc.com โทร 0 2724 8024, 094 495 5992

