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โ ดยเกี ย รติ น าคิ น ภั ท ร เผยบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ ใ นตลาดหุ้ น ไทยอยู่ ใ นภาคเศรษฐกิ จ ดั้ ง เดิ ม

(Old Economy) ที่อาศัยอานาจตลาดเป็นจุดแข็งและยังมีสัดส่วนบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ไม่ถึง 3% ของมูลค่าตลาด จึงฟื้นตัวหลังโควิดช้ากว่าตลาดต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน


3 อุปสรรคสาคัญต่อการยกระดับทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจไทย คือ การขาด
(1) Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านความรู้และบุคลากร (2) Investment หรือการลงทุน
และ (3) Incentives หรือระบบแรงจูงใจตามกลไกตลาด



หนึ่ง ในทางออกเพื่อยกระดับ เทคโนโลยีแ ละเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิ จไทย คื อ การลดอ านาจตลาดหรือทลาย
อานาจผูกขาดของผู้เล่นรายใหญ่ และผ่อนคลายกฎระเบียบที่เอื้อให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในวงกว้าง



ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวช้าเพราะไม่มี FAANG

รูปที่ 1 ตลาดหุน
้ ไทยฟืน
้ ตัวช้ากว่าประเทศอืน
่ ๆ
ภายหลังสถานการณ์โควิดเริม
่ คลีค
่ ลาย

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร เผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา
แม้ สถานการณ์ โ ควิ ดเริ่ มคลี่ คลายลงในหลายประเทศ แต่ ดั ชนี
ตลาดหุ้นไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิด สวนทาง
กับในหลายประเทศที่แม้จะยังเผชิญกับสถานการณ์โควิดที่รุนแรง
กว่าไทย แต่ตลาดหุ้นกลับฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า โดยเฉพาะ
ตลาดหุ้นในเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีในระดับสูง ทั้ง
สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน ล้วนกลับมาฟื้นตัวได้อย่าง
รวดเร็วกว่า (รูปที่ 1)
ความแตกต่างในการฟื้นตัวนีส
้ ะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของตลาด
หุ้ น ไทยที่ ยั ง คงขาดบริ ษั ท ชั้ น น าที่ มุ่ ง เน้ น ความเป็ น เลิ ศ ทาง
เทคโนโลยี โดยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่ สุด 10 อันดั บแรกในตลาด
หุ้นไทยอาจกล่ าวได้ ว่ าเกื อบทั้ งหมดอยู่ในภาคเศรษฐกิจดั้ งเดิ ม
(Old economy) หรื อมี อ านาจตลาดสู งในการด าเนิ นธุ รกิ จ
(รูปที่ 2) เปรียบเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ ที่มีกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนา 5 แห่ ง หรือที่เรียกว่า FAANG
อันประกอบด้วย Facebook, Amazon, Apple, Netflix และ Google (หรือ Alphabet ในปัจจุบัน) เป็นแกนกลาง ทั้งนี้ สัดส่วน
ของบริษัทในตลาดหุ้นไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Tech stock) มีมูลค่าอยู่ที่เพียง 3% ของทั้ง
ตลาด ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ามากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะไต้หวันที่มีสัดส่วนสูงถึงกว่า 50% ของตลาดหุ้น
(รูปที่ 3)
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รูปที่ 2 บริษท
ั ใหญ่ 10 อันดับแรกในตลาดหุน
้ ไทย

รูปที่ 3 มูลค่าตลาดของหุน
้ เทคโนโลยีเทียบกับมูลค่าตลาดทัง้ หมด

เกือบทัง
้ หมดอยูใ่ น Old Economy

ในประเทศพัฒนาแล้วมีสด
ั ส่วนทีส
่ ง
ู

ไทยก าลังถูกเพื่อนบ้านแซงหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสู งในภาคการผลิตของไทยในภาพรวม

รูปที่ 4 ตลอดช่วงทศวรรษทีผ
่ า่ นมาการส่งออกสินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยี

แทบไม่ มีการพั ฒนาเลยในช่ วงทศวรรษที่ ผ่านมา และไทยยังคง

ในการผลิตระดับสูงของไทยมีสด
ั ส่วนคงเดิม

ผลิ ต สิ น ค้ า แบบเดิ ม ที่ เ ริ่ มไม่ เ ป็ น ที่ ต้ องการของตลาดโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป สะท้อนจากการฟื้นตัวของการส่งออกหลังโควิด ที่
สิ นค้ าเทคโนโลยี เป็ นที่ ต้ องการมากขึ้ น ท าให้ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้
ไต้หวัน รวมทั้งเวียดนาม เริ่มเห็นการส่งออกกลับมาขยายตัวแล้ว
ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกของไทยยังคง
หดตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
ความสามารถในการแข่ งขั น ของการส่ ง ออกไทยลดลงอย่ า ง
ชัดเจน โดยอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับเลข 2 หลัก ลงมาที่ระดับต่า
กว่า 5% ตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่าง
เวี ยดนามมี การส่ งออกสิ นค้าอุ ตสาหกรรมเติบโตโดยเฉลี่ยกว่ า
20% ต่ อปี ตลอดช่ วง 2 ทศวรรษ ที่ สาคัญคื อ สั ดส่ วนการส่งออกสิ นค้ าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech manufacturing
products) ของไทยยังคงอยู่ในระดับเดิมที่ราว 23% และถูกเวียดนามแซงหน้าไปแล้วตั้งแต่ปี 2012 โดยในปัจจุบันอยู่ที่ 40% ของ
การส่งออกทั้งหมด (รูปที่ 4)
นอกจากนี้ หากมองในแง่ ความพร้ อมในการพั ฒนานวัตกรรม ข้ อมูลจาก World Intellectual Property Organization
(WIPO) ชี้ ให้ เห็ นว่ าไทยอยู่ ในต าแหน่ งเกื อบรั้ งท้ ายในภู มิ ภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก โดยระดั บคะแนนรวมของไทยแทบไม่ มี การ
เปลี่ยนแปลงเลยตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา และล่าสุดอันดับของไทยตกลงมาเป็นที่ 10 ในภูมิ ภาค โดยมีเวียดนามแซงหน้าขึ้นมา
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(ตารางที่ 1)

ตอกย้าให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้ นว่าขณะที่ไทยยังคงมี การพัฒนาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมไปอย่ างช้ า ๆ แต่

ประเทศอื่น ๆ กาลังเร่งพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสาคัญและแซงหน้าของไทยไปแล้ว

ธุรกิจทีใ่ ช้เทคโนโลยีขน
ั้ สูงและมุง
่ เน้นการพัฒนานวัตกรรมยังไม่เกิดขึ้นในไทยแม้มีความพยายามผลักดัน
มากมาย
ที่ผ่านมาแนวคิดของภาครัฐได้เน้นย้าและตระหนักถึงความจาเป็นในการ

ตารางที่ 1 Global Innovation Index 2020

ยกระดับเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม แต่ไม่ประสบความสาเร็จ
หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จากภาคเอกชนเท่ า ที่ ค วร ล่ า สุ ด นโยบาย
“Thailand 4.0” ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 โดยนาเอาโมเดลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช้เพื่อยกระดับการผลิตและสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่ มมูลค่ าให้กั บสินค้ าและบริการของไทย ไม่ว่า จะเป็ นการต่อยอด
อุ ต สาหกรรม S-Curve

เดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ

(ยานยนต์ ส มั ย ใหม่

อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ กา ร ท่ อ ง เ ที่ ยว เชิ ง สุ ข ภา พ เ กษ ต รแ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร) และสร้าง S-Curve ใหม่
(หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม
ดิจิตอล และการแพทย์ครบวงจร) ซึ่งถึงแม้จะผ่านมากว่า 5 ปีแล้ว แต่
แผนการและขั้ น ตอนด าเนิ น งานยั ง ไม่ ชั ด เจนและยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ส่วนหนึ่งจากการที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังขาดปัจจัยพื้นฐานสาคัญ
ที่จะเร่งให้เกิดการลงทุนทางเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
KKP Research มองว่าเศรษฐกิจไทยยังขาด 3 ปัจจัยสาคัญที่จะสนับสนุนการยกระดับทางเทคโนโลยี ได้แก่
(1) Infrastructure: ไทยยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและบุคลากร การขาด
แคลนทุนมนุษย์เป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญของไทย ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร รวมถึงแรงงาน
ด้าน IT (Information Technology) จานวนนักวิจัยของไทยมีเพียง 1,141 คนต่อประชากรล้านคน ขณะที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้มี
จ านวนนั กวิ จั ย สู งถึ ง 6,915 และ 7,394 ต่ อประชากรล้ า นคน ตามลาดั บ สู ง กว่ าไทยถึ งกว่ า 6 เท่ าตั ว (ตารางที่ 2)
นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยยังผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีได้น้อย โดยตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา จานวนผู้จบการศึกษาใน
สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงเฉลี่ย 1.4% ต่อปี ทาให้ในช่วงปี 2015-2019 ไทยมีสัดส่วน
ของผู้ที่จบการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
การขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่า จาก
ข้อมูล World Digital Competitiveness ปี 2020 ของ IMD พบว่าระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยยังรั้ง
อยู่ในอันดับที่ 39 จาก 63 ประเทศทั่วโลก และแทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ า
แม้คะแนนในด้านภาพรวมเทคโนโลยีของไทยมี ลาดั บที่สูงขึ้ น แต่ในด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะการเรียนการสอน ไทยอยู่ใน
อันดับท้าย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนรวม PISA ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยที่ต่าลง สะท้อนถึงระบบการศึกษาไทยที่ยัง
ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมด้านบุคลากรสาหรับโลกแห่งอนาคตอย่างเพียงพอ และชี้ให้เห็นความจาเป็นเร่งด่วนในการ
ยกระดับด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน soft infrastructure ที่สาคัญต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทย
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(2) Investment: ไทยขาดทัง
้ การลงทุนด้านการวิจย
ั และพัฒนาและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่จะช่วยต่อยอดทาง
เทคโนโลยี ประเทศไทยมีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา และมีบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ที่มี
ระดั บรายได้ ต่อประชากรใกล้ เคี ยงกั น ในช่ วงปี 2015-2019 ไทยมี เม็ ดเงิ นลงทุ นในการวิจั ยและพั ฒนา (Research and
Development: R&D) อยู่ในระดับต่าเพียง 0.8% ของ GDP ต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย (ตารางที่ 2)
และหากเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ที่มีการลงทุนกว่า 4.5% ของ GDP ถือว่าไทยมีสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D
ต่ากว่าถึง 5 เท่า นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของการผลิตนวัตกรรมยิ่งต่ากว่า เมื่อวัดจากจานวนการจดสิทธิบัตรต่อจานวน
ประชากร ไทยสามารถผลิตได้เพียง 35 สิทธิบัตรต่อประชากรล้านคน ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง
(171 สิทธิบัตรต่อประชากรล้านคน) ถึงกว่า 5 เท่า ขณะที่มาเลเซียมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูงถึง 126 ต่อประชากรล้านคน
สูงกว่าไทยหลายเท่าตัว
ตารางที่ 2 ไทยมีการลงทุนด้าน R&D ในระดับต่าและขาดบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ FDI ในระยะหลังยังไม่เอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลายปีที่ผ่านมาเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) ที่เข้ามายังประเทศไทยมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน (ดู KKP Research,
“ทาไมต่างชาติขายหุ้นไทย (ไม่หยุด)”)

และส่วนใหญ่ยังเข้ามาสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะใน

ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 5) ในขณะที่ทศวรรษก่อนหน้า ไทยได้รับเลือกเป็นฐานการผลิต
ที่ สาคั ญของบริ ษั ทชั้ น น าของโลก และได้ รั บเงิ นลงทุ นโดยตรงจากต่ างประเทศเข้ ามาสู่ ภาคการผลิ ตจ านวนมากซึ่ งเป็ น
อุตสาหกรรมที่ ต้องมี การพั ฒนาเทคโนโลยี อย่ างต่อเนื่ องเพื่ อเพิ่ มผลิตภาพ แต่ ไทยก็ พลาดโอกาสในการเรียนรู้ และต่ อยอด
เทคโนโลยีเพื่อสุดท้ายแล้วสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นของตัวเอง จากความไม่พร้อมด้านบุคลากรและการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา
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รูปที่ 5 เงินลงทุนจาก
ต่างประเทศทีเ่ ข้ามายัง
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
เรือ
่ ยๆ

(3) Incentives: โครงสร้า งผลตอบแทนและแรงจูง ใจในระบบ
เศรษฐกิจไทยไม่ได้ให้เอือ
้ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในวงกว้าง จาก

รูปที่ 6 Global Competitiveness Index
ด้านระดับการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ

ปัจจัยทั้ งหมด KKP Research มองว่าอุปสรรคที่สาคั ญที่สุดในการ
พัฒนาระดับเทคโนโลยีของไทยมาจากระบบผลตอบแทนที่ไม่เอื้อให้เกิ ด
การวิจั ยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งโดย
ธรรมชาติ ต้องใช้ เงิ นทุนจานวนมากและมีอัตราการล้มเหลว (failure
rate) สู ง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเที ยบกั บการสะสมและปกป้ องอ านาจ
ตลาด (Market power) ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในบริบท
ของไทย งานวิจัยที่ผ่ านมาชี้ ให้เห็นว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยใน
ปัจจุบัน หลายอุตสาหกรรมมีผู้เล่นน้อยราย มีอุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาด (barrier to entry) สูง และมีการกระจุกตัวของผลก าไรสูง1
สอดคล้องกับการจัดอันดับด้านระดับการแข่งขันของตลาดในประเทศ
(รูปที่ 6) ซึ่งไทยมีลาดับที่แย่ลงเรื่อย ๆ จากอันดับที่ 58 เป็น 65 ในช่วงปี 2017-2019 งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า การมี
อานาจตลาดสูงเป็นข้อจากัดของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากบริษัทใหญ่ที่มีรายรับและกาไรสูงจากอานาจ
ตลาด จะไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนานวัตกรรม จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกแสวงหาและรักษา
อานาจตลาดผ่านกลไกและเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกตลาด มากกว่าลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม
ความอ่อนแอในการคุม
้ ครองทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา (Intellectual property rights) และกฎระเบียบทีย
่ ง
ุ่ ยากสาหรับการตั้งธุรกิจ
Startup ในไทยยิ่งเพิ่มต้นทุนของการวิจัยและพัฒนาในประเทศ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นจุดอ่อนที่ สุดในด้าน
กฎหมายทางธุรกิ จของไทยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บกฎระเบี ยบด้านอื่ น ขณะที่ไทยถู กจั ดอยู่ในอั นดับท้ าย ๆ ของการคุ้มครอง
1

จากงานวิจย
ั ของธนาคารแห่งประเทศไทย (Apaitan et al, 2019) พบว่าโครงสร้างภาคธุรกิจไทยมีการกระจุกตัวสูง โดยบริษท
ั ที่ใหญ่ที่สุด 5% แรกของ

ประเทศกินสัดส่วน 85% ของรายรับทั้งหมด อีกทั้งธุรกิจทีเ่ ป็นกลุม
่ ทุนของไทยคิดเป็นเพียง 5% ของจานวนบริษัทไทยแต่กน
ิ สัดส่วนกาไรโดยรวมถึง 60%
ของผลกาไรบริษัททั้งประเทศ อีกทั้ง ยังพบว่าในรอบทศวรรษทีผ
่ ่านมา (2006-2016) บริษัททีม
่ ีอานาจตลาดสูงอยูแ่ ล้วกลับยิ่งมีอานาจตลาดเพิ่มขึน
้
และมีแนวโน้มทีจ่ ะลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี วามซับซ้อน และมีการเพิม
่ ขึน
้ ของผลิตภาพ ต่ากว่าบริษัทโดยทั่วไป
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ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (รูปที่ 7) สะท้อนต้นทุนที่มองไม่เห็นของการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ผลลัพธ์ที่ได้อาจถูก
นาไปลอกเลียนโดยคู่แข่งและทาให้ผลกาไรที่พึงคาดหวังลดลง
นอกจากนี้ บทบาทของธุรกิจ Startup ที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและกาลังมีความสาคัญเพิ่มขึ้นทั่วโลก
กลับพบข้อจากัดด้านกฎระเบียบทางธุรกิจของไทยอยู่มาก ทั้งในแง่ (1) การตีกรอบภาคธุรกิจที่ อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม
การลงทุนให้อยู่ในวงจากัด (2) ความยุ่งยากในการจ้างบุคลากรจากต่างประเทศทั้งในด้านรูปแบบวีซ่าและจานวนที่อาจจ้าง
ได้ และ (3) ความเสียเปรียบด้านภาระภาษีของธุรกิจ Startup ที่จดทะเบียนในไทย โดยเฉพาะภาษีจากการควบรวมกิจการ
(Mergers and Acquisitions: M&A) ส่งผลให้ไทยยังไม่มีระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เหมาะสมต่อธุรกิจ Startup และไทยยังมี
จานวนธุรกิจ Startup ค่อนข้างน้อย ขณะที่มีเม็ดเงินลงทุนด้าน Startup เป็นลาดับท้ายของอาเซียน โดยมีเงินลงทุนจาก VC
(Venture Capital funding) เพียง 1.3 แสนล้านดอลลาร์ อีกทั้ง ยังไม่ มี Unicorn หรื อ Startup ที่มี มูลค่า บริ ษัท มากกว่ า
1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แม้แต่บริษัทเดียว (รูปที่ 8) ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่
มุ่งหวังให้ไทยติด 1 ใน 20 ของ Startup Nations

รูปที่ 7 การคุม
้ ครองทรัพย์สน
ิ ทางปัญญานับเป็นจุดอ่อนทีส
่ ด
ุ ในด้านกฎหมายทางธุรกิจของไทย
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รูปที่ 8 ไทยมีเงินลงทุนจาก VC ในธุรกิจ Startup ต่าทีส
่ ด
ุ ในอาเซียน

เศรษฐกิจไทยเสี่ยงติดหล่มหากไม่ปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 ความเสี่ยงที่ไทยจะประสบหากไม่เร่งพัฒนาความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี คือ
(1) ธุรกิจเดิมที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจะล้มหายตายจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนของภาคธุรกิจที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีถึง 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาด (รูปที่ 9) ซึ่งอาจสะท้อนได้ถึงความเสี่ยงจาก
เทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมหากภาคธุรกิจเดิมไม่ปรับตัว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นาไปสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ของผู้บริโภคได้ดีกว่า หรือสามารถเข้าถึ งผู้บริโภคในกลุ่มใหญ่ได้กว้างกว่าและลึกกว่าผ่านความเร็วในการสื่อสารที่เพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ (business landscape) ในหลายธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไปโดยสิ้นเชิง และทาให้ผู้เล่นหลักเดิม
ทยอยปิดตัวลง (disruption) ตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคือ (1) การเข้ามาของโมเดิร์นเทรด (modern trade) ในธุรกิจค้าส่งค้า
ปลี ก แทนที่ ร้ านค้ า แบบดั้ งเดิ ม (mom-and-pop stores) ซึ่ ง ต่ อไปก าลั งจะถู กแทนที่ ด้ วยกิ จกรรมการค้ าขายออนไลน์
(E-commerce) (2) ธุรกิจสือ
่ ดั้งเดิม (traditional media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อโฆษณา กาลังถูกแทนที่
ด้วยสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social media ที่มีความรวดเร็ว ตรงความต้องการ และข่าวสามารถส่งตรงถึงผู้รับข่าวโดยไม่ต้อง
ผ่านตัวกลาง และ (3) ธุรกิจธนาคาร ที่เคยเป็นธุรกิจที่สร้างผลกาไรได้ดีทั้งจากรายได้จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และรายได้
จากค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม ถูกท้าทายทั้งจากทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในการระดมทุนผ่านตลาด
หลั กทรั พย์ แ ละการออกหุ้ น กู้ รวมถึ ง ภู มิ ทั ศ น์ ท างการแข่ ง ขั นและการท าธุ รกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น ระบบพร้ อ มเพย์
(PromptPay) ที่ ขจั ดค่ าธรรมเนี ยมระหว่ างธนาคาร ส่ งผลให้ธุ รกิ จธนาคารมี การแข่ งขั นเพิ่ มสู งขึ้ น และต้ องเร่ งลงทุ น
ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนรูปแบบธุรกรรมที่เปลี่ยนไป
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รูปที่ 9 ตลาดหุน
้ ไทยมีสด
ั ส่วนของภาคธุรกิจทีอ
่ าจได้รบ
ั ผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงของเทคโนโลยีถงึ ราว 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาด

การปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า (EV Revolution) และเศรษฐกิจแบบ
แพลตฟอร์ม (Platform economy) จะเปลี่ยนเศรษฐกิจในภาคการ

รูปที่ 10 อีวจี ะมีสด
ั ส่วนกว่า 30% ของยอดขายรถยนต์ทว
ั่ โลกภายในปี 2030

ผลิตและภาคบริการของไทยอย่างมหาศาล KKP Research โดย
เกียรติ นาคินภัทร มองว่า แนวโน้ มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้ า
หรืออีวี (Electric Vehicle: EV) ที่กาลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก และหลาย
ฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนกว่า 30% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลก
ภายในปี 2030 (รูปที่ 10) จะกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ที่ ปั จ จุ บั น ผลิ ต รถยนต์ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายใน ( Internal
Combustion Engine: ICE) และกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายเป็นการ
ส่งออก การทยอยปรั บสายการผลิตไปเพื่ อผลิตอีวี จึงเป็ นเงื่อนไข
จาเป็ นในการคงอยู่ ของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศ และใน
อนาคตจะกระทบกั บหลากหลายอุ ต สาหกรรมทั้ งที่ อยู่ ต้ นน้ าและ
ปลายน้ า ทั้ งอุ ต สาหกร รมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พลั งงาน และโทรคมนาคม รวมถึ ง ส่ งผลกระทบต่ อเนื่ องถึ งธุ รกิ จภาคบริ การ เช่ นธุ รกิ จจั ดจ าหน่ า ยหรื อ การซ่ อมและ
บารุงรักษาอย่างมาก
ในอีกด้านหนึ่ง เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มกาลังเติบโตขึน
้ ต่อเนือ
่ ง และมีสถานการณ์โควิดเป็นตัวเร่ง ทาให้ E-Commerce เติบโต
อย่างก้าวกระโดด และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากโมเดิร์นเทรดและห้างสรรพสินค้าได้อย่างมีนัยสาคัญ เช่นเดียวกันกับ
แพลตฟอร์มการเรียกรถรับจ้าง การสั่งซื้อและส่งอาหาร ห้องพัก การให้สินเชื่อ หรือแม้แต่การหาคู่ ที่ จะปฏิวัติรูปแบบของ
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอัลกอริทึมหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดิมในภาคบริการจาเป็นต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
(2) เศรษฐกิจไทยจะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้

รูปที่ 11 ค่าแรงเฉลีย
่ ต่อเดือนขัน
้ ต่าของไทยสูงกว่าประเทศอืน
่ ในอาเซียน

น้อยลง และความเสี่ยงการย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศเพื่อน
บ้านเพิ่มมากขึ้น ไทยกาลังเผชิญสถานการณ์ด้านค่าจ้างแรงงานที่
เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะประชากรวัยทางานที่หดตัว และยังสูญเสียความ
ได้เปรียบเชิ งเปรียบเที ยบในอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานเข้มข้นให้กั บ
ประเทศอื่ นในอาเซี ยนที่ มีค่ าแรงต่ากว่ า จะเห็ นได้ ว่ าช่ วงหลายปี ที่
ผ่านมานี้ ค่ าแรงของไทยสู งเป็ นอั น ดับ ต้ น ๆ ในอาเซี ย น รองแค่
สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน และสูงเป็นเกือบสองเท่าของค่าจ้างขั้น
ต่าของเวียดนาม (รูปที่ 11) ที่ประชากรวัยแรงงานกาลังขยายตัว
ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
เข้าไปได้มากขึ้น
เวียดนามกาลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของ FDI ที่จะย้าย
เข้ามาในอาเซียนแทนที่ไทย จากสิทธิประโยชน์ของข้อตกลงการค้า

รูปที่ 12 ตัง
้ แต่ปี 2012 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม
ขยายตัวสูงและมีมล
ู ค่าส่งออกสูงกว่าไทย

เสรีและฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มเติบโตไปตาม
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี การช่ วงชิ ง อ านาจน าบนเวที โลก
ระหว่ างสหรัฐฯ และจี น นามาซึ่ งสงครามการค้าและมาตรการกี ด
กันทางการค้าระหว่างกัน และส่งผลให้บริษัทข้ามชาติหลายรายที่มี
จีนเป็นฐานการผลิตเดิมจาเป็นต้องมองหาฐานการผลิตเพื่อส่งออก
ใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว กลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีห่ว งโซ่
การผลิตและตลาดผูกพันกับทัง
้ จีนและสหรัฐฯ จึงกลายเป็นเป้าหมาย
ใหม่ ข อง FDI โดยเฉพาะเวี ยดนามที่ ได้ ประโยชน์ จากความตกลง
การค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (EVFTA) หรือแม้แต่
ในอนาคตจาก CPTPP

ที่ เ วี ย ดนามเข้ า ร่ ว ม ซึ่ ง คิ ด เป็ น ขนาด

เศรษฐกิจรวมกว่า 13% ของ GDP โลก ขณะที่ไทยยังไม่มีความตกลง
ทางการค้ากั บตลาดหลักทั้งสหภาพยุโรปและสหรั ฐฯ ยิ่งไปกว่ านั้ น
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดยังไม่คลี่คลายดีนักแต่มูลค่าส่งออกของเวียดนามฟื้นตัวกลับมาได้รวดเร็วกว่าไทย ซึ่งเป็น
ผลมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาคัญที่ยังขยายตัวได้ และเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตทางพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี สวนทางกับไทยที่ มีการส่ งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในสั ดส่ วนต่ ากว่า ตั้ งแต่ปี 2012 มู ลค่ าการส่ง ออกใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามขยายตัวสูงกว่าไทย และปัจจุบันสูงกว่าไทยถึง 3 เท่า (รูปที่ 12)
ความเสี่ยงต่อการย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านยังสะท้อนได้จากผลสารวจของ JETRO ล่าสุดที่บ่ง
บอกว่าไทยไม่เนื้อหอมในหมู่นักลงทุนญี่ปุ่นอีกต่อไป เนื่องจากสิ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาเป็นปัจจัยแรกในการเลือกประเทศที่
จะไปลงทุน ก็คือสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี รวมถึงปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานทางด้าน IT ที่บริษัทญี่ปุ่น
มองว่ามีส่วนสาคัญในการสร้างความสามารถในการเติบโตให้กับธุรกิจผ่านเทคโนโลยี ในปี 2019 จะเห็นว่าแรงจูงใจของนัก
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ธุรกิจญี่ปุ่นที่ จะขยายการลงทุ นในไทยต่ ากว่าเวียดนาม

ขณะที่เวี ยดนามน่าดึ งดูดกว่าไทยในภาคบริการมาตั้งแต่ปี 2017

(รูปที่ 13)

รูปที่ 13 นักลงทุนญีป
่ น
ุ่ มีแรงจูงใจทีจ่ ะขยายธุรกิจในไทยลดลง แต่ไปเวียดนามเพิม
่ ขึน
้

(3) ไทยจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ ปัจจุบันไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจานวนประชากรวัย
แรงงานเริ่มลดลงแล้วนับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ขณะที่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสินค้าส่งออกของไทยเริ่มไม่สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ภายใต้โครงสร้างการผลิตแบบเดิม ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ไทยจะติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ไป
อีกนานถึงแม้จะอยู่ในระดับนี้มาแล้วเป็นเวลาเกือบ 30 ปี คือไม่สามารถยกระดับรายได้ต่อหัวของประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูงเทียบเท่ าประเทศพัฒนาแล้วได้ หากไม่มีการเร่งลงทุนเพื่อยกระดับทางเทคโนโลยีหรือเพิ่ มความหลากหลายของสินค้าให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก วิถีทางเดียวที่ไทยจะหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางคือการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมผ่านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น เช่นเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเกาหลีใต้ จีน หรือสิงคโปร์ ที่ล้วน
มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 2% ของขนาดเศรษฐกิจ สูงกว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยที่มีอยู่
ต่ากว่าเพียง 1% ของ GDP เท่านั้น (รูปที่ 14)
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รูปที่ 14 ประเทศทีส
่ ามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางล้วนมีการลงทุนด้านการวิจย
ั และพัฒนาทีส
่ ง
ู กว่าไทย

เริม
่ ต้นนับหนึง
่ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการลดกฎระเบียบ เปิดเสรี และทลายอานาจ
ผูกขาด
KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่า การยกระดับเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็ น
รู ป ธรรมจากการทลายข้ อ จ ากั ด ทั้ ง 3 ประการข้ า งต้ น อั น ได้ แ ก่ โครงสร้ างพื้ น ฐานโดยเฉพาะในด้ า นบุ ค ลากร
(Infrastructure) การลงทุน (Investment) และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทางธุรกิจ (Incentives) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การปฏิ รูปโครงสร้ างแรงจู งใจและผลตอบแทน ที่ เป็ นเงื่ อนไขสาคั ญของการยกระดับ R&D และจะเป็นตัวเร่งให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการศึกษาและบุคลากร รวมถึงเหนี่ยวนาให้เกิดการลงทุนตามมา:
(1) ควรลดอานาจตลาดของผูเ้ ล่นรายใหญ่และลดกฎระเบียบให้ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ ผ่านการจากัดหรือยกเลิก
ระบบสั มปทาน สร้ างความโปร่ งใสในด้ านการขอใบอนุ ญาตและประมูลงานภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายต่ อต้ านการ
ผูกขาด เช่ น พ.ร.บ. การแข่งขั นทางการค้ า อย่ างทั่ วถึง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม อีกทั้ งควรลดกฎระเบี ยบและขั้ นตอนทาง
ราชการที่ ยุ่ งยากและเป็ นอุ ปสรรคต่ อการเริ่ มต้ นธุ รกิ จ ของผู้ เ ล่ นใหม่ ทั้ งธุ รกิ จรายใหญ่ ที่ มี ศั กยภาพในการลงทุ นด้ า น
เทคโนโลยี และธุรกิจรายย่อยเช่น Startup ที่มีจุ ดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์ (creativity) เพื่ อสร้ างนวั ตกรรม ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดการยกระดับทางเทคโนโลยีของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุน “การให้โอกาสอีกครั้ง” (Second
Chance) ซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในยุโรป เพื่อให้ธุรกิจกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับมาดาเนินธุรกิจต่อไปได้
(2) สร้างระบบการศึกษาทีห
่ ลากหลายและมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแรงงานที่ตอบโจทย์ ผ่านการเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากเดิมที่เน้ นการท่องจาเพื่อวัดผล เป็นการให้นักเรียน “รู้ลึก” ในด้านทักษะที่จาเป็นต่อโลกแห่ งเทคโนโลยีอันได้แก่
คณิตศาสตร์ และการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) และ ”รู้รอบ” ผ่านภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และการปลูกฝัง
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ทักษะผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) เพื่อรองรับกระแสเทคโนโลยีและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น ขณะที่มหาวิทยาลัยของไทยควรพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสร้างบัณฑิตจบใหม่ให้
มีทักษะทางวิชาชีพและความพร้อมในการทางานกับองค์กรธุรกิจหลังการศึ กษา เช่นเดียวกับในประเทศเยอรมนีที่ส่งเสริ ม
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาและเอกชนในการพั ฒนาทั ก ษะทางวิ ชาชี พ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ผ ลส าคั ญที่ ท าให้ เ ยอรมนี มี
อุตสาหกรรมการผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
(3) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางเทคโนโลยีในประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของไทย ผ่านการสนับสนุนงบด้าน
การวิจัยและพัฒนาในสถานศึกษาและการสร้างระบบแบ่งปันผลตอบแทน (profit-sharing framework) ระหว่างภาครัฐผู้เป็น
เจ้ าของทุ น นั กวิจั ย และเอกชนที่ต้ องการน าผลลั พธ์ ที่ ได้ไปต่ อยอด อี กทั้ งสนั บสนุ นการจดสิทธิ บั ตรของนั กวิ จัยไทย การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และดึงดูดนักวิจัยและบริษัทที่มีจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศผ่านการสร้าง
ห้องทดลอง (laboratories) สนับสนุนธุรกิจการจาลองแบบทางอุตสาหกรรม (prototyping) และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่
เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ บทบาทของภาครัฐมีส่วนสาคัญในการสนั บสนุ นการวิจัยและพัฒนาให้เกิ ดเป็นผลสาเร็ จ
ตั ว อย่ างเช่ น ในจี นที่ ประกาศวาระด้ า นการขั บเคลื่ อ นนวั ตกรรมเป็ นครั้ งแรกในแผนพั ฒนา 5

ปี (2016-2020) โดย

ตั้ งเป้ าหมายและกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน ผลั กดั นให้ เกิ ดการสร้ างนั กวิ จั ยและโครงสร้ างที่ เอื้ อต่ อการผลิ ตงานวิ จั ยและ
นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
KKP Research มองว่า อุตสาหกรรมที่ไทยมีความได้เปรียบและสามารถลงทุนทางเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอด
โดยง่าย คือ F-A-T-E อันได้แก่ อาหารและบริการอาหาร (Food) เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร (Agriculture)
การท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ (Tourism and wellness) การค้าออนไลน์ และอีวี (E-commerce and EV) (ตารางที่ 3)
ซึ่งครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ และการส่งเสริมการลงทุน
ทางเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้
ตารางที่ 3 ธุรกิจ F-A-T-E ทีน
่ า่ จับตามองของไทยในอนาคต
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เศรษฐกิจไทย กลับไม่ได้ไปไม่ถง
ึ หากไม่พง
ึ่ เทคโนโลยี

KKP Research โดยกลุม
่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ณชา อนันต์โชติกุล

ผู้อานวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์

ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์

ผู้อานวยการ หัวหน้าทีมวิจัยอุตสาหกรรม

ณิชารีย์ อรัญ

นักวิเคราะห์

ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ

นักวิเคราะห์

ธนัชพร นันทาภิวัธน์

นักวิเคราะห์

เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล

นักวิเคราะห์

วรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์

นักวิเคราะห์

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ปรากฏเป็นความคิดเห็นของฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ไม่จาเป็นต้องสอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
การเงินเกียรตินาคินภัทรเว้นแต่จะได้แจ้งไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความคิดเห็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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