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ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวช้าเพราะไม่มี FAANG 

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร เผยว่า ในช่วงท่ีผ่านมา 

แม้สถานการณ์โควิดเริ่มคล่ีคลายลงในหลายประเทศ แต่ดัชนี

ตลาดหุ้นไทยยังไม่สามารถฟ้ืนตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิด สวนทาง

กับในหลายประเทศท่ีแม้จะยังเผชิญกับสถานการณ์โควิดท่ีรุนแรง

กว่าไทย แต่ตลาดหุ้นกลับฟ้ืนตัวข้ึนอย่างรวดเร็วกว่า โดยเฉพาะ

ตลาดหุ้นในเศรษฐกิจท่ีมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีในระดับสูง ท้ัง

สหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน ล้วนกลับมาฟ้ืนตัวได้อย่าง

รวดเร็วกว่า (รูปที่ 1)  

ความแตกตา่งในการฟ้ืนตวันีส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งของตลาด

หุ้นไทยที่ยังคงขาดบริษัทชั้นน าที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

เทคโนโลยี โดยบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 10 อันดับแรกในตลาด

หุ้นไทยอาจกล่าวได้ว่าเกือบท้ังหมดอยู่ในภาคเศรษฐกิจด้ังเดิม 

(Old economy) หรือมีอ านาจตลาดสูงในการด าเนินธุรกิจ  

(รูปที่ 2) เปรียบเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ ท่ีมีกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีช้ันน า 5 แห่ง หรือท่ีเรียกว่า FAANG  

อันประกอบด้วย Facebook, Amazon, Apple, Netflix และ Google (หรือ Alphabet ในปัจจุบัน) เป็นแกนกลาง  ท้ังน้ี สัดส่วน

ของบริษัทในตลาดหุ้นไทยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Tech stock) มีมูลค่าอยู่ท่ีเพียง 3% ของท้ัง

ตลาด ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีต่ ามากเม่ือเทียบกับตลาดหุ้นอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะไต้หวันท่ีมีสัดส่วนสูงถึงกว่า 50% ของตลาดหุ้น 

(รูปที่ 3) 

Key takeaways: 

 KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร เผยบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาคเศรษฐกิจด้ังเดิม  

(Old Economy) ท่ีอาศัยอ านาจตลาดเป็นจุดแข็งและยังมีสัดส่วนบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ไม่ถึง 3% ของมูลค่าตลาด จึงฟ้ืนตัวหลังโควิดช้ากว่าตลาดต่างประเทศท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคล่ือน 

 3 อุปสรรคส าคัญต่อการยกระดับทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจไทย คือ การขาด 

(1) Infrastructure หรือโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านความรู้และบุคลากร (2) Investment หรือการลงทุน 

และ (3) Incentives หรือระบบแรงจูงใจตามกลไกตลาด 

 หน่ึงในทางออกเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีและเพ่ิมผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย คือ การลดอ านาจตลาดหรือทลาย

อ านาจผูกขาดของผู้เล่นรายใหญ่ และผ่อนคลายกฎระเบียบท่ีเอื้อให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้

เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในวงกว้าง 

  

เศรษฐกจิไทย กลบัไมไ่ดไ้ปไมถ่งึ หากไมพ่ึง่เทคโนโลย ี

รปูที ่1 ตลาดหุน้ไทยฟืน้ตวัชา้กวา่ประเทศอืน่ ๆ  

ภายหลงัสถานการณโ์ควดิเริม่คลีค่ลาย 



 
 

 

                                                 เศรษฐกิจไทย กลบัไม่ได้ไปไม่ถึง หากไม่พึง่เทคโนโลย ี

2 KKP Research | Kiatnakin Phatra Financial Group 

 

 

 

ไทยก าลังถูกเพื่อนบ้านแซงหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ระดับการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในภาคการผลิตของไทยในภาพรวม

แทบไม่มีการพัฒนาเลยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา และไทยยังคง

ผลิตสินค้าแบบเดิมท่ีเริ่ มไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดโลกท่ี

เปล่ียนแปลงไป สะท้อนจากการฟ้ืนตัวของการส่งออกหลังโควิด ท่ี

สินค้าเทคโนโลยีเป็นท่ีต้องการมากข้ึน ท าให้ประเทศเกาหลีใต้ 

ไต้หวัน รวมท้ังเวียดนาม เริ่มเห็นการส่งออกกลับมาขยายตัวแล้ว

ต้ังแต่เดือนกันยายนท่ีผ่านมา ในขณะท่ีการส่งออกของไทยยังคง

หดตัวเป็นเดือนท่ี 5 ติดต่อกัน   

ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกไทยลดลงอย่าง

ชัดเจน โดยอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

ของไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองจากระดับเลข 2 หลัก ลงมาท่ีระดับต่ า

กว่า 5% ตลอดช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีประเทศคู่แข่งอย่าง

เวียดนามมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตโดยเฉล่ียกว่า 

20% ต่อปีตลอดช่วง 2 ทศวรรษ ท่ีส าคัญคือ สัดส่วนการส่งออกสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง (High-tech manufacturing 

products) ของไทยยังคงอยู่ในระดับเดิมท่ีราว 23% และถูกเวียดนามแซงหน้าไปแล้วต้ังแต่ปี 2012 โดยในปัจจุบันอยู่ท่ี 40% ของ

การส่งออกท้ังหมด (รูปที่ 4)  

นอกจากน้ี หากมองในแง่ความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรม ข้อมูลจาก World Intellectual Property Organization 

(WIPO) ช้ีให้เห็นว่าไทยอยู่ในต าแหน่งเกือบรั้งท้ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยระดับคะแนนรวมของไทยแทบไม่มีการ

เปล่ียนแปลงเลยตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา และล่าสุดอันดับของไทยตกลงมาเป็นท่ี 10 ในภูมิภาค โดยมีเวียดนามแซงหน้าข้ึนมา 

รปูที ่2 บรษิทัใหญ ่10 อนัดบัแรกในตลาดหุน้ไทย  

เกอืบทัง้หมดอยูใ่น Old Economy 

รปูที ่3 มลูคา่ตลาดของหุน้เทคโนโลยเีทยีบกบัมลูคา่ตลาดทัง้หมด 

ในประเทศพฒันาแลว้มสีดัสว่นทีส่งู 

รปูที ่4 ตลอดชว่งทศวรรษทีผ่า่นมาการสง่ออกสนิคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี

ในการผลติระดบัสงูของไทยมสีดัสว่นคงเดมิ 
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(ตารางที่ 1)  ตอกย้ าให้เห็นภาพชัดเจนมากข้ึนว่าขณะท่ีไทยยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปอย่างช้า ๆ แต่

ประเทศอื่น ๆ ก าลังเร่งพัฒนาก้าวข้ึนมาเป็นคู่แข่งส าคัญและแซงหน้าของไทยไปแล้ว  

ธุรกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูและมุง่เนน้การพฒันานวตักรรมยงัไม่เกิดขึ้นในไทยแม้มีความพยายามผลักดัน

มากมาย 

ท่ีผ่านมาแนวคิดของภาครัฐได้เน้นย้ าและตระหนักถึงความจ าเป็นในการ

ยกระดับเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม แต่ไม่ประสบความส าเร็จ

หรือไม่ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนเท่าท่ีควร ล่าสุดนโยบาย 

“Thailand 4.0” ท่ีริเริ่มมาต้ังแต่ปี 2015 โดยน าเอาโมเดลการพัฒนา

อุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช้เพ่ือยกระดับการผลิตและสร้างนวัตกรรม

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอด

อุตสาหกรรม S-Curve เ ดิมท่ีมีศักยภาพ (ยานยนต์สมัยใหม่ 

อิ เ ล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเ ท่ียว เชิง สุขภาพ เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร) และสร้าง S-Curve ใหม่ 

(หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม

ดิจิตอล และการแพทย์ครบวงจร) ซ่ึงถึงแม้จะผ่านมากว่า 5 ปีแล้ว แต่

แผนการและข้ันตอนด าเนินงานยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีประสิทธิผล  

ส่วนหน่ึงจากการท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังขาดปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ

ท่ีจะเร่งให้เกิดการลงทุนทางเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

อย่างเป็นรูปธรรม  

KKP Research มองว่าเศรษฐกิจไทยยังขาด 3 ปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนการยกระดับทางเทคโนโลยี ได้แก่ 

(1) Infrastructure: ไทยยงัขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและบุคลากร การขาด

แคลนทุนมนุษย์เป็นหน่ึงในปัญหาส าคัญของไทย ท้ังในด้านจ านวนและคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร รวมถึงแรงงาน

ด้าน IT (Information Technology) จ านวนนักวิจัยของไทยมีเพียง 1,141 คนต่อประชากรล้านคน ขณะท่ีสิงคโปร์และเกาหลีใต้มี

จ านวนนักวิจัยสูงถึง 6,915 และ 7,394 ต่อประชากรล้านคน ตามล าดับ สูงกว่าไทยถึงกว่า 6 เท่าตัว (ตารางที่ 2) 

นอกจากน้ี  ระบบการศึกษาไทยยังผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีได้น้อย โดยต้ังแต่ปี 2005 เป็นต้นมา จ านวนผู้จบการศึกษาใน

สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงเฉล่ีย 1.4% ต่อปี ท าให้ในช่วงปี 2015-2019 ไทยมีสัดส่วน

ของผู้ท่ีจบการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่ ากว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค   

การขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ า จาก

ข้อมูล World Digital Competitiveness ปี 2020 ของ IMD พบว่าระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยยังรั้ง

อยู่ในอันดับท่ี 39 จาก 63 ประเทศท่ัวโลก และแทบไม่เปล่ียนแปลงตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 

แม้คะแนนในด้านภาพรวมเทคโนโลยีของไทยมีล าดับท่ีสูงข้ึน แต่ในด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะการเรียนการสอน ไทยอยู่ใน

อันดับท้าย ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับคะแนนรวม PISA ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยท่ีต่ าลง สะท้อนถึงระบบการศึกษาไทยท่ียัง

ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมด้านบุคลากรส าหรับโลกแห่งอนาคตอย่างเพียงพอ และช้ีให้เห็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการ

ยกระดับด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ซ่ึงเป็นหน่ึงใน soft infrastructure ท่ีส าคัญต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ไทย 

 ตารางที ่1 Global Innovation Index 2020  
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(2) Investment: ไทยขาดทัง้การลงทนุดา้นการวจิยัและพัฒนาและการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศที่จะช่วยต่อยอดทาง

เทคโนโลยี ประเทศไทยมีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา และมีบุคลากรท่ีมีทักษะด้านเทคโนโลยีน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ท่ีมี

ระดับรายได้ต่อประชากรใกล้เคียงกัน ในช่วงปี 2015-2019 ไทยมีเม็ดเงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development: R&D) อยู่ในระดับต่ าเพียง 0.8% ของ GDP ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย (ตารางที่ 2) 

และหากเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ท่ีมีการลงทุนกว่า 4.5% ของ GDP ถือว่าไทยมีสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D 

ต่ ากว่าถึง 5 เท่า นอกจากน้ี ประสิทธิภาพของการผลิตนวัตกรรมย่ิงต่ ากว่า เม่ือวัดจากจ านวนการจดสิทธิบัตรต่อจ านวน

ประชากร ไทยสามารถผลิตได้เพียง 35 สิทธิบัตรต่อประชากรล้านคน ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง 

(171 สิทธิบัตรต่อประชากรล้านคน) ถึงกว่า 5 เท่า ขณะท่ีมาเลเซียมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูงถึง 126 ต่อประชากรล้านคน 

สูงกว่าไทยหลายเท่าตัว  

ตารางที ่2 ไทยมกีารลงทนุดา้น R&D ในระดบัต่ าและขาดบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

นอกจากนี้ FDI ในระยะหลังยังไม่เอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลายปีท่ีผ่านมาเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment: FDI) ท่ีเข้ามายังประเทศไทยมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน (ดู KKP Research, 

“ท าไมต่างชาติขายหุ้นไทย (ไม่หยุด)”)  และส่วนใหญ่ยังเข้ามาสู่อุตสาหกรรมท่ีไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะใน

ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (รูปที่ 5) ในขณะท่ีทศวรรษก่อนหน้า ไทยได้รับเลือกเป็นฐานการผลิต

ท่ีส าคัญของบริษัทช้ันน าของโลก และได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาสู่ภาคการผลิตจ านวนมากซ่ึงเป็น

อุตสาหกรรมท่ีต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ แต่ไทยก็พลาดโอกาสในการเรียนรู้และต่อยอด

เทคโนโลยีเพ่ือสุดท้ายแล้วสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นของตัวเอง จากความไม่พร้อมด้านบุคลากรและการลงทุนในการวิจัย

และพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/economic-trend/why-foreign-investor-leave-thai-stock
https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/economic-trend/why-foreign-investor-leave-thai-stock
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(3) Incentives: โครงสร้างผลตอบแทนและแรงจูงใจในระบบ

เศรษฐกจิไทยไมไ่ดใ้หเ้อือ้ใหเ้กดิการพัฒนานวัตกรรมในวงกว้าง จาก

ปัจจัยท้ังหมด KKP Research มองว่าอุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดในการ

พัฒนาระดับเทคโนโลยีของไทยมาจากระบบผลตอบแทนท่ีไม่เอื้อให้เกิด

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซ่ึงโดย

ธรรมชาติต้องใช้เงินทุนจ านวนมากและมีอัตราการล้มเหลว (failure 

rate) สูง โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับการสะสมและปกป้องอ านาจ

ตลาด (Market power) ท่ีมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในบริบท

ของไทย งานวิจัยท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยใน

ปัจจุบัน หลายอุตสาหกรรมมีผู้เล่นน้อยราย มีอุปสรรคในการเข้าสู่

ตลาด (barrier to entry) สูง และมีการกระจุกตัวของผลก าไรสูง
1
  

สอดคล้องกับการจัดอันดับด้านระดับการแข่งขันของตลาดในประเทศ  

(รูปที่ 6) ซ่ึงไทยมีล าดับท่ีแย่ลงเรื่อย ๆ จากอันดับท่ี 58 เป็น 65 ในช่วงปี 2017-2019 งานวิจัยท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่าการมี

อ านาจตลาดสูงเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน่ืองจากบริษัทใหญ่ท่ีมีรายรับและก าไรสูงจากอ านาจ

ตลาด จะไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนเพ่ือประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนานวัตกรรม  จึงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกแสวงหาและรักษา

อ านาจตลาดผ่านกลไกและเครือข่ายต่าง ๆ ท้ังในและนอกตลาด มากกว่าลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 

ความออ่นแอในการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual property rights) และกฎระเบยีบทียุ่ง่ยากส าหรับการตั้งธุรกิจ 

Startup ในไทยยิ่งเพ่ิมต้นทุนของการวิจัยและพัฒนาในประเทศ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นจุดอ่อนท่ีสุดในด้าน

กฎหมายทางธุรกิจของไทยเม่ือเปรียบเทียบกับกฎระเบียบด้านอื่น ขณะท่ีไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของการคุ้มครอง

                                                             
1
 จากงานวิจยัของธนาคารแห่งประเทศไทย (Apaitan et al, 2019) พบวา่โครงสร้างภาคธุรกิจไทยมีการกระจุกตวัสูง โดยบริษทัที่ใหญท่ี่สุด 5% แรกของ

ประเทศกนิสดัส่วน 85% ของรายรับทั้งหมด อีกทั้งธุรกจิทีเ่ปน็กลุม่ทนุของไทยคิดเปน็เพยีง 5% ของจ านวนบรษิัทไทยแต่กนิสัดสว่นก าไรโดยรวมถึง 60% 

ของผลก าไรบรษิัททั้งประเทศ อีกทั้ง ยังพบวา่ในรอบทศวรรษทีผ่่านมา (2006-2016) บริษัททีม่ีอ านาจตลาดสูงอยูแ่ล้วกลบัยิ่งมีอ านาจตลาดเพิ่มขึน้ 

และมีแนวโนม้ทีจ่ะลงทนุ พัฒนาผลติภัณฑ์ทีม่คีวามซบัซ้อน และมีการเพิม่ขึน้ของผลิตภาพ ต่ ากวา่บริษัทโดยทั่วไป  

รปูที ่5 เงนิลงทนุจาก

ตา่งประเทศทีเ่ขา้มายงั

ประเทศไทยมแีนวโนม้ลดลง

เรือ่ย  ๆ

รปูที ่6 Global Competitiveness Index 

ดา้นระดบัการแขง่ขนัในตลาดภายในประเทศ 
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ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (รูปที่ 7) สะท้อนต้นทุนท่ีมองไม่เห็นของการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีผลลัพธ์ท่ีได้อาจถูก

น าไปลอกเลียนโดยคู่แข่งและท าให้ผลก าไรท่ีพึงคาดหวังลดลง  

นอกจากน้ี บทบาทของธุรกิจ Startup ท่ีมีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและก าลังมีความส าคัญเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก 

กลับพบข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบทางธุรกิจของไทยอยู่มาก ท้ังในแง่ (1) การตีกรอบภาคธุรกิจท่ีอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม

การลงทุนให้อยู่ในวงจ ากัด (2) ความยุ่งยากในการจ้างบุคลากรจากต่างประเทศท้ังในด้านรูปแบบวีซ่าและจ านวนท่ีอาจจ้าง

ได้ และ (3) ความเสียเปรียบด้านภาระภาษีของธุรกิจ Startup ท่ีจดทะเบียนในไทย โดยเฉพาะภาษีจากการควบรวมกิจการ 

(Mergers and Acquisitions: M&A) ส่งผลให้ไทยยังไม่มีระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ีเหมาะสมต่อธุรกิจ Startup และไทยยังมี

จ านวนธุรกิจ Startup ค่อนข้างน้อย ขณะท่ีมีเม็ดเงินลงทุนด้าน Startup เป็นล าดับท้ายของอาเซียน โดยมีเงินลงทุนจาก VC 

(Venture Capital funding) เพียง 1.3 แสนล้านดอลลาร์ อีกท้ังยังไม่มี Unicorn หรือ Startup ท่ีมีมูลค่าบริษัทมากกว่า  

1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แม้แต่บริษัทเดียว (รูปที่ 8) ซ่ึงยังห่างไกลจากเป้าหมายของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่ี

มุ่งหวังให้ไทยติด 1 ใน 20 ของ Startup Nations   

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่7 การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญานบัเปน็จดุออ่นทีส่ดุในดา้นกฎหมายทางธรุกจิของไทย 
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เศรษฐกิจไทยเสี่ยงติดหล่มหากไม่ปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3 ความเสี่ยงที่ไทยจะประสบหากไม่เร่งพัฒนาความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี คือ 

(1) ธุรกิจเดิมที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจะล้มหายตายจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนของภาคธุรกิจท่ีอาจ

ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีถึง 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาด (รูปที่ 9) ซ่ึงอาจสะท้อนได้ถึงความเส่ียงจาก

เทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมหากภาคธุรกิจเดิมไม่ปรับตัว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีน าไปสู่นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์

ของผู้บริโภคได้ดีกว่า หรือสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มใหญ่ได้กว้างกว่าและลึกกว่าผ่านความเร็วในการส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ได้เปล่ียนภูมิทัศน์ (business landscape) ในหลายธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไปโดยส้ินเชิง และท าให้ผู้เล่นหลักเดิม

ทยอยปิดตัวลง (disruption) ตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนแล้วคือ (1) การเข้ามาของโมเดิร์นเทรด (modern trade) ในธุรกิจค้าส่งค้า

ปลีก แทนท่ีร้านค้าแบบด้ังเดิม (mom-and-pop stores) ซ่ึงต่อไปก าลังจะถูกแทนท่ีด้วยกิจกรรมการค้าขายออนไลน์  

(E-commerce) (2) ธุรกจิสือ่ดั้งเดิม (traditional media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมถึงส่ือโฆษณา ก าลังถูกแทนท่ี

ด้วยส่ือสังคมออนไลน์หรือ Social media ท่ีมีความรวดเร็ว ตรงความต้องการ และข่าวสามารถส่งตรงถึงผู้รับข่าวโดยไม่ต้อง

ผ่านตัวกลาง และ (3) ธุรกิจธนาคาร ท่ีเคยเป็นธุรกิจท่ีสร้างผลก าไรได้ดีท้ังจากรายได้จากส่วนต่างอัตราดอกเบ้ีย และรายได้

จากค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม ถูกท้าทายท้ังจากทางเลือกท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบริษัทขนาดใหญ่ในการระดมทุนผ่านตลาด

หลักทรัพย์และการออกหุ้นกู้ รวมถึงภูมิทัศน์ทางการแข่งขันและการท าธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ระบบพร้อมเพย์ 

(PromptPay) ท่ีขจัดค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคาร ส่งผลให้ธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันเพ่ิมสูงข้ึน และต้องเร่งลงทุน 

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนรูปแบบธุรกรรมท่ีเปล่ียนไป 

 

 

 

 

รปูที ่8 ไทยมเีงนิลงทนุจาก VC ในธรุกจิ Startup ต่ าทีส่ดุในอาเซยีน  
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การปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า (EV Revolution) และเศรษฐกิจแบบ

แพลตฟอรม์ (Platform economy) จะเปลี่ยนเศรษฐกิจในภาคการ

ผลิตและภาคบริการของไทยอย่างมหาศาล KKP Research โดย

เกียรตินาคินภัทร มองว่า แนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า

หรืออีวี (Electric Vehicle: EV) ท่ีก าลังเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก และหลาย

ฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนกว่า 30% ของยอดขายรถยนต์ท่ัวโลก

ภายในปี 2030 (รูปที่ 10) จะกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ท่ีปัจจุบันผลิตรถยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ( Internal 

Combustion Engine: ICE) และกว่าครึ่งหน่ึงของยอดขายเป็นการ

ส่งออก การทยอยปรับสายการผลิตไปเพ่ือผลิตอีวีจึงเป็นเงื่อนไข

จ าเป็นในการคงอยู่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และใน

อนาคตจะกระทบกับหลากหลายอุตสาหกรรมท้ังท่ีอยู่ต้นน้ าและ

ปลายน้ า ท้ังอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ อิ เ ล็กทรอนิกส์ 

พลังงาน และโทรคมนาคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงธุรกิจภาคบริการ เช่นธุรกิจจัดจ าหน่ายหรือการซ่อมและ

บ ารุงรักษาอย่างมาก  

ในอีกด้านหน่ึง เศรษฐกจิแบบแพลตฟอรม์ก าลงัเตบิโตขึน้ตอ่เนือ่ง และมสีถานการณโ์ควดิเปน็ตัวเร่ง ท าให้ E-Commerce เติบโต

อย่างก้าวกระโดด และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากโมเดิร์นเทรดและห้างสรรพสินค้าได้อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกันกับ

แพลตฟอร์มการเรียกรถรับจ้าง การส่ังซ้ือและส่งอาหาร ห้องพัก การให้สินเช่ือ หรือแม้แต่การหาคู่ ท่ีจะปฏิวัติรูปแบบของ

รปูที ่9 ตลาดหุน้ไทยมสีดัสว่นของภาคธรุกจิทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยถีงึราว 2 ใน 3 ของมลูคา่ตลาด 

รปูที ่10 อวีจีะมสีดัส่วนกว่า 30% ของยอดขายรถยนต์ทัว่โลกภายในป ี2030 
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ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง โดยอาศัยอัลกอริทึมหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด 

ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดิมในภาคบริการจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 

(2) เศรษฐกิจไทยจะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้

น้อยลง และความเสี่ยงการย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศเพ่ือน

บ้านเพ่ิมมากขึ้น ไทยก าลังเผชิญสถานการณ์ด้านค่าจ้างแรงงานท่ี

เพ่ิมสูงข้ึนจากภาวะประชากรวัยท างานท่ีหดตัว และยังสูญเสียความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นให้กับ

ประเทศอื่นในอาเซียนท่ีมีค่าแรงต่ ากว่า จะเห็นได้ว่าช่วงหลายปีท่ี

ผ่านมาน้ี ค่าแรงของไทยสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในอาเซียน รองแค่

สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน และสูงเป็นเกือบสองเท่าของค่าจ้างข้ัน

ต่ าของเวียดนาม (รูปที่ 11) ท่ีประชากรวัยแรงงานก าลังขยายตัว 

ตลาดมีขนาดใหญ่ข้ึน และสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

เข้าไปได้มากข้ึน  

เวียดนามก าลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของ FDI ที่จะย้าย

เข้ามาในอาเซียนแทนที่ไทย จากสิทธิประโยชน์ของข้อตกลงการค้า

เสรีและฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มเติบโตไปตาม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การช่วงชิงอ านาจน าบนเวทีโลก

ระหว่างสหรัฐฯ และจีน น ามาซ่ึงสงครามการค้าและมาตรการกีด

กันทางการค้าระหว่างกัน และส่งผลให้บริษัทข้ามชาติหลายรายท่ีมี

จีนเป็นฐานการผลิตเดิมจ าเป็นต้องมองหาฐานการผลิตเพ่ือส่งออก

ใหม่เพ่ือลดความเส่ียงในระยะยาว กลุ่มประเทศในอาเซียนท ี่มีห่วงโซ่

การผลิตและตลาดผกูพันกบัทัง้จนีและสหรฐัฯ จึงกลายเป็นเป้าหมาย

ใหม่ของ FDI โดยเฉพาะเวียดนามท่ีได้ประโยชน์จากความตกลง

การค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (EVFTA) หรือแม้แต่

ในอนาคตจาก CPTPP ท่ี เวียดนามเข้าร่วม ซ่ึงคิดเป็นขนาด

เศรษฐกิจรวมกว่า 13% ของ GDP โลก ขณะท่ีไทยยังไม่มีความตกลง

ทางการค้ากับตลาดหลักท้ังสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ย่ิงไปกว่าน้ัน 

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดยังไม่คล่ีคลายดีนักแต่มูลค่าส่งออกของเวียดนามฟ้ืนตัวกลับมาได้รวดเร็วกว่าไทย ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นส าคัญท่ียังขยายตัวได้และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโตทางพัฒนาการ

ทางเทคโนโลยี สวนทางกับไทยท่ีมีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในสัดส่วนต่ ากว่า ตั้งแต่ปี 2012 มูลค่าการส่งออกใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามขยายตัวสูงกว่าไทย และปัจจุบันสูงกว่าไทยถึง 3 เท่า (รูปที่ 12)  

ความเส่ียงต่อการย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้านยังสะท้อนได้จากผลส ารวจของ JETRO ล่าสุดท่ีบ่ง

บอกว่าไทยไม่เน้ือหอมในหมู่นักลงทุนญ่ีปุ่นอีกต่อไป เน่ืองจากส่ิงท่ีนักลงทุนญ่ีปุ่นพิจารณาเป็นปัจจัยแรกในการเลือกประเทศท่ี

จะไปลงทุน ก็คือสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี รวมถึงปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานทางด้าน IT ท่ีบริษัทญ่ีปุ่น

มองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างความสามารถในการเติบโตให้กับธุรกิจผ่านเทคโนโลยี ในปี 2019 จะเห็นว่าแรงจูงใจของนัก

รปูที ่12  ตัง้แตป่ ี2012 มลูคา่การสง่ออกสนิคา้อเิลก็ทรอนกิสข์องเวียดนาม

ขยายตวัสงูและมมีลูคา่สง่ออกสงูกวา่ไทย 

รปูที ่11 คา่แรงเฉลีย่ต่อเดอืนขัน้ต่ าของไทยสงูกวา่ประเทศอืน่ในอาเซยีน 
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ธุรกิจญ่ีปุ่นท่ีจะขยายการลงทุนในไทยต่ ากว่าเวียดนาม  ขณะท่ีเวียดนามน่าดึงดูดกว่าไทยในภาคบริการมาต้ังแต่ปี 2017  

(รูปที่ 13) 

 

(3) ไทยจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ ปัจจุบันไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจ านวนประชากรวัย

แรงงานเริ่มลดลงแล้วนับต้ังแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ขณะท่ีเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าสินค้าส่งออกของไทยเริ่มไม่สามารถแข่งขันใน

ตลาดโลกได้ภายใต้โครงสร้างการผลิตแบบเดิม ซ่ึงเส่ียงต่อการท่ีไทยจะติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ไป

อีกนานถึงแม้จะอยู่ในระดับน้ีมาแล้วเป็นเวลาเกือบ 30 ปี คือไม่สามารถยกระดับรายได้ต่อหัวของประเทศไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้

สูงเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้วได้ หากไม่มีการเร่งลงทุนเพ่ือยกระดับทางเทคโนโลยีหรือเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าให้

เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก วิถีทางเดียวท่ีไทยจะหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางคือการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้าง

นวัตกรรมผ่านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น เช่นเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอย่างเกาหลีใต้ จีน หรือสิงคโปร์ ท่ีล้วน

มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 2% ของขนาดเศรษฐกิจ สูงกว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยท่ีมีอยู่

ต่ ากว่าเพียง 1% ของ GDP เท่าน้ัน (รูปที่ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่13 นกัลงทนุญีป่ ุน่มแีรงจงูใจทีจ่ะขยายธรุกจิในไทยลดลง แตไ่ปเวยีดนามเพิม่ขึน้ 
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เริม่ตน้นบัหนึง่ในการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการลดกฎระเบียบ เปิดเสรี และทลายอ านาจ

ผูกขาด 

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่า การยกระดับเทคโนโลยีรวมถึงการสร้างนวัตกรรมจะเกิดข้ึนได้อย่างเป็น

รูปธรรมจากการทลายข้อจ ากัดท้ัง 3 ประการข้างต้น อันได้แก่ โครงสร้ างพ้ืนฐานโดยเฉพาะในด้านบุคลากร 

(Infrastructure) การลงทุน (Investment) และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทางธุรกิจ (Incentives) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน

การปฏิรูปโครงสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทน ท่ีเป็นเงื่อนไขส าคัญของการยกระดับ R&D และจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างด้านการศึกษาและบุคลากร รวมถึงเหน่ียวน าให้เกิดการลงทุนตามมา: 

(1) ควรลดอ านาจตลาดของผูเ้ลน่รายใหญ่และลดกฎระเบียบให้ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ ผ่านการจ ากัดหรือยกเลิก

ระบบสัมปทาน สร้างความโปร่งใสในด้านการขอใบอนุญาตและประมูลงานภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการ

ผูกขาด เช่น พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม อีกท้ังควรลดกฎระเบียบและข้ันตอนทาง

ราชการท่ียุ่งยากและเป็นอุปสรรคต่อการเริ่มต้นธุรกิจของผู้เล่นใหม่ ท้ังธุรกิจรายใหญ่ท่ีมีศักยภาพในการลงทุนด้าน

เทคโนโลยี และธุรกิจรายย่อยเช่น Startup ท่ีมีจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์ (creativity) เพ่ือสร้างนวัตกรรม ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดการยกระดับทางเทคโนโลยีของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากน้ี ภาครัฐควรสนับสนุน “การให้โอกาสอีกครั้ง” (Second 

Chance) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายในยุโรป เพ่ือให้ธุรกิจกล้าท่ีจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับมาด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

(2) สร้างระบบการศกึษาทีห่ลากหลายและมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างแรงงานที่ตอบโจทย์ ผ่านการเปล่ียนแนวคิดด้านการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจากเดิมท่ีเน้นการท่องจ าเพ่ือวัดผล เป็นการให้นักเรียน “รู้ลึก” ในด้านทักษะท่ีจ าเป็นต่อโลกแห่งเทคโนโลยีอันได้แก่ 

คณิตศาสตร์ และการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) และ ”รู้รอบ” ผ่านภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และการปลูกฝัง

รปูที ่14 ประเทศทีส่ามารถกา้วพน้กบัดกัรายไดป้านกลางลว้นมกีารลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันาทีส่งูกวา่ไทย 
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ทักษะผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) เพ่ือรองรับกระแสเทคโนโลยีและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคท่ัวโลกท่ีมี

แนวโน้มเปล่ียนแปลงรวดเร็วข้ึน ขณะท่ีมหาวิทยาลัยของไทยควรพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคธุรกิจเพ่ือสร้างบัณฑิตจบใหม่ให้

มีทักษะทางวิชาชีพและความพร้อมในการท างานกับองค์กรธุรกิจหลังการศึกษา เช่นเดียวกับในประเทศเยอรมนีท่ีส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและเอกชนในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้เยอรมนีมี

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

(3) ส่งเสรมิใหเ้กดิการลงทนุทางเทคโนโลยใีนประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของไทย ผ่านการสนับสนุนงบด้าน

การวิจัยและพัฒนาในสถานศึกษาและการสร้างระบบแบ่งปันผลตอบแทน (profit-sharing framework) ระหว่างภาครัฐผู้เป็น

เจ้าของทุน นักวิจัย และเอกชนท่ีต้องการน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปต่อยอด อีกท้ังสนับสนุนการจดสิทธิบัตรของนักวิจัยไทย การ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และดึงดูดนักวิจัยและบริษัทท่ีมีจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศผ่านการสร้าง

ห้องทดลอง (laboratories) สนับสนุนธุรกิจการจ าลองแบบทางอุตสาหกรรม (prototyping) และระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ี

เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ท ั้งน้ี บทบาทของภาครัฐมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเป็นผลส าเร็จ 

ตัวอย่างเช่นในจีนท่ีประกาศวาระด้านการขับเคล่ือนนวัตกรรมเป็นครั้งแรกในแผนพัฒนา 5 ปี (2016-2020) โดย

ต้ังเป้าหมายและกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน ผลักดันให้เกิดการสร้างนักวิจัยและโครงสร้างท่ีเอื้อต่อการผลิตงานวิจัยและ

นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 

KKP Research มองว่า อุตสาหกรรมท่ีไทยมีความได้เปรียบและสามารถลงทุนทางเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอด

โดยง่าย คือ F-A-T-E อันได้แก่ อาหารและบริการอาหาร (Food) เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร (Agriculture) 

การท่องเท่ียวและการดูแลสุขภาพ (Tourism and wellness) การค้าออนไลน์ และอีวี (E-commerce and EV) (ตารางที่ 3) 

ซ่ึงครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองท้ังในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ และการส่งเสริมการลงทุน

ทางเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมจะสามารถเพ่ิมศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ 

 
ตารางที ่3 ธรุกจิ F-A-T-E ทีน่า่จบัตามองของไทยในอนาคต 



 
 

 

                                                 เศรษฐกิจไทย กลบัไม่ได้ไปไม่ถึง หากไม่พึง่เทคโนโลย ี
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KKP Research โดยกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

 ณชา อนันต์โชติกุล    ผู้อ านวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ ์

ชินวุฒ์ิ เตชานุวัตร์   ผู้อ านวยการ หัวหน้าทีมวิจัยอุตสาหกรรม 

ณิชารีย์ อรัญ     นักวิเคราะห์ 

ลัทธกิตต์ิ  ลาภอุดมการ   นักวิเคราะห์ 

ธนัชพร นันทาภิวัธน์   นักวิเคราะห์ 

เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล   นักวิเคราะห์ 

วรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ ์   นักวิเคราะห์ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ปรากฏเป็นความคิดเห็นของฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภัทรเว้นแต่จะได้แจ้งไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความคิดเห็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 


