บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการศึกษาสถานการณ
และภาวการณลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

ความเปนมา
ภายใตสถานการณเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตนที่การแขงขันมีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นทั้งทางดาน
ตนทุน สายการผลิต การขนสง และคุณภาพสินคา ทางเลือกหนึ่งทีช่ วยทําให SMEs ของไทยยังสามารถ
รักษาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาระดับโลก (Competitiveness in Global
Market) ไวได คือ การยายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีความไดเปรียบในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ราคาปจจัยการผลิต และชองทางการคาระหวางประเทศ
การยายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมาร
และเวียดนาม เปนชองทางในการรักษาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไทยได
เนื่องจากประเทศในกลุมนี้มีศักยภาพการแขงขันสูงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพปจจัยการผลิต
ตลาด
ภายในประเทศ และตลาดการคากับตางประเทศ โดยในดานทรัพยากรนั้นประเทศในกลุม CLMV ยังมี
ทรัพยากรที่มีศักยภาพจํานวนมากที่ยังมิไดถูกนํามาใช เชน แรงงาน ที่ดิน วัตถุดิบทางธรรมชาติและ
พลังงาน เปนตน และมีราคาปจจัยการผลิตโดยเฉพาะคาแรงที่ยังคงต่ํากวาประเทศอื่นๆ สวนในดานตลาด
ภายในของประเทศในกลุม CLMV นั้นภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศในกลุมนี้มีแนวโนมเติบโตอยาง
รวดเร็ว ซึ่งสะทอนใหถึงแนวโนมการขยายตัวอยางรวดเร็วของกําลังซือ้ สินคาและบริการของประเทศเหลานี้
เชนกัน สวนในดานชองทางการคากับตลาดตางประเทศนั้น นอกจากชองทางการคาระหวางประเทศในระดับ
อนุภูมิภาค (เชน ASEAN) แลว ประเทศในกลุม CLMV หลายประเทศยังคงไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจาก
ประเทศที่เปนตลาดนําเขาสินคาหลักของโลก (เชน สิทธิพิเศษทางศุลกากรของสหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป เปนตน)
ในการที่จะสงเสริมให SMEs ของไทยใหมคี วามเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในระดับสากลนั้น ทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบและเขาใจถึงสถานการณการลงทุนของ SMEs ไทยในกลุม
ประเทศ CLMV เชน รูปแบบการเขาไปลงทุน ภาคอุตสาหกรรมที่เขาไปลงทุน กฎระเบียบ ขั้นตอนการเขา
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ไปลงทุน โอกาส ตลอดจนปญหาอุปสรรค และความชวยเหลือที่ตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
เปนตน ดังนัน้ งานศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคการศึกษาดังตอไปนี้
(1) เพื่อศึกษาสถานการณการยายหรือขยายฐานการผลิต การคา การลงทุนของ SMEs ไทยไปยัง
ประเทศอื่นๆในเอเชีย ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
(2) เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชองทาง วิธีการ และโอกาสในการเขาไปลงทุนยังประเทศในแถบเอเชีย
สําหรับ SMEs ซึ่งชวยใหผูกําหนดนโยบายไดรับทราบถึงรูปแบบการลงทุน
(3) เพื่อประเมินศักยภาพ ความไดเปรียบและเสียเปรียบในดานการลงทุน รวมถึงแนวโนมในการลงทุน
การยายหรือการขยายฐานการผลิตของกลุมผูประกอบการ SMEs ไทยในสาขาที่สําคัญไปยัง
ประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
(4) เพื่อวิเคราะห รายงานสถานการณการลงทุนของ SMEs ไทยและการยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม เพื่อนําเสนอตอผูบริหารระดับนโยบาย

สถานการณ SMEs ไทยเปนอยางไร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นับเปนกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอภาคธุรกิจ มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดย SMEs ของไทยมีความสําคัญตอภาค
เศรษฐกิจทั้งในเชิง สัดสวนจํานวนกิจการ (ประมาณรอยละ 99) สัดสวนการจางงาน (ประมาณรอยละ 75)
และสัดสวนการสรางรายได (ประมาณรอยละ 50) มาโดยตลอด ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 และ 2

ภาพประกอบ 1 : สัดสวนวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามจํานวนกิจการ
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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ภาพประกอบที่ 2 สัดสวนวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามจํานวนแรงงาน
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เมื่อวิเคราะหโครงสรางของ SMEs ไทยตามสาขาการผลิต จากรายงานประจําป 2549 ของ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2549) พบวาในป 2549 SMEs สวนใหญ (รอยละ 40ของ จํานวน SMEs ทั้งหมด) ของประเทศไทยประกอบ
กิจการอยูในสาขาการคาและซอมบํารุง และประกอบกิจการในสาขาภาคการผลิตและการบริการในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน (ประมาณรอยละ 30 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด)
ในดานการคาระหวางประเทศ จากขอมูลในตารางที่ 1 จะเห็นไดวา SMEs ไทยมีการขยายตัวดาน
มูลคาการคาระหวางประเทศอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากอัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกและนําเขา
ของ SMEs ที่มีคาเปนบวก (แถวที่ 1 และแถวที่ 5) โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของมูลคาการสงออกตอ GDP
SMEs มีคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของภาคการสงออกตอ GDP
SMEs (แถวที่ 4)
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางมูลคาการสงออกนําเขาของ SMEs กับมูลคา
ดังกลาวของประเทศ จะเห็นไดวา SMEs มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกที่ต่ํากวาของประเทศทั้ง
ในป 2548 และ 2549 (แถวที่ 1 และแถวที่ 2) และมีเริ่มมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขาที่สูงกวาของ
ประเทศในป 2549 (แถวที่ 5 และแถวที่ 6) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงขีดความสามารถในการแขงขันที่ลดลงในเวที
การคาระหวางประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการ SMEs ควรปรับตัวเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ ซึ่งแนวทางในการปรับตัวแนวทางหนึ่งคือ การ
ยายและขยายการลงทุนไปยังประเทศที่มีเงื่อนไขทางดานปจจัยการผลิต ดานตลาด และดานชองทางการคา
ระหวางประเทศที่ชวยทําใหผูประกอบการ SMEs สามารถยกระดับศักยภาพการแขงขันในระดับสากลได

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา

3

บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

ตารางที่ 1 สถิติการสงออกนําเขาของ SMEs
2547

2548 2549
SMEs EXPORT GROWTH
15.3% 16.5%
TOTAL EXPORT GROWTH
17.5% 18.8%
SMEs EXPORT ตอ TOTAL EXPORT 30.2% 29.7% 29.1%
SMEs EXPORT ตอ GDP SMEs
45.1% 46.7% 47.3%
SMEs IMPORT GROWTH
27.2% 9.5%
TOTAL IMPORT GROWTH
29.1% 8.6%
SMEs IMPORT ตอ TOTAL IMPORT
32.9% 32.4% 32.7%
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2550)

ความเชื่อมโยงระหวาง CLMV กับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
การทําความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศ CLMV นั้น จําเปนตองศึกษา
บริบทโดยรวมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นในป พ.ศ. 2532 ประเทศเหลานี้ไดเขา
มาเปนสมาชิกของอาเซียนอยางตอเนื่องตามลําดับ โดยประเทศเวียดนามเขาเปนสมาชิกในป พ.ศ. 2538
สวนลาวและเมียนมารเขาเปนสมาชิกในป 2540 และกัมพูชาเขาเปนสมาชิกในป พ.ศ. 2542 ทั้งหมดนี้ ทําให
กลุมประเทศ CLMV ซึ่งพัฒนาลาหลังกวากลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ ไดรับการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจกับ 6 ประเทศที่เดินหนาทางดานความรวมมือทางดานเศรษฐกิจกอนหนานี้ รวมถึง
ประเทศไทยดวย
กรอบความรวมมือระหวางไทยและประเทศในกลุม CLMV ชวงแรกๆ คือกรอบของ ASEAN ซึ่งเดิม
ASEAN ประกอบดวยสมาชิกเพียง 6 ประเทศ (ไมมีสมาชิกจากประเทศกลุม CLMV) ตอมาเมื่อประเทศใน
กลุม CLMV ไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิกของ ASEAN ก็สงผลใหประเทศเหลานี้ซึ่งมีสถานการณพัฒนา
ลาหลังกวาสมาชิกอีก 6 ประเทศไดรับการปฏิบัติที่พิเศษทั้งในดานการใหความชวยเหลือและผอนปรน
เงื่ อ นไขการเป ด เสรี ภ ายในกลุ ม และได เ ริ่ ม เกิ ด การเคลื่ อ นย า ยเงิ น ลงทุ น จากประเทศในกลุ ม ASEAN
(โดยเฉพาะ สิงคโปร มาเลเซีย และไทย) เขาไปยังประเทศในกลุม CLMV
จากนั้นเมื่อกรอบความรวมมือ ASEAN ไดขยายกวางขึ้นไปสูประเทศคูคาที่สําคัญอีก 3 ประเทศคือ
ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน (ปจจุบันประเทศอินเดียกําลังไดรับความสําคัญมากขึ้น) จึงทําใหกรอบความรวมมือ
ASEAN ขยายเปน ASEAN+3 ซึ่งก็สงผลใหเม็ดเงินลงทุนจาก 3 ประเทศดังกลาวเริ่มไหลเขาสูประเทศ
CLMV มากขึ้นอยางตอเนื่อง และหลังจากนั้นเมื่ององคกรการคาโลก (WTO) ไดถูกจัดตั้งขึ้น กรอบความ
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รวมมือในระดับโลกก็ไดมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อประเทศในกลุม CLMV ไดแก กัมพูชาและ
เวียดนามไดเขาเปนสมาชิกของ WTO ก็สงผลใหทั้งสองประเทศตองปฏิบัติตามพันธะสัญญาภายใต WTO
โดยประเทศทั้งสองไดเริ่มผอนคลายขอจํากัดและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุนจากตางประเทศและ
การคาระหวางประเทศ สงผลใหคลื่นเม็ดเงินลงทุนจากประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากประเทศในกลุม ASEAN
+3 ไหลเขาสูประเทศดังกลาวมากขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากกรอบความรวมมือในระดับภูมิภาคอยางอาเซียนแลว กรอบความรวมมือที่มีขอบเขตจํากัดอยู
เพียงแคระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV คือ GMS และ ACMECS โดย GMS เปนกรอบความ
รวมมือที่ริเริ่มโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ASIAN DEVELOPMENT BANK : ADB) โดยมี
เปาหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศในกลุมลุมน้ําโขง ไดแก ไทย กัมพูชา
เมียนมาร ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต โดยสิ่งที่เห็นไดคอนขางเดนชัดจากโปรแกรม GMS คือการพัฒนา
ของสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานและเสนทางคมนาคมระหวางประเทศตางในกลุม สวน ACMECS นั้นเปนแผน
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกหาประเทศคือ ไทย กัมพูชา เมียนมาร ลาว และ เวียดนาม
นอกจากนี้ กลุม ประเทศ CLMV ก็ไดประโยชนจากบทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) ในการจัดวางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุนและการพัฒนาสังคม ซึ่งนับตั้งแตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมาถึงปจจุบัน ADB ไดมีสวน
ในการผลักดันใหเกิดโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ขึ้นเปนจํานวนมาก
ไมวาจะเปนระเบียง
เศรษฐกิจตางๆ (Economic Corridors) การพัฒนาพลังงาน การลดอุปสรรคทางพรมแดนเพือ่ สรางการคา
การลงทุนและการเคลื่อนยายผูคน โครงการตางๆ เหลานี้เริ่มเห็นเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็
ยังมีความพยายามในการพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคตดวย
การเขาเปนสมาชิกตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศในระดับตางๆ ของประเทศในกลุม CLMV
ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในประเทศเหลานี้ ประการแรกประเทศในกลุมไดมีการปรับกฎระเบียบ
ขั้น ตอนการลงทุ น และสภาพแวดล อ มการลงทุน ที่เ ปน มิต รกั บนัก ลงทุน ตางชาติ มากขึ้น ประการที่ สอง
ประเทศในกลุมเหลานี้ซึ่งยังมีระดับรายประชาชาติคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับชาติที่พัฒนาแลวมักไดรับสิทธิ
พิเศษทางการคาและขอผอนปรนในการเปดเสรีการคาที่สูงกวาประเทศไทยซึ่งมีระดับรายไดประชาชาติสูง
กวา ดวยเหตุนี้ประเทศเหลานี้จึงไดรับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลจากการเปดประเทศเขาสูการเชื่อมโยงทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก กอปร
กับนโยบายสงเสริมการลงทุนอยางจริงจังไดทําใหมีการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนเขาสูประเทศในกลุม
CLMV อยางตอเนื่อง (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3) โดยประเทศไทยเริ่มมีความสําคัญในแงแหลงเงินทุนตอ
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ประเทศในกลุมดังกลาวลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศอื่นๆไดมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศ
กลุม CLMV ที่มากกวาไทย (เชน สิงคโปร มาเลเซีย เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน จีน สหรัฐอเมริกา)
หนวย : ลานเหรียญ สรอ.

ภาพประกอบที่ 3 มูลคาเงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศของประเทศไทยและกลุม CLMV

นโยบายของไทยที่มีตอ CLMV
ประเทศไทยไดมีนโยบายที่เกี่ยวของกับกลุมประเทศ CLMV มากขึ้นเปนลําดับ โดยเริ่มพัฒนามา
ตั้งแตสมัยอดีตนายกชาติชาย ในชวงกอนการสิ้นสุดของสงครามเย็นอันเปนที่รูจักกันในนามนโยบายการ
เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา (turn the battle field into the market place) ในชวงทศวรรษ 2530
รวมทั้งการที่ไทยเองไดมีสวนในการชวยผลักดันการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของกลุมประเทศ CLMV พรอม
กับการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบตางๆ ดวยโดยลาสุดก็ไดมีนโยบายภายใตกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (the Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation: ACMEC) เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในพื้นที่กาวไปไกลมากกวาประเทศเพื่อน
บานเหลานี้
ในประเด็นนี้ ไทยจึงไดมีนโยบายตอเนื่องในการชวยบูรณาการทางเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นับตั้งแตการคมนาคม การขนสง พลังงาน เขตอุตสาหกรรม การพัฒนาจุด
ขนถายสินคากับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการผอนปรนเพื่ออํานวยความความสะดวกสําหรับสินคา บริการ
และผู ค นตามพื้ น ที่ บ ริ เ วณแนวชายแดน และล า สุ ด จากการที่ อ าเซี ย นได กํ า หนดเป า หมายในการเป น
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ก็ทําใหไทยและกลุมประเทศ CLMV มีสวน
ร ว มในการกระชั บ ความสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ อย า งแน น แฟ น ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก ทั้ ง ในส ว นของการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายและการคาการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่ อ ไม น านมานี้ ป ระเทศไทยได จั ด ตั้ ง องค ก รใหม ขึ้ น องค ก รหนึ่ ง โดยองค ก รดั ง กล า วมี ห น า ที่
รับผิดชอบการใหความชวยเหลือทั้งทางดานวิชาการและดานการเงินเพื่อการพัฒนาแกประเทศกัมพูชา
เมียนมาร ลาว และเวียดนาม โดยองคกรดังกลาวมีชื่อวา สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. (Neigbouring Countries Economic Development Cooperation
Agency (Public Organization) : NEDA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยทําหนาที่เปน
หนวยงาน ODA (Official Development Agency) ของประเทศไทยที่ใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
โดยตั้งแตป 2548 เปนตนมา สพพ. ไดใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานเปนจํานวน 9 โครงการ รวม
มูลคา 5,512.7 ลานบาท

นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม CLMV
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ประเทศตางๆในกลุม CLMV ตางมีการปรับนโยบายเศรษฐกิจของตน
ใหมีความเปนเสรีและมีการทํางานของกลไกตลาดมากขึ้นเพื่อสงเสริมใหประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้รัฐบาลของทุกประเทศโดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา และลาว ตางพยายามปรับ
นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากลงทุนจากตางชาติ
เนื่องจากเล็งเห็นวาการลงทุนจากตางชาติเปนกลไกที่สําคัญที่จะเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศผ า นการจ า งงาน การเพิ่ม เม็ด เงิน หมุน เวีย นในระบบเศรษฐกิจ การยกระดั บ ฝมื อ แรงงาน การ
ยกระดับสาธารณูปโภค การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศ การแกไขปญหาการขาดดุลการคา เปน
ตน นอกจากนี้การที่ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว ตางมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่สูง
กวารอยละ 5 ตอป ก็เปนปจจัยดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติใหความสนใจกับตลาดภายในประเทศของประเทศ
เหลานี้ ถึงแมวาจะมีขอจํากัดในดานเสถียรภาพของราคาสินคาบางก็ตาม (ภาพประกอบที่ 5)
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ภาพประกอบที่ 5 การเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและกลุม CLMV
นอกเหนือจากการสงเสริมการพัฒนาประเทศผานการลงทุนจากตางชาติแลว ประเทศกลุม CLMV
ตางมีเปาหมายที่จะลดระดับความยากจน และกระจายโอกาสการประกอบอาชีพไปยังประชากรกลุมตางๆ
ใหทั่วถึงมากขึ้น ประเทศเหลานี้จึงเริ่มที่จะสงเสริมการลงทุนจัดตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยคน
ทองถิ่นมากขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาคํานิยามเกี่ยวกับ SMEs และมาตรการสงเสริม SMEs ของบาง
ประเทศในกลุมนี้จะยังไมชัดเจน แตทิศทางดังกลาวก็แสดงในเห็นวารัฐบาลของประเทศในกลุมนี้ตางเล็งเห็น
ขอดีหรือผลกระทบในทางบวกของ SMEs ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนั้นๆ ดังนั้น
SMEs ของประเทศไทยที่ประสงคจะลงทุนในกลุมประเทศดังกลาวควรพยายามแสดงผลกระทบในทางบวก
ของการลงทุนจาก SMEs ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในเขตพื้นที่นั้นๆ

สถานการณการลงทุนในประเทศกลุม CLMV
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณการคาการลงทุนของประเทศตางๆในกลุม CLMV ในปจจุบันจะเห็นได
วาประเทศที่มีการพัฒนาและเติบโตของการคาการลงทุนสูงที่สุดในกลุมคือ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้เนื่องจาก
ปจจัยที่เปนองคประกอบหลายประการ ทั้งทางดาน ขนาดและกําลังซื้อของตลาด นโยบายสงเสริมของรัฐบาล
ความพรอมทางดานปจจัยการผลิต โดยมูลคาการลงทุนในเวียดนามมีสูงมากในแทบทุกอุตสาหกรรม ทั้ง
อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา อสังหาริมทรัพย ภาคบริการ และภาคการเกษตร อยางไรก็ตามกัมพูชา
และลาว ก็มีการขยายตัวการลงทุนจากตางชาติสูงเชนกัน โดยการลงทุนของตางชาติในกัมพูชา และลาวจะมี
คอนขางมากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิต (เชน โรงไฟฟาพลังน้ํา
และเหมืองแร เปนตน) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (เชน โรงแรมและรานอาหาร เปนตน)
สวนสหภาพพมานั้นการลงทุนสวนใหญในอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิต (เชน
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น้ํามัน กาซ แปรรูปอาหารทะเล) และการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อทดแทนสินคานําเขา ตลอดจนภาค
บริการที่ยังขาดแคลนในประเทศ
ในดานทําเลปลายทางของการลงทุนจากตางชาติ จากขอมูลของการลงทุนและสถานการณการ
พัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นไดคอนขางเดนชัดวาทําเลปลายทางของการลงทุนของประเทศในกลุม CLMV แทบ
ทั้งหมดเปนเมืองเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆอยูแลว และบางเมืองเปนเมืองเศรษฐกิจใหมที่ภาครัฐกําลัง
สงเสริมใหเกิดการลงทุนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งแสดงไดดังตารางดานลางและ ภาพประกอบที่ 2.8
ประเทศ
กัมพูชา
ลาว
เมียนมาร
เวียดนาม

พื้นที่ที่มีการลงทุนจากตางชาติมาก
พนมเปญ เสียมราฐ สีหนุวิลล
เวียงจันทน สะหวันนะเขต จําปาสัก
รางกุง มัณฑะเลย เมยวะดี
โฮจิมินฮและจังหวัดใกลเคียง ฮานาย ดานัง

ภาพประกอบที่ 6 ทําเลของประเทศกลุม CLMV ที่มีการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนตางชาติ
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สถานการณการลงทุนของ SMEs ไทยใน CLMV
จากการสัมภาษณนักลงทุนไทยที่ลงทุนทําธุรกิจในประเทศกลุม CLMV พบวานักลงทุนสวนใหญที่
ลงทุนผลิตหรือจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคจะมีแรงจูงใจทางดานการแสวงหาตลาด (Market Seeking) เปน
หลัก โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศในกลุมดังกลาวเพิ่งเปดประเทศไดไมนาน จึงทําใหมี
ผลิตภัณฑที่เปนที่วางในตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหเปนโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญ โดยมีทั้งการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิต การคา และการบริการ ซึ่งในกรณีของกัมพูชานั้นตลาดภายในประเทศที่สําคัญคือกลุม
นักทองเที่ยวตางชาติที่มีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วตอเนื่อง ในสวนของเวียดนามนั้นนักลงทุนไทยหลาย
รายยังมีแรงจูงใจการลงทุนดานการแสวงหาประสิทธิภาพ (Efficiency Seeking) เพื่อใหมีตนทุนการผลิตที่
ลดลง (เชน การทําการเกษตรแบบ contract farming การยายฐานการผลิตสวนหนึ่งของอุตสาหกรรม
พลาสติกและยางรถยนตไปยังเวียดนาม) และการแสวงหาตลาดลูกคากลุมอุตสาหกรรม (คือผูผลิตปลายน้ํา
เชน ปศุสัตว โรงแรม อิเล็กโทรนิกส และจักรยานยนต เปนตน) สวนการลงทุนโดยมีแรงจูงใจในดานการ
แสวงหาทรัพยากร (Resources Seeking) นั้นมักเปนการลงทุนของกิจการขนาดใหญ เชน การลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรในสปป.ลาวและสหภาพพมา สวนการลงทุนของกิจการ
ขนาดเล็กมักอยูในรูปของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนหลัก
โดยทั่วไปนักธุรกิจไทยที่ทําการลงทุนในประเทศกลุม CLMV มักมีความประสงคที่จะลงทุนโดยใช
เงินทุนของตนเองทั้งหมด (เนื่องจากเปนไปไดยากที่จะเขาถึงแหลงเงินทุนในประเทศปลายทาง) แตอยางไรก็
ตามในทางปฏิบัตินักธุรกิจไทยมักมีรูปแบบการลงทุนอยู 3 แบบหลักคือ การลงทุนโดยตรงทั้งหมดซึ่งมักเปน
กรณีของกิจการขนาดใหญ การลงทุนโดยการรวมทุนกับคนทองถิ่น และการลงทุนโดยใหผูรวมดําเนินธุรกิจ
ทองถิ่นจดทะเบียนเปนเจาของกิจการ ซึ่งนักลงทุนที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมักเลือกรูปแบบ
การลงทุนสองวิธีสุดทายเนื่องจากมีความเชื่อวาจะทําใหสามารถทําธุรกิจในประเทศนั้นไดอยางราบรื่นและมี
ตนทุนในการดําเนินการที่ต่ํากวา นอกจากนี้จากการสอบถามยังพบวาผูประกอบการ SMEs ที่ลงทุนในกลุม
ประเทศดังกลาวจะนําผลกําไรที่ไดรับไปขยายการลงทุน (Reinvestment) ตอซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่น
ในศักยภาพการลงทุนของประเทศในกลุมนี้
สาขาที่ผูประกอบการ SMEs สวนใหญนิยมเขาไปลงทุนนั้นมีทั้งภาคการคาสง (เปนตัวแทน
จําหนายสินคาจากประเทศไทย) การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปนักลงทุนที่มีความสนใจจะลงทุน
ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศนั้นมักจะเริ่มตนดวยการทดลองตลาดโดยการเขารวมนิทรรศการและงาน
แฟรตางๆ เพื่อดูกระแสตอบรับจากลูกคา เมื่อพิจารณาแลววาสินคาไดรับกระแสตอบรับดี ก็จะเริ่มเสาะหา
ผูแทนจําหนายสินคาในประเทศนั้น ซึ่งเมื่อจําหนายไประยะหนึ่งแลวเล็งเห็นวาตลาดมีศักยภาพสูง ก็จะเริ่ม
ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศนั้นๆ สวนภาคบริการนั้นเนื่องจากกฎระเบียบของบางประเทศยังไมเปด
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โอกาสใหตางชาติเขาลงทุนไดอยางเต็มที่ ดังนั้นนักลงทุนในสวนใหญจึงเลือกที่หานักธุรกิจทองถิ่นเปนผูรวม
ทุนหรือเปนผูจดทะเบียนธุรกิจ

กฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุนในกลุมประเทศ CLMV
ประเทศตางๆในกลุม CLMV ตางมีการออกกฎหมายรองรับการลงทุนจากตางชาติอยางชัดเจน
ในชวงระยะสองทศวรรษที่ผานมา และมีการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและ
อํา นวยความสะดวก การลงทุน ของต า งชาติ เ พื่อ ส ง เสริ ม และกระตุ น ในเกิ ดการลงทุ น จากต างชาติ โดย
หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบการลงทุนทางตรงของตางชาติในแตละประเทศมีดังนี้
ประเทศ
กัมพูชา
ลาว
เมียนมาร
เวียดนาม

หนวยงาน
The Council for the Development of Cambodia (CDC)
Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign
Investment (DDFI)
The Office of Myanmar Investment Commission Directorate of Investment and
Company Administration (MIC)
Foreign Investment Agency (FIA) Ministry of Planning and Investment of Vietnam

สวนในดานขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนนั้นก็มีการจัดทําเปนคูมือสําหรับนักลงทุนตางชาติอยาง
ชัดเจนทั้งในรูปแบบของเอกสารและโฮมเพจ ซึ่งหากพิจารณาจากกฎหมายและคูมือการลงทุนแลวนักลงทุน
อาจเห็นวามีความสะดวกในการยื่นคํารองของอนุมัติการลงทุน แตในทางปฏิบัตินั้นผลการศึกษาพบวายิ่งใน
ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนตองมีการติดตอหนวยงานมากขึ้นเทาใดความยุงยากซับซอน ระยะเวลาและ
คาใชจายที่ใชก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น ซึ่งนักลงทุนที่ลงทุนสวนใหญในปจจุบันยังมีความเห็นวาขั้นตอน ระยะเวลา
และคาใชจายในการลงทุน มักมิไดเปนไปตามเอกสารคูมือของทางราชการ แตก็มีแนวโนมที่สะดวกมากขึ้น
อยางตอเนื่อง
สําหรับนักลงทุนที่ไมตองการเผชิญกับความยุงยากซับซอนของกระบวนการของอนุมัติลงทุนและ
จัดตั้งธุรกิจในประเทศในกลุม CLMV ปจจุบันในประเทศเหลานี้มีทางเลือกใหนักลงทุนจากตางชาติเขาลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรม (โดยสวนใหญเปนของเอกชน) โดยนอกจากจะมีสาธารณูปโภคที่พรอมแลว นักลงทุนที่
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและมีวงเงินลงทุนตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
ณ สํานักงานของนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลของประเทศเหลานี้มักจัดสรรเจาหนาที่รัฐบาล
ที่ทําหนาที่เ กี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการลงทุนใหทําหน าที่ประจําในนิคมเหล านั้น การลงทุนในนิค ม
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อุตสาหกรรมก็มักมีขอจํากัดในประเด็นคาเชาของที่ดินที่สูงกวานอกนิคม และการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
มักไมเหมาะสมสําหรับธุรกิจบางประเภท (เชน การคา และการบริการ เปนตน)
นอกจากนี้ ใ นประเทศกั ม พู ช า ลาว และเวี ย ดนามมั ก มี ก ารกระจายอํ า นาจการตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ
โครงการลงทุนที่มีมูลคาไมสูงมากใหกับหนวยงานปกครองระดับทองถิ่น (จังหวัดหรือเขต) ซึ่งในทางปฏิบัติ
หนวยงานปกครองระดับทองถิ่นเหลานี้ในบางประเทศตางมีมาตรฐานของกฎระเบียบ ขั้นตอนการขออนุมัติ
สาขาที่สงเสริมการลงทุน และมาตรการสงเสริมการลงทุน ตลอดจนระยะเวลาและคาใชจายที่ตองใชในการขอ
อนุมัติการลงทุนที่แตกตางกัน ดังนั้นนักลงทุนที่สนใจลงทุนทําธุรกิจในพื้นที่ใดนอกจากการศึกษากฎระเบียบ
การลงทุนของประเทศนั้นๆแลว ยังควรศึกษากฎระเบียบและรายละเอียดของการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่
นั้นๆดวย

การสงเสริมการลงทุนจากตางชาติของ CLMV
มาตรการสงเสริมการลงทุนของตางชาติที่สําคัญของแตละประเทศในประเทศกลุม CLMV เปนดังนี้
•
•

•

•
•
•
•
•
•

กัมพูชา
การยกเว น ภาษี เ งิ น ได จ ากกํ า ไร (ตามสาขาและ
ขนาด)
การยกเวนอากรนําเขาสําหรับโครงการที่ผ ลิตเพื่อ
ทดแทนการนํ า เข า ส ง ออกและอุ ต สาหกรรม
สนับสนุน
สามารถซื้อและสงออกเงินตราตางประเทศ รวมทั้ง
สงออกกําไรหรือเงินทุนกลับประเทศไดทั้งระหวาง
และภายหลังเลิกโครงการ
เมียนมาร
ยกเวนภาษีสามป และตอใหตามความเหมาะสม
ยกเวนภาษีสําหรับกําไรที่นํากลับไปลงทุนใหม
อาจลดหยอนภาษีสําหรับกําไรจากสินคาสงออก
อาจลดหย อ นภาษี ใ ห อ ยู ใ นระดั บ เดี ย วกั บ ชาว
เมียนมาร
อาจลดหยอนคาใชจายดาน R&D
อาจยกเว น อากรนํ า เข า เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ แ ละ
วัตถุดิบ 3 ปแรก
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลาว
ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามโซนที่กําหนด
ยกเวนภาษียานพาหนะ เครื่องจักร
ยกเวนภาษีสินคาสงออก
ไดรับการปกปองสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรม
อนุโลมใหใชแรงงานตางประเทศไดเมื่อจําเปน (ไม
เกิน 10 %)
สงผลกําไร รายรับกลับได (ผานธนาคารในลาว)
เวียดนาม
ยกเวน /ลดหยอ นภาษีสํ า หรับ สาขาอุต สาหกรรมที่
กําหนด
ยกเว น /ลดหย อ นภาษี สํ า หรั บ การลงทุ น ในพื้ น ที่ ที่
กําหนด
ใหหลักประกันความมั่นคงในการลงทุน ทั้งดานการ
ยึดทรัพย ทรัพยสินทางปญญา
ให ก ารรั บ ประกั น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
กฎหมาย
รั บ ประกั น สิ ท ธิ ใ นการโอนกํ า ไร รายได เงิ น ต น
ดอกเบี้ย ...
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ในดานสาขาธุรกิจที่รัฐบาลสงเสริมและไมสงเสริมใหลงทุน ถึงแมวาในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนของทั้ง 4 ประเทศ จะระบุถึงสาขาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไมสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ แตในทาง
ปฏิบัติก็ใชวาการลงทุนในสาขาอื่นๆนอกเหนือจากสาขาดังกลาวจะไดรับอนุมัติใหลงทุนไดทุกกรณี ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลของแตละประเทศตางตองพิจารณาถึงประโยชนที่ประเทศของตนจะไดรับและผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับประชากรและผูประกอบการทองถิ่น เชน เปนอุตสาหกรรมที่สงออกเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศ
หรือไม เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานมากนอยเพียงใด เปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีการผลิต
ขั้นสูงกวาที่เปนอยูในประเทศหรือไม เปนอุตสาหกรรมที่แขงขันกับผูประกอบการในระดับรากหญาหรือไม
เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูงหรือไม เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหรือไม เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม เปนตน ดังนั้นนักธุรกิจที่
สนใจไปลงทุนในประเทศกลุมดังกลาวจึงควรแสดงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนั้นอยางเปน
รูปธรรม ชัดเจน และทําไดจริง เพื่อที่จะไดรับลําดับการพิจารณาที่ดีขึ้น
ในดานการเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันระหวางนักลงทุนทองถิ่นกับนักลงทุนตางชาตินั้น สหภาพ
พมาเปนประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติกับนักลงทุนตางชาติชัดเจนมากกวาประเทศอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากการ
คิดคาธรรมเนียม และราคาคาสาธารณูปโภคที่แตกตางกันมากระหวางกิจการของชาวตางชาติและกิจการ
ของคนทองถิ่น สวนประเทศอื่นๆนั้นถึงแมวาในทางเอกสารหรือกฎหมายจะไมมีความแตกตางในการปฏิบัติ
ตัวของหนวยงานภาครัฐตอนักธุรกิจตางชาติเมือเทียบกับนักธุรกิจทองถิ่น แตในทางปฏิบัติผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเปนจํานวนมากตางก็เลือกที่จะจดทะเบียนธุรกิจในนามของผูรวมทํา
ธุรกิจทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐ และเพื่อลดตนทุนในดานคาใชจายในการ
ดําเนินการ

ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV
ประเทศในกลุม CLMV ตางมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการลงทุนธุรกิจที่
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกพืชตามภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม การทําปศุสัตว การ
ประมง หรือแมกระทั่งอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตหลักอยาง แรธาตุ (เชน ถาน
หิน ทองคํา น้ํามัน เปนตน) และอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
อยางไรก็ตามปจจัยการผลิตหลักที่ประเทศในภูมิภาคนี้ตางขาดแคลนและนับเปนโอกาสของการลงทุน
ของนักลงทุนตางชาติ คือ เงินทุน และเทคโนโลยีการผลิตสินคาและบริการ ดังนั้นรัฐบาลของประเทศในกลุม
ดังกลาวจึงสงเสริมการลงทุนของตางชาติในประเภทธุรกิจที่มิไดมีการตักตวงและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศนั้นและเปนการลงทุนที่มีการเพิ่มมูลคาของทรัพยากรและยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
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ในสวนของปจจัยการผลิตดานแรงงานนัน้ ในเชิงปริมาณของกําลังแรงงานนั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวา
ประเทศเวียดนามมีกําลังแรงงานมากที่สุด สวนประเทศที่มีปริมาณกําลังแรงงงานรองลงมาไดแก เมียนมาร
กัมพูชา และลาว ในเชิงของราคานั้น กัมพูชามีอัตราคาแรงขั้นต่ําสูงกวาประเทศอื่นในกลุม CLMV สวน
ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมารนั้นมีคาแรงในระดับที่ใกลเคียงกัน โดยประเทศลาวเปนประเทศที่มี
คาแรงขัน้ ต่ํานอยที่สุด
สําหรับกิจการที่ทําการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ําซึ่งตองใชวัตถุดิบเปนสินคาขั้นกลางจากผูผลิตราย
อื่น การลงทุนทําการผลิตในราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา และสปป.ลาว ผูผลิตอาจตองนําเขาวัตถุดิบ
จากประเทศไทยหรือจากตางประเทศเขาไปทําการผลิตในประเทศดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากประเทศดังกลาวยัง
มีผูประกอบการที่ผลิตสินคาในอุตสาหกรรมสนับสนุนคอนขางนอย สวนเวียดนามนั้นการเติบโตอยางรวดเร็ว
ในภาคอุตสาหกรรมสงผลใหมีการเติบโตและพัฒนาของอุตสาหกรรมสนับสนุน
ในสวนของปจจัยการผลิตดานสาธารณูปโภคนั้น ประเทศที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคไปไดมากที่สุด
คือเวียดนาม ทั้งนี้เนื่องจากการไดรับความชวยเหลือจากองคกรระหวางประเทศและการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลเวียดนาม โดยในปจจุบันรัฐบาลเวียดนามมีแผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งโรงงานผลิต
ไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน ถนน เสนทางรถไฟ สนามบิน เครือขายโทรคมนาคม อยางเปนระบบ สวนสปป.ลาว
นั้นมีแผนกอสรางโรงผลิตไฟฟาเพื่อการสงออกอยางตอเนื่อง สงผลใหมีไฟฟาใชในประเทศอยางเพียงพอใน
ราคาที่เหมาะสม ถึงแมวาจะยังมีขอจํากัดในดานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการคมนาคมก็ตาม ในสวนของ
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช านั้ น ป ญ หาทางด า นสาธารณู ป โภคที่ สํ า คั ญ คื อ ความไม เ พี ย งพอและราคาของ
กระแสไฟฟา ซึ่งก็เปนปญหาที่สําคัญเชนเดียวกับสหภาพพมา
สวนศักยภาพดานตลาดนั้น แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ตลาดภายในประเทศนั้น ซึ่งสามารถ
พิจารณาถึงกําลังซื้อของประชากรไดจากระดับรายไดตอหัวตอปของประชากร ซึ่ง ประเทศเวียดนามเปน
ประเทศที่ประชากรมีกําลังซื้อสูงสุด รองลงมาไดแกประเทศ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร ตามลําดับ อยางไรก็
ตามถาพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตของตลาดจากคา อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
แลวจะเห็นไดวา ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาวและเมียนมาร ตางมีการเติบโตของตลาดที่สูงกวารอยละ 5
เมื่อพิจารณาในดานตลาดตางประเทศ ตัวชี้วัดที่ควรนํามาพิจารณาคือ สิทธิพิเศษทางดานการคาที่แต
ละประเทศเหลานี้ไดรับ ซึ่งจากตาราง 4.5 จะเห็นไดวาประเทศกัมพูชานั้นไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษี
ศุลกากรในตลาดนําเขาหลักทั่วโลก รวมทั้ง ASEAN สวนลาวนั้นนอกจากสิทธิพิเศษตามกรอบขอตกลงของ
ASEAN แลว ลาวยังไดรับสิทธิพิเศษสําหรับการสงออกไปยังตลาดญี่ปุนและตลาดจีนดวย ในขณะที่
เมียนมารจะไดรับสิทธิพิเศษทางการคาตามกรอบขอตกลงของ ASEAN เทานั้น
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SWOT ของประเทศในกลุม CLMV

กัมพูชา
ประเทศกัมพูชามีศักยภาพในดานคาแรงแรงานที่ยังคอนขางต่ํา มีการเติบโตของตลาดการทองเที่ยว
สูง ไดรับสิทธิพิเศษทางดานการคาระหวางประเทศมาก และยังขาดแคลนอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม แตก็มีขอจํากัดในดานขนาดตลาดภายในประเทศที่มีประชากรคอนขางนอย และ
ความพรอมของสาธารณูปโภค
• มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงการขนสง
กับตางประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม) ไดสะดวก
• มีความตอเนื่องในดานนโยบายเนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงโดยบุคคลเดียวอยาง
ตอเนื่อง
• เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและ
เปดกวาง
• มีความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไมถูก
นํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจมากและมีแรงงาน
ราคาถูก
• จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเติบโตอยางตอเนื่อง

• การดําเนินธุรกิจตองอาศัยความสัมพันธอันดีกับ
ผูบริหารประเทศ / ทองถิ่น
• มีตนทุนแฝงสูง
• ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทํา
ธุรกิจตางประเทศ
• มีภาวะเงินเฟอสูง
• ขาดนโยบายการคุมครองการลงทุนจาก
ตางประเทศอยางจริงจังและเปนระบบ
• ระบบสาธารณูปโภคอยูระหวางการพัฒนา
• แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ

• กัมพูชาไดรับสิทธิพิเศษทางการคาหลายระดับ
• ระบบภาษี ระบบการเงิน การธนาคาร และระบบ
ศาล ไมเปนที่นาเชื่อถือ
• การเขาเปนสมาชิก
WTO
ทําใหการปรับ
• มีความเปนชาตินิยมสูง ซึ่งเปนจุดที่นักการเมือง
กฎระเบียบการลงทุนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และกลุม พลังตางๆ อาจใชประโยชนในความรูสึก
• ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตอยาง
นี้มากอความไมสงบในประเทศ และอาจทําให
รวดเร็ว
ประชาชนมีทัศนคติที่ไมดีตอนักลงทุนตางชาติ
• เสนทางขนสงคมนาคมระหวางไทย กัมพูชา กําลัง
• SMEs มีอุปสรรคในธุรกิจ Contract Farming ใน
ไดรับการพัฒนา
ดานการเคลื่อนยายเมล็ดพันธและผลผลิต
• มีแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ขอบเขตพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน
• ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไมมี
ประสิทธิภาพ
และขาดแคลน
ทําใหการ
ติดตอสื่อสาร และการ คมนาคมเปนไปอยางลาชา
• ความสัมพันธทางการเมืองกับไทยยังไมราบรื่นนัก
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ลาว
ประเทศลาวมีศักยภาพในดานคาแรงแรงานที่ยังคอนขางต่ํา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้งแร
ธาตุ พลัง น้ํา และที่ดิ นสํ าหรับ ทําการเกษตร มีวั ฒนธรรมและภาษาใกลเ คีย งกั บไทย และยัง ขาดแคลน
เทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตร แตก็มีขอจํากัดในดานขนาดตลาดในประเทศที่มีประชากรนอย
ความพรอมของสาธารณูปโภค และการไมมีพรมแดนติดทะเลจึงทําใหการขนสงสินคาระหวางประเทศตอง
ผานประเทศอื่น
• มีพรหมแดนติด 5 ประเทศทําใหสามารถใชลาวเปน
เสนทางเชื่อมโยงการขนสงกับจีน
เวียดนาม
เมียนมาร และกัมพูชาได
• มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และแหลง
พลังงานไฟฟา
• รัฐบาลในระบอบสังคมนิยมมีเสถียรภาพ
• รัฐบาลมีนโยบายใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่แตละภาคของลาว
• มีเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยูใกลประเทศไทยมากที่สุด

• ระบบเศรษฐกิจยังไมกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยาง
เต็มที่
• การอนุญาตใหลงทุนขึ้นอยูกับผูปกครองของแตละ
แขวง
• แรงงานของลาวสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ
• มีขอจํากัดในการนําผลกําไรของผูลงทุนกลับประเทศ
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังขาดการพัฒนา
• ผูถือบัตรผานแดนของไทยเดินทางผานเขาพื้นที่
ตางๆ ในลาวไมสะดวก
• ตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็ก

• มีพรมแดนติดตอหลายประเทศ หากการกอสราง
เสนทางเชื่อมโยงแลวเสร็จ จะมีความไดเปรียบใน
การติดตอ และการสงสินคาผานลาว ไปยังประเทศที่
อื่น เชน จีน เวียดนาม เปนตน
• มีวัฒนธรรมและภาษาคลายไทย
• มีความสัมพันธอันดีกับไทย
• ประชากรชาวลาวมีทัศนคติที่ดีตอสินคาไทยในดาน
คุณภาพเมื่อเปรียบเทียบสินคาจากจีนและเวียดนาม
• รัฐบาลสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร

• การขนสงสินคาผานแดนยังมีความซับซอน
• อุตสาหกรรมคาปลีกตองอาศัยความสัมพันธยาวนาน
• การทํา Contract Farming ยังมีอุปสรรคในการ
เขาถึงที่ดิน
• การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานคอนขางยาก และไมมีศักยภาพ
• แรงงานมีทัศนคติที่ไมดีตองานบริการ
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เมียนมาร
ประเทศเมี ย นม า ร มี ศั ก ยภาพในด า นกํ า ลั ง แรงงานที่ มี อ ยู เ ป น จํ า นวนมาก มี ร ะดั บ ค า แรงที่ ต่ํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณทั้งแรธาตุ น้ํามัน และที่ดินสําหรับทําการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการ
แขงขันในประเทศที่ไมสูงนัก แตก็มีขอจํากัดใดดานความไมแนนอนทางการเมือง การสงเสริมการลงทุน การ
ขนสงสินคาผานแดน และความพรอมของสาธารณูปโภค
• มีอาณาเขตติดกับจีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว และ
ไทย ทําใหเมียนมารเปนประเทศที่อยูทามกลางของ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต จีน และเอเชีย
ใต ทําใหมีความไดเปรียบในการติดตอทําการคา
การสงออกและนําเขา รวมทั้งการสงสินคาผานแดน
ไปยังประเทศตางๆ
• ยังมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
เหมาะแกการเปนฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม
• มีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ
• แหลงทองเที่ยวมีศักยภาพสูง
• มีอุปทานสวนเกินของแรงงานจํานวนมาก
• มีการคนพบแหลงพลังงานน้ํามันและกาซธรรมชาติ

กฎระเบียบทางการคาที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย
ภาคราชการยังขาดความโปรงใส
แรงงานของสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ
ขาดผูที่มีความรูในดานการทําธุรกิจตางประเทศ
สาธารณูปโภคยังขาดแคลนและมีราคาแพง
การคมนาคมระหวางจังหวัดและระหวางประเทศยัง
ไมสะดวก
• ระยะเวลาเปดปดจุดผานแดนนอย
• มีขอจํากัดในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตและเงิน

• ตลาดของเมียนมารในอนาคตมีโอกาสพัฒนา/
เชื่อมโยงมากขึ้นจากการเขาเปนสมาชิกอาเซียน
• เมีนนมารมีจํานวนประชากรมากกวาไทย
หาก
ประเทศมีการพัฒนาจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ
• ไทยสามารถใชเมียนมารเปนประตูระบายสินคาสู
ประเทศที่สาม รวมทั้งใชเมียนมารเปนฐานในการ
ผลิตสินคาเพื่อการสงออกในอนาคตได

• รัฐบาลไมสงเสริมการลงทุนของตางชาติอยางจริงจัง
โดยเฉพาะในสาขาการคา และการลงทุนขนาดเล็ก
และ
• เมียนมารยังไมมีการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง
ทันสมัย ทําใหขาดขอมูลดานการตลาดและการเงิน
• เมียนมารถูกตอตานทางการคาระหวางประเทศจาก
หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
• กฎระเบียบ คาใชจายของนักลงทุนตางชาติสูงกวา
นักลงทุนในประเทศมาก
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เวียดนาม
ประเทศเวียดนามนับวามีศักยภาพสูงมากทั้งในดานกําลังแรงงานที่ประชากรสวนใหญของประเทศอยู
ในวั ย หนุ ม สาว ค า แรงที่ ยั ง ค อ นข า งต่ํ า การพั ฒ นาของสาธารณู ป โภคอย า งต อ เนื่ อ ง ขนาดของตลาด
ภายในประเทศที่มีประชากรมากกวาประเทศไทย ชองทางการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ เสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตก็มีขอจํากัดที่สําคัญคือ ความรุนแรงในการแขงขันทังนี้เนื่องจากประเทศ
เวียดนามเปนประเทศที่มีนักลงทุนตางชาติเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
• มีชายฝงทะเลยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 2,100
กิโลเมตร ทําใหเปนประตูชายฝงทะเลใหญที่สุดของ
อินโดจีน
• มีเสถียรภาพทางการเมืองและความปลอดภัยสูง
• เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวในเกณฑสูงอยาง
ตอเนื่อง (โดยเฉพาะในเขตเมือง)
• มีทรัพยากรทั้งน้ํามัน ถานหิน ประมง ที่อุดม
สมบูรณ
• ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกตอการขนสงสินคาไปยัง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
• มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนจํานวนมาก

• กฎหมายและระเบียบหลายประการของเวียดนามที่
เกียวของกับการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงบอย
• ขาดบุคลากรที่มีทักษะฝมือ และความชํานาญเฉพาะ
ทาง
• นักลงทุนทองถิ่นขาดแคลนเงินทุน เปนอุปสรรคตอ
การรวมทุนกับตางชาติ
• ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนอีกมาก
• การแขงขันทางธุรกิจเรื่มมีความรุนแรงมากขึ้น

• เวียดนามมีความชัดเจนในมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนจากตางชาติมากขึ้นจากการเขาเปนสมาชิก
องคกรระหวางประเทศตางๆ
• เวียดนามเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมขนาด
ใหญของโลก
ทําใหเปนโอกาสของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสนับสนุน
• ชาวเวียดนามมีทัศนคติที่ดีตอนักลงทุนไทยและให
การยอมรับตราสินคาไทยอยางมาก
• รัฐบาลสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศอยาง
จริงจัง
• ทางรถไฟจากคุนหมิง-เวียดนาม ทําใหการคาขาย
ระหวางจีนตอนใตกับเวียดนามทําไดสะดวกกวาเดิม
• ไดรับเงินชวยเหลือจากตางชาติและการโอนรายได
จากชาวโพนทะเลเขาสูระบบเศรษฐกิจจํานวนมาก
• รัฐบาลมีทิศทางการพัฒนาสาธารณูปโภค พลังงาน
และการคมนาคมที่ชัดเจน

• เวียดนามเริ่มเผชิญการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก
โดยเฉพาะการแขงขันจากจีน
• นักลงทุนตางชาติขาดความเชื่อมั่นในระบอบการ
ปกครองและอุปนิสัยของนักลงทุนทองถิ่น
• มีเทือกเขาสูงตลอดแนวชายแดนเวียดนาม-ลาว ทํา
ใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง
ที่มีมาตรฐานได
• ไมสามารถพัฒนาการคมนาคม
ขนสงไดเร็ว
เทาที่ควร เนื่องจากขาดเงินทุน
• ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว
• รัฐบาลยังคงคุมครองการลงทุนในอุตสาหกรรมบาง
สาขา เชน รานอาหาร รานคาปลีก เปนตน
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ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ
 เนื่องจากผลการศึกษาพบวาผูประกอบการ SMEs ไทยสวนใหญที่ลงทุนในประเทศกลุม
CLMV ตัดสินใจลงทุนจัดตั้งธุรกิจดวยตัวเองโดยไดรับความชวยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกจากหนวยงานภาครัฐของไทยนอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากยังไมมีหนวยงานภาครัฐใดที่มี
ภารกิจรับผิดชอบหนาที่ดังกลาวอยางเปนระบบครบวงจร ภาครัฐควรมีการจัดวางระบบเพื่อ
สงเสริมการลงทุนของผูประกอบการ SMEs ไทยในกลุมประเทศเพื่อนบาน (รวมถึง กัมพูชา
ลาว เมี ย นม า ร และเวี ย ดนาม) โดยมี ห น ว ยงาน/คณะทํ า งานซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น เจ า ภาพ
รับผิด ชอบหนาที่ดั งกลาวและบูรณาการการทํางานระหวางหนว ยงานอื่นที่เ กี่ยวข อง ซึ่ ง
ทางเลือกหนึ่งคือการจัดตั้ง คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการ SMEs ใน
กลุมประเทศเพื่อนบาน โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวยผูบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับกระบวนการลงทุนของ SMEs ในกลุมประเทศดังกลาวทุกประเทศ ในทุกสาขา
อุตสาหกรรม ไดแก
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ดานชองทางการสงเสริม SMEs)
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (ดานมาตรการสงเสริมการลงทุน)
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ดานความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ/อนุภูมิภาค)
 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (ดานโครงการ
ใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานที่ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจไทย)
 ธนาคารแหงประเทศไทย (ดานมาตรการอํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายเงินลงทุนระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน)
 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนในการลงทุนตางประเทศ/ การ
สงออกนําเขาสินคาและวัตถุดิบ)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนในประเทศไทย)
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ดานการพัฒนาศักยภาพในการลงทุน
ตางประเทศของ SMEs)
 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย (ดานการตลาด และภาวการณแขงขันของตลาดใน
ประเทศนั้น)
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ดานมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมรายสาขา
ตางๆ)
 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ดานการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตและสินคา ตามแนว
ชายแดน)
 กรมเอเชีย กระทรวงการตางประเทศ (ดานขอมูลพื้นฐานและกรอบความรวมมือระหวางไทยกับ
ประเทศนั้น)
 ตัวแทนคณะทํางานภายใตกลุมความรวมมือตาง เชน ACMECS GMS ASEAN
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 หอการคาไทย
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 สมาคมนักธุรกิจไทยตางๆในกลุมประเทศเพื่อนบาน
 นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกลาว ควรมีลักษณะเปนองคกรกึ่งราชการ ทั้งนี้
เพื่อความคลองตัวในการทํางานและสะดวกในการประสานงานรวมกันหนวยงานของประเทศ
นอกจากนี้คณะกรรมการชุดดังกลาวแลว
ยังควรมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อ
รับผิดชอบการสงเสริมการลงทุนของ SMEs เฉพาะในแตละประเทศดวย
 ในระดับรัฐบาล ผูนํารัฐบาลควรเรงสรางความสัมพันธและแสดงใหเห็นถึงความเปนหุน สวน
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในกลุม CLMV ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบัน
รัฐบาลของประเทศอื่นๆ ที่ขยายการลงทุนใน CLMV อยางจริงจังไดมีความพยายามสถาปนา
และยกระดับความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมดังกลาว
และสงเสริมให
ภาคเอกชนลงทุนในกลุมประเทศดังกลาวอยางตอเนื่อง
 ในปจจุบันผูประกอบการ SMEs ไทยยังมีการรับรูถึงโอกาสทางธุรกิจ (และความเสี่ยงตางๆ)
จากการลงทุนในประเทศกลุม CLMV คอนขางนอย ถึงแมวาหนวยงานที่เกี่ยวของหลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีการจัดการประชุมเพื่อเผยแพรขอมูลและประสบการณ
ลงทุนอยางเปนระยะก็ตาม แตผูประกอบการ SMEs ที่เขาถึงขอมูลดังกลาวก็มีจํานวนจํากัด
และยังไมเห็นภาพที่ชัดเจน
ดังนั้นหนวยงานที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธและสงเสริมธุรกิจ
SMEs ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ SMEs ในสาขาธุรกิจตางๆได
เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน เชน การจัดทํารายการโทรทัศนที่มีการเยี่ยม
ชมสภาพตลาด ผูประกอบการ SMEs ไทยที่ประสบความสําเร็จในประเทศนั้นๆ หนวยงาน
ภาครัฐตางๆที่เกี่ยวของ (ทั้งหนวยงานไทยและหนวยงานของประเทศนั้นๆ) การจัดทํา
บทความที่เกี่ยวของกับโอกาสในการลงทุนในประเทศกลุม CLMV หรือ กรณีศึกษาของ
ผูประกอบการไทยที่ลงทุนในประเทศกลุม CLMV เพือ่ เผยแพรตามสื่อสิ่งพิมพสําหรับกลุม
ผูประกอบการ SMEs เปนตน โดยเนื้อหาในชองทางประชาสัมพันธตางๆ ควรมีการนําเสนอ
ครอบคลุมในดาน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่นําเสนอ สถานการณทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมทีน่ ําเสนอ ขอไดเปรียบจากการลงทุนในประเทศนั้น กระบวนการลงทุนใน
ประเทศนั้น สิ่งที่พึงระมัดระวังในการลงทุนในประเทศนั้น เปนตน
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 หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่สง เสริมการลงทุนของ SMEs ควรพยายามเรงเสรางและ
ประชาสัมพันธถึงทางเลือกแหลงเงินทุนตางๆที่ SMEs สามารถใชในการขยายการลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบานในกลุมดังกลาว เชน การรวมมือกับธนาคารพาณิชยในการปลอยสินเชื่อ
ใหกับ SMEs กลุมดังกลาว การสงเสริมตลาดระดมทุนสําหรับผูประกอบการ SMEs กลุม
ดังกลาวในลักษณะของ venture capital market
 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควรจัดทําและเผยแพร
ขอมูลที่นั กธุรกิจจํ าเปนต องใชในการวิเ คราะหแ ละประเมินสภาพแวดล อมทางธุ รกิจเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนอยางตอเนื่อง โดยขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลที่เชื่อถือไดและ
ทันสมัย
 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควรเรงสรางมาตรการ
จูงใจใหผูประกอบการ SMEs ไทยไปลงทุนในประเทศกลุม CLMV ในสาขาที่มีศักยภาพ โดย
มาตรการจูงใจดังกลาวอาจอยูในรูปแบบ การผอนคลายขอจํากัดในการเคลื่อนยายปจจัยการ
ผลิต (เชน เครื่องจักร) การลดหยอนภาษี/ดอกเบี้ยใหกับกิจการที่ตั้งอยูในประเทศไทย และ
การผอนคลายขอจํากัดและคาธรรมเนียมในการเคลื่อนยายเงินเพื่อไปลงทุนในประเทศกลุม
ดังกลาว
 หนวยงานภาครัฐของไทยที่ตั้งอยูในประเทศกลุม CLMV ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมกัน
ของผูประกอบการ SMEs ไทยที่ตั้งอยูในประเทศนั้นๆ เพือ่ ใหผูประกอบการเหลานั้นสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจไดอยางทันเวลา สามารถใหขอมูลแกหนวยงานภาครัฐ
ณ ประเทศนั้นรับทราบถึงสถานการณและความตองการของภาคธุรกิจ และสามารถให
คําแนะนําแกผปู ระกอบการ SMEs ไทยที่มีความประสงคจะเขาไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ได
ตรงตามสภาพความเปนจริง
 หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ควรวางแผนแมแบบ
ในการสงเสริมความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในระดับอนุภูมิภาค ใหแกอุตสาหกรรมตางๆ
ทั้งอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา
เชน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรมไฟฟาอีเล็คโทรนิกส และอุตสาหกรรมบริการ เปนตน
 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับสงเสริม SMEs และการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควร
เรงสรางความเขาใจใหหนวยงานภาครัฐในประเทศในกลุม CLMV ไดรับทราบถึงขอดีของการ
ลงทุนจาก SMEs ตางประเทศ เชน มีการถายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมและเขาถึง
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา

21

บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

ไดของประชาชนในประเทศนั้น หรือ SMEs เปนการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับขนาดตลาด
ภายในประเทศนั้นๆ หรือ SMEs มักมีการใชปจจัยแรงงานในสัดสวนตอตนทุนการผลิตที่สูง
กวากิจการขนาดใหญ หรือ SMEs มีความยืดหยุนในการจางงานซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่
เกษตรกรรม เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากมีแนวโนมคอนขางสูงที่ประเทศในกลุมดังกลาวจะให
ความสําคัญกับการลงทุนของกิจการขนาดใหญมากกวากิจการขนาดกลางและขนาดยอม
และประเทศในกลุ ม ดั ง กล า วอาจมี ทั ศ นคติ ว า หากต อ งการส ง เสริ ม การพั ฒ นา SMEs ใน
ประเทศ (Infant SMEs) รัฐบาลตองใหการคุมครองมิให SMEs จากตางประเทศเขามาเปน
คูแขง
 หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ใหการชวยเหลือการพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน ควรเพิ่ม
ประเภทรูปแบบความชวยเหลือดานอื่นๆ นอกจากการใหความชวยเหลือในดานสิ่งกอสราง
เชน การใหความชวยเหลือในดานวิชาการ (การฝกอบรมแรงงาน การใหทุนการศึกษา การ
ปรับปรุงหลักสูตร การฝกอบรมครู) การพัฒนาผูประกอบการ SMEs เปนตน เพื่อใหรัฐบาล
และประชากรในประเทศเหลานั้นรับรูวาถึงความเปนหุนสวนทางดานการพัฒนาระหวางไทย
กับประเทศเหลานั้นมากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับ SMEs ไทย
 ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควรทําการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกอนตัดสินใจลงทุน ทั้งขอมูลสภาพแวดลอมในระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนอยางรอบคอบ ไดแก โอกาสทาง
การตลาดของธุรกิจที่สนใจลงทุนในประเทศนั้น
สภาวะการแขงขนในอุตสาหกรรมนั้นใน
ปจจุบัน ปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเขาถึงปจจัยการผลิต นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของพื้นทีแ่ ละประเทศนั้นๆ
กฎระเบียบขั้นตอนในการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจ
ขั้นตอนในการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจในทางปฏิบัติ
 ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควรเดินทางไปสํารวจ
ตลาดยังประเทศที่ตองการเขาไปลงทุนดวยตัวเองกอนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้เนื่องจากขอมูลที่
ไดรับจากแหลงทุติยภูมิอาจไมสอดคลองกับความเปนจริงในชวงเวลานั้น ซึ่งการเดินทางไป
สํารวจตลาดจะชวยใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการวางแผนการลงทุน
ไดสอดคลองกับสถานการณและความเปนจริงมากขึ้น
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 สําหรับผูประกอบการ SMEs ที่ยังไมเคยมีประสบการณการลงทุนในประเทศที่จะเขาไปลงทุน
มากอน ควรใชกลยุทธการลงทุนแบบคอยๆลงทุน โดยไมควรลงทุนในชวงแรกอยางเต็มที่
โดยใชเงินทุนทั้งหมด ทัง้ นี้เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศจะมีความเสี่ยงหรือความไม
แนนอนคอนขางสูงสําหรับผูที่ไมเคยลงทุนในประเทศนั้นมากอน โดยรูปแบบการลงทุนอาจจะ
เริ่มที่การทดลองจําหนายสินคานั้นในตลาดเปาหมายกอน ซึ่งเมื่อเห็นวามีกําลังซื้อแลวจึงคอย
ลงทุนและขยายการผลิต
 ในด า นการผู ร ว มทุ น หรื อ ตั ว แทนคนท อ งถิ่ น ในการบริ ห ารกิ จ การที่ เ ข า ไปลงทุ น นั้ น
ผูประกอบการควรใชเวลาในการคัดสรรผูรวมทุนที่มีความนาเชื่อถือใหไดมากที่สุด โดยอาจ
ขอคําแนะนําจากสมาคมผูประกอบการไทยในประเทศนั้นๆ และหนวยงานภาครัฐของไทยใน
ประเทศนั้นๆ
 ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควรทําการวิเคราะห
สภาพตลาดและกําหนดจุดยืนผลิตภัณฑของตนเองใหชัดเจน และควรมีกลยุทธในการสราง
ความแตกตางและรักษาเอกลักษณของผลิตภัณฑของตนเองอยางตอเนือ่ ง ทั้งนี้เนือ่ งจาก
คูแขงในประเทศที่เขาไปลงทุนอาจสามารถลอกเลียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีลักษณะ
ใกลเคียงไดในเวลาอันรวดเร็ว

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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