บทที่ 4
ศักยภาพ แนวโนม ความไดเปรียบและเสียเปรียบ
ในการเขาไปลงทุนของ SMEs ไทยในประเทศกลุม CLMV

4.1 กัมพูชา
4.1.1ศักยภาพในภาพรวมของประเทศ
 ผูบริโภคในประเทศมีภาพลักษณที่ดีตอสินคาของไทย
 ถึงแมมีขนาดตลาดในประเทศเล็ก แตไดรับสิทธิพิเศษดานการคาจากตลาดหลักของโลก คือ
USA EU และ ญี่ปุน
 อัตราคาจางแรงงานยังอยูในระดับต่ํา แตแรงงานยังมีการศึกษาและทักษะที่ยังไมสูงนัก
 ประเทศยังขาดแคลนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการเปนจํานวนมาก
 สาธารณูปโภคในบางพื้นที่ยงั ไมพรอมและมีราคาแพง
 มีการเติบโตของนักทองเที่ยวตางชาติอยางตอเนื่อง
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4.1.2 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
• 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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4.1.3 สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
 การเกษตร และแปรรูปการเกษตร เนื่องจากมีพื้นอุดมสมบูรณที่วางและแรงงานในตางจังหวัดมาก
 การประมง และเชื่อมโยงกับการประมง เนื่องจากกัมพูชามีแหลงน้ําธรรมชาติอุดมไปดวยสัตวน้ําทั้ง
น้ําจืดและน้ําเค็ม
 การจําหนายวัสดุกอสราง เพื่อรองรับการขยายตัวดานโครงสรางพื้นฐาน และธุรกิจทองเที่ยว
 การทองเที่ยวและบริการ เนือ่ งจากมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
 การคาสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากสินคาจากไทยเปนที่ยอมรับ

4.1.4 สถานการณการแขงขันในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตรของกัมพูชายังนับวาเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการ SMEs ไทยทั้งนี้
เนื่ อ งจากกั ม พู ช ายั ง คงมี พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ว า งเปล า เป น จํ า นวนมาก กอปรกั บ ภาค
การเกษตรของประเทศไทยได รั บ การยอมรั บ จากรั ฐ บาลกั ม พู ช าในด า นความก า วหน า ทางด า น
เทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้นการลงทุนดานการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา สําหรับพืชเศรษฐกิจตางๆ เชน
ขาวหอมมะลิ ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํ ามัน เป นตน เพื่ อใชสําหรับการบริโภคในประเทศกัมพูชาซึ่ ง
ประชากรที่มีฐานะดีเริ่มจํานวนมากขึ้นหรือเพื่อใชสําหรับการบริโภคของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีจํานวนมาก
ขึ้นอยางรวดเร็ว และเพื่อใชเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตพลังงานทดแทนซึ่งนับเปนอุตสาหกรรมที่มี
แนวโนมเติบโตสูงในภูมิภาค อยางไรก็ดีผูประกอบการที่สนใจลงทุนควรตรวจสอบเงื่อนไขการนําเขาสงออก
เมล็ดพันธและผลผลิตทางการเกษตรระหวางประเทศไทยและกัมพูชาลงทุนเนื่องจากกฎระเบียบบางขอยัง
เปนขอจํากัดสําหรับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑทางการเกษตรบางประเภทอยู และควรตรวจสอบการดําเนิน
และผลผลิตตามพันธะสัญญาของเกษตรกรอยางสม่ําเสมอดวย เชน ผลผลิตที่ทํามาขายนํามาจากเฉพาะ
พื้นที่ฟารมที่ไดตกลงกันไวหรือไม หรือเปนผลผลิตที่ไดจากเมล็ดพันธที่กําหนดไวแลวหรือไม
นอกจากสาขาการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแลว อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(เชน โรงสีแ ละบรรจุ ขาว เป นตน ) ก็ยั งนับเปน โอกาสที่ สําคั ญ ซึ่ งในป จจุบั นกัม พูชามีผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้จํานวนไมมากนัก เชนผูประกอบการชาวไทย ผูประกอบการชาวเวียดนาม และผูประกอบการ
ทองถิ่น (ซึ่งโอนสัญชาติจากประเทศอื่น) ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในการประกอบกิจการดังกลาวคือการควบคุม
คุณภาพของสินคาตลอดสายการผลิต ตั้งแตการคัดเลือกเมล็ดพันธใหเกษตรกรปลูก การถายทอดความรู
ดานการดูแลพืช ดานการเก็บเกี่ยวผลผลิต กระบวนการแปรรูป การเก็บรักษาและการขนสง โดยกลุมลูกคาที่
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สําคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนอกจากกลุมผูบริโภคและนักทองเที่ยวแลว ตลาดตางประเทศเชน
สหภาพยุโรปก็เปนตลาดที่สําคัญสําหรับผลผลิตในกลุมอุตสาหกรรมนี้
สาขาการประมงและอุตสาหกรรมทีเ่ ชื่อมโยงกับการประมง
ทรัพยากรสัตวน้ําทะเลและทะเลสาบ) ในประเทศกัมพูชายังมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศไทย ถึงแมวาประเทศกัมพูชาจะมีชาวประมงจํานวนมากแตปริมาณสัตวน้ําที่จับขึ้นมาไดยัง
นับวานอยเมื่อเทียบกับประเทศไทย นอกจากนี้อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําทะเลทั้ง กุง ปลา ปลาหมึก ก็ยัง
ไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่นัก และยังมีผูประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาวนอย จึงนับวาเปนโอกาส
ทางธุรกิจ
สาขาการคาวัสดุกอสราง
ในชวง 5 ปที่ผานมาอุตสาหกรรมกอสรางในกัมพูชาไดขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเติบโตของภาค
อสังหาริมทรัพยและภาคการทองเที่ยวและบริการ สงผลใหกัมพูชามีความตองการใชวัสดุกอสรางเปนจํานวน
มาก ซึ่งวัสดุกอสรางสวนใหญตองนําเขามาจากตางประเทศ เชน สุขภัณฑ อุปกรณเกี่ยวกับสายไฟและ
สวิ ต ซ ไ ฟฟ า อุ ป กรณ ฟ ต ติ้ ง ต า งๆ (เช น มื อ จั บ กลอน) และอุ ป กรณ สํ า หรั บ งานตกแต ง เป น ต น ผู แ ทน
จําหนายสินคาวัสดุกอสรางที่สําคัญไดแกผูประกอบการไทยที่นําเขาสินคากลุมดังกลาวจากประเทศไทย และ
ผูประกอบการจีนหรือกัมพูชาที่นําเขาสินคากลุมดังกลาวเขามาขายเชนกัน อยางไรก็ตามในปจจุบัน กลุม
ลูกคายังมีการรับรูวาผลิตภัณฑวัสดุกอสรางจากประเทศไทยมีคุณภาพเหนือกวาประเทศอื่น จึงทําใหวัสดุ
กอสรางของไทยยังคงขายในราคาเดิมได แมจะมีสินคาทดแทนราคาถูกกวาจากประเทศจีนเขามีตีตลาด
เพิ่มขึ้นก็ตาม
สาขาการทองเที่ยวและการบริการ
ภาคการทองเที่ยวและบริการเปนแหลงรายไดหลักที่สําคัญของประเทศกัมพูชา และเปนภาค
เศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง ในอดีตที่ผานมาผูประกอบการไทยหลายรายก็ไดเริ่มลงทุนกอตั้ง
ธุ ร กิ จ บริ ก ารในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วแถบ เสี ย มราฐ ทั้ ง ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบิ น ระหว า งประเทศ โรงแรม
โรงพยาบาล ภัตตาคารและรานอาหาร ซึ่งมักเปนการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งก็เริ่มเผชิญกับคูแขงขัน
จากตางชาติที่เริ่มเขามาลงทุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (เชน เกาหลีใตและจีน เปนตน) ดังนั้นธุรกิจที่ยังเปน
โอกาสสําหรับที่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมไทย คือธุรกิจขนาดยอมที่ชาวกัมพูชายังอาจมีทุนหรือทักษะ
ไมมากพอที่จําดําเนินการไดเอง เชน ธุรกิจสนับสนุนโรงแรมตางๆ (ดอกไม ซักรีด ผลิตภัณฑตางๆใน
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หองพัก เปนตน) ธุรกิจสนับสนุนภัตตาคารรานอาหาร (เชน ภาชนะ บรรจุภัณฑ เปนตน) ธุรกิจบริการกลุม
นักทองเที่ยวเฉพาะ (เชน บูติคโฮเตล เซอรวิสอพารทเมนท เกสทเฮาส สปา เปนตน) ธุรกิจสนับสนุนรถ
โดยสารนักทองเที่ยว (เชน ขายอะไหล อูซอม บริการบํารุงรักษา เปนตน) ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับ
การถายภาพและอัดภาพ และธุรกิจผลิตและจําหนวยผลิตภัณฑของที่ระลึก (เชน เครื่องไม เครื่องปนดินเผา
ผา อาหารและขนม เปนตน)
สาขาการคาสินคาอุปโภคบริโภค
ธุรกิจการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยเขาไปจําหนายยังประเทศกัมพูชา เปนธุรกิจที่
วิสาหกิจขนาดยอมของไทยนิยมทําในอดีตที่ผานมา เนื่องจากประเทศกัมพูชามีอุตสาหกรรมผลิตสินคากลุม
ดังกลาวในประเทศนอยมาก แตเมื่อสินคาจากประเทศจีนและเวียดนามไดพัฒนาขึ้น และผูผลิตสินคาจาก
มาเลเซียและสิงคโปรตางก็เล็งเห็นศักยภาพของตลาดอุปโภคบริโภคในกัมพูชา สินคาอุปโภคบริโภคจาก
ประเทศไทยจึ ง มี คู แ ข ง ขั น มากขึ้ น ทั้ ง ตลาดระดั บ บนและตลาดระดั บ ล า งอย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ดั ง นั้ น
ผูประกอบการที่นําเขาสินคาจึงเพิ่มความหลากหลายของสินคานําเขาจากหลายประเทศมากขึ้น อยางไรก็
ตามผูประกอบการคาสงหรือตัวแทนจําหนายของไทยในประเทศกัมพูชาก็ยังมีจุดแข็งตรงที่เปนผูเขาสูตลาด
เป น รายแรกๆจึ ง ยั ง คงมี เ ครื อ ข า ยการกระจายสิ น ค า ที่ ค รอบคลุ ม กว า แต ก็ นั บ ว า ค อ นข า งยากสํ า หรั บ
ผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาดําเนินธุรกิจกลาว เนื่องจากการสรางเครือขายทางการคาตองใชเวลานาน
นอกจากผูประกอบการดังกลาวจะมีสินคาใหมที่เปนที่ตองการของตลาดและเปนผูประกอบการเพียงรายเดียว
ที่บริษัทผูผลิตแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายในประเทศกัมพูชา
อยางไรก็ตามภาคการคาที่ยังนับวาเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการไทยคือการคาในลักษณะที่
ทันสมัย (หรือโมเดิรนเทรด) ไมวาจะเปนคอนวีเนียนสโตร หรือซุปเปอรมารเกตก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากยังมีผูให
บริการในสาขาดังกลาวไมมากนัก นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจรานอาหารไทยหรือเฟรนดไซดรานอาหารไทย
(เช น สุ กี้ โ คคา กาแฟแบล็ ค แคนยอน เป น ต น ) ก็ นั บ เป น โอกาสทางธุ ร กิ จ สํ า หรั บ ลู ก ค า ระดั บ บนและ
นักทองเที่ยวกัมพูชาจํานวนมากซึ่งมีกําลังซื้อสูง
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4.2 ลาว
4.2.1ศักยภาพในภาพรวมของประเทศ
 อุดมสมบูรณดวย ทรัพยากรธรรมขาติเชน แรธาตุและพลังงานน้ํา
 มีพรมแดนเชือ่ มโยงประเทศ จีน ไทย เวียดนาม และกัมพูชา
 ประชากรมีการรับรูแ ละเขาใจผลิตภัณฑของไทย และมีทศั นคติดีตอทั้งดานภาพลักษณและ
คุณภาพ
 ลาวไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศผูนําเขาหลักของโลก
 มีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียงกับไทย และมีความรวมมือทางการคาและความสัมพันธทางการ
ทูตที่ดีกับไทย
 ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก และตองสงออกสินคาผานประเทศอื่น
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4.2.2 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
• 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

4.2.3 สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
 การเกษตร เนือ่ งจากมีภูมิประเทศคลายไทยแตมีตนทุนต่ํากวา
 อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก เนือ่ งจากใชประโยชนจากแหลงวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ และตนทุน
ต่ํา รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆ ที่ไดรับ
 บริการดานโลจิสติกส เนื่องจากลาวเปนเสนทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ
 การคาสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากสินคาไทยมีการับรูและภาพลักษณที่ดี
 กิจกรรมสนับสนุนดานพลังงานไฟฟา เนือ่ งจากมีแผนผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํามากขึ้น
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4.2.4 สถานการณการแขงขันในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สาขาการเกษตร
ความหลากหลายทางภูมิศาสตรทําให สปป.ลาว มีศักยภาพที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจไดหลายชนิดโดย
มีตนทุนการดูแลผลผลิตที่ต่ํากวาประเทศไทย ในปจจุบันในแถบภาคกลางก็ไดมีผูประกอบการโรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรจากไทย จีน สิงคโปร เกาหลีใต หลายรายไดรับการอนุมัติในลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลผลิต น้ําตาลทราย ยางพารา กระดาษ โรงสี เปนตน ซึ่งกิจการดังกลาวยอมมีความตองการวัตถุดิบ
หรือผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณมาก จึงนับวาเปนโอกาสของผูประกอบการไทยรายยอยของไทยในการ
ลงทุนเชาที่ดินเพื่อลงทุนผลิตพืชเศรษฐกิจปอนใหกับโรงงานตางๆ อยางไรก็ตามผูประกอบการควรตอง
ตรวจสอบความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ของที่ดินของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหแนใจวามีสิทธิในการใชที่ดินแปลง
นั้นไดตามกฎหมาย
นอกจากพืชเศรษฐกิจกลุมดังกลาวแลว พืชผัก ผลไม และดอกไม ที่ใชสําหรับการบริโภคโดยตรงก็
นับวาเปนโอกาสทางธุรกิจที่มีความนาสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากวาในปจจุบันคุณภาพผักและผลไมที่ผลิตโดย
เกษตรกรทองถิ่นยังมีคุณภาพที่ดอยกวาผลผลิตจากประเทศไทย ดังนั้นหากผูประกอบการไทยสามารถ
ลงทุน ทําการเพาะปลูก พืช กลุ มดั ง กลาวก็ จะมีก ลุม ลูก คาในสปป.ลาวรองรับ เชน ลู กค ากลุม รา นอาหาร
โรงแรม ภัตตาคาร เปนตน (ปจจุบัน โรงแรมและภัตตาคารสวนใหญนําเขาวัตถุดิบจากประเทศไทย)
นอกจากนี้อุตสาหกรรมทางการเกษตรดานปศุสัตว ก็มีความนาสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากราคาผลผลิตปศุ
สัตวในสปป.ลาวนั้นมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศไทยทั้งที่ยังมีมาตรฐานในการจัดการดานคุณภาพดอยกวา
ดังนั้นการลงทุนทางดานปศุสัตวไมวาจะเปน การผลผิต/จําหนายอาหารสัตว การเลี้ยงปศุสัตวเชน วัว สุกร
และไก เปนตน อุตสากรรมการชําแหละและแปรรูปปศสัตวก็เปนอุตสาหกรรมที่นับวามีศักยภาพทางดาน
ตลาดสูง อยางไรก็ตามนักลงทุนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองติดตามตรวจสอบกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการเคลื่อนยาย การขนสง และการชําแหละปศุสัตว อยางตอเนื่อง
สาขาอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสงออก
ถึ ง แม ว า สิ น ค า ส ง ออกที่ มี มู ล ค า สู ง ของ สปป.ลาว คื อ ไฟฟ า และทองคํ า ซึ่ ง เป น สิ น ค า ของ
ผูประกอบการรายใหญ สินคาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อการผลิตสงออกที่สําคัญของ สปป.
ลาวไดแก ผลผลิตทางการเกษตร (เชน กาแฟ ถั่วเหลือง) และอุตสาหกรรมเบา (เชน สิ่งทอ เปนตน) ซึ่ง
รัฐบาลสปป.ลาวเองก็สงเสริมในอุตสาหกรรมสงออกของประเทศซึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศ
พัฒนาแลวสูงมาก แตที่ผานมานักลงทุนยังไมกลาเขามาลงทุนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศของ สปป.ลาวไม
ติดทะเลทําใหสงสินคาออกลําบาก ดังนั้นเมื่อ สปป.ลาวและเวียดนามมีการดําเนินการตามขอตกลงการผาน
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แดนเพื่อสงสินคาออกผานทางทาเรือ ที่เมืองดานังของเวียดนาม และมีตนทุนการขนสงเหมาะสมก็จะทําให
ขอจํากัดดังกลาวมีนอยลงไป
สาขาการบริการดานโลจิสติกส
รัฐบาลสปป.ลาว มีนโยบายชัดเจนที่จะปรับขอจํากัดที่ไมมีพรมแดนติดทะเล (Land-Locked) ของ
ประเทศใหเปนโอกาสดวยการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางบกภายในภูมิภาค (Land-Linked) ทังการ
พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงถนนตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมโยงระหวาง จ.มุกดาหารของไทยและเมือง
ดานังของเวียดนาม และถนนตามแนวเหนือ-ใต ที่เชื่อมโยงระหวางกัมพูชา และจีน ดังนั้นรัฐบาลสปป.ลาวจึง
สงเสริมใหพื้นที่ราบที่เปนจุดตัดของเสนทางตามแนวทั้งสองและเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการขนสง
(บริเวณแขวงสะหวันนะเขต) ดังนั้นหากเสนทางเชื่อมโยงดังกลาวมีการใชงานทางธุรกิจมากขึ้นจริงก็จะเปน
โอกาสของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการขนสงและจัดเก็บสินคา เชน บริการโกดังเก็บสินคา บริการเปลี่ยนถาย
รถบรรทุก (ปจจุบันรถบรรทุก/รถบัสจากฝงไทยที่ใชพวงมาลัยขวาไมไดรับการอนุญาตใหวิ่งผาน สปป.ลาว)
บริการซอมแซม/บํารุงรักษารถบรรทุก เปนตน อยางไรก็ตามนักลงทุนควรพิจารณาขอจํากัดดวยวาการขน
สงผาน สปป.ลาว มีระยะทางคอนขางสั้น การขนสงสินคาจากพรมแดนไทยผานไปถึงพรมแดนเวียดนามใช
ระยะเวลาเพียงครึ่งวัน ดังนั้นกลุมลูกคาเปาหมายในปจจุบันจึงควรเนนที่ลูกคาอุตสาหกรรมซึ่งผลิตสินคาเพื่อ
สงออกใน สปป.ลาว
สาขาการคาสินคาอุปโภคบริโภค
เนื่องจาก สปป.ลาวมีขนาดประชากรนอยจึงไมมีผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคจากตางชาติมาลงทุน
อยางจริงจัง ทําใหตลาดสินคาอุปโภคบริโภคของสปป.ลาว เปนตลาดของสินคานําเขาจากตางประเทศเปน
สวนใหญ ซึ่งสินคาที่ไดรับความนิยมสูงสุดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันคือสินคาจากประเทศไทย เนื่องจาก
ประชาชนมีความคุนเคยและมีภาพลักษณที่ดีตอสินคาไทย อยางไรก็ตามในชวงระยะ 5 ปที่ผานมาสินคา
อุปโภคบริโภคจากเวียดนามและจีนซึ่งมีราคาขายถูกกวาเริ่มเขามาตีตลาดสินคาดังกลาวของประเทศไทย
มากขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากวัฒนธรรมของชาวลาวซึ่งมักทําการคาขายกับคนที่คุนเคยก็ยังทําใหเครือขาย
จัดจําหนายสินคาไทยใน สปป.ลาว ยังมีความเขมแข็ง แตก็นับวาคอนขางยากสําหรับผูประกอบการรายใหม
ที่จะเขามาดําเนินธุรกิจกลาว เนื่องจากการสรางเครือขายทางการคาตองใชเวลานาน นอกจากผูประกอบการ
ดังกลาวจะมีสินคาใหมที่เปนที่ตองการของตลาดและเปนผูประกอบการเพียงรายเดียวที่บริษัทผูผลิตแตงตั้ง
ใหเปนตัวแทนจําหนายในประเทศกัมพูชา
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สาขากิจกรรมสนับสนุนดานพลังงานไฟฟา
จากนโยบายของรัฐบาลสปป.ลาวที่ตองการผลักดันให ลาวเปนเสมือนแหลงกําเนิดไฟฟาที่สําคัญ
ของภูมิภาค เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณดานแหลงพลังงานไฟฟาจากพลังน้ํา ประเทศไทยเปนประเทศผู
นําเขาไฟฟารายใหญที่สุดจากสปป.ลาว และมีแผนการขยายการรวมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา
อยางตอเนื่อง ซึ่งการลงทุนในกิจกรรมซึ่งมีมูลคาสูงดังกลาวมีความจําเปนตองใชอุปกรณตางเปนจํานวนมาก
เชน สายไฟ หมอแปลงไฟ เสาไฟ หรือแมกระทั่งบริการสํารวจ บริการบํารุงรักษา เปนตน ซึ่งนับวาเปน
โอกาสที่ดีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมของไทยทีม่ ีความชํานาญในสาขาอุตสาหกรรมดังกลาว

4.3 เมียนมาร

4.3.1ศักยภาพในภาพรวมของประเทศ
 มีทรัพยากรทั้งดานการเกษตร ประมง แรธาตุ จํานวนมากและราคาถูก แรงงานราคาถูก
 มีตลาดในประเทศขนาดใหญ และเปนสมาชิก ASEAN แตมีขอจํากัดดานตลาดสงออกไปยัง
ตลาดหลักของโลก
 พรมแดนติดกับเอเชียใตและจีนซึ่งเปนตลาดใหมขนาดใหญ
 มาตรฐานระบบตลาดภายในไมสูง ทําใหตนทุนการตลาดต่ํา
 มีแนวโนมลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานสูง
 สาธารณูปโภคและการคมนาคมยังไมพรอมในบางพื้นที่
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4.3.2 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
•
•
•
•
•
•

• 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
• เมียนมารยังไมมีการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง
และ
ทันสมัย ทําใหขาดขอมูลดานการตลาดและการเงิน
• เมียนมารถูกตอตานทางการคาระหวางประเทศจาก
หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
• กฎระเบียบ คาใชจายของนักลงทุนตางชาติสูงกวา
นักลงทุนในประเทศมาก

4.3.3 สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
จากมาตรการกําหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ําของรัฐบาลสหภาพพมา ทําใหเกิดขอจํากัดในการเขาไป
ลงทุนของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม อยางไรก็มีการยกเลิกหรือผอนคลายมาตรการดังกลาวลง
แลวอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของสหภาพพมาประกอบดวยอุตสาหกรรมดังตอไปนี้
 การเกษตรและประมง เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกมีศักยภาพ และแหลงน้าํ อุดมสมบูรณ ภูมิอากาศ
เหมาะสม
 การจําหนายวัสดุกอสราง เนือ่ งจากรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม
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 การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากเปนที่ตองการของตลาด ประเทศยังขาดเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมแปรรูป (รัฐบาลสหภาพพมาไมอนุญาตใหตางชาติดําเนินธุรกิจคาปลีกคาสง)
 การผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาด ASEAN และเอเชียตะวันออก

4.3.4 สถานการณการแขงขันในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สาขาการเกษตร และประมง
เนื่องจากสหภาพพมายังคงมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเล ปาไม และพื้นที่เพาะปลูกที่อุดม
สมบูรณ และมีประชากรที่มีความตองการบริโภคอาหารจํานวนมาก จึงเหมาะสําหรับการลงทุนผลิตสินคาใน
สาขาเกษตรเชน ขาว ขาวโพด ออย ถั่วเหลือง ยางพารา การทําปศุสัตว การประมง เปนตน ซึ่งในปจจุบันมี
นักลงทุนตางชาติประกอบการกิจการในสาขาดังกลาวไมมากนัก ซึ่งโดยมากตอนลางของเมียนมารเปนธุรกิจ
ที่ดําเนินงานโดยผูประกอบการไทยสวนตอนเหนือเปนธุรกิจของชาวจีน โดยผูประกอบการรายใหญจากไทย
ที่ลงทุนในสาขาดังกลาวคือ เครือเจริญโภคภัณฑ ดังนั้น หากผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทยมีความชํานาญดานดังกลาว อาจเขาไปลงทุนเพื่อเชาที่ดินทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีจากประเทศ
ไทย
นอกจากนี้อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็เปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงทั้งนี้
เนื่องจากเมียนมารเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยแหลงวัตถุดิบและมีแรงงานราคาถูกจํานวนมาก เชน
อุตสาหกรรมกุงแชแข็งสงออก ปลากระปอง โรงสี โรงปนดาย เปนตน นอกจากนี้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรประเภทอื่นเชน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร แปรรูปอัญมณี แปรรูปแรตะกั่ว ดีบุก สังกะสี เปน
ตนก็นับวาเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางดานวัตถุดิบสูง มีคูแขงขันนอย และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับภาคการผลิตของประเทศ แตอยางไรก็ตามนักลงทุนควรติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบาย
สงเสริมการลงทุนของรัฐบาลสหภาพพมา และมาตรการการกีดกันทางการคาจากกลุมประเทศตะวันตกอยาง
สม่ําเสมอ
สาขาการคาวัสดุกอสราง
รัฐบาลสหภาพพมาไดปรับปรุงกฎหมายไมอนุญาตใหชาวตางชาติประกอบธุรกิจการคาปลีกและคา
สงในประเทศ อยางไรก็ตามเนื่องจากรัฐบาลสหภาพพมามีรายไดจากการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติ
เปนจํานวนมากในชวงที่ผานมา และมีการลงทุนเขาไปสํารวจแหลงกาชและน้ํามันจากตางชาติเปนจํานวน
มาก สงผลใหรัฐบาลมีโครงการกอสรางเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคเปนจํานวนมาก จึงมีความตองการวัสดุ
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กอสรางสูงตามมา แตเนื่องจากวัสดุกอสรางสวนใหญที่จําเปนตองใชยังไมสามารถผลิตไดในสหภาพพมา จึง
เปนโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะดําเนินธุรกิจสงออกสินคาดังกลาวไปใหกับตัวแทนจําหนายชาวพมา
สาขาการผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาดอาเซียนและเอเชียตะวันออก
ถึงแมวาสหภาพพมาจะถูกคว่ําบาตรจากกลุมประเทศตะวันตก แตกลไกการคาระหวางประเทศกับ
กลุมประเทศในแถบเอเชียยังดําเนินไปตามปกติ ดังนั้นผูป ระกอบการ SMEs ไทยที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือธุรกิจที่ตองใชแรงงานอยางเขมขน และมีตลาดสินคาสงออกใน
แถบประเทศแถบเอเชียควรพิจาณาการยายฐานการผลิตไปยังสหภาพพมาเปนทางเลือกหนึ่งในการประเมิน
ความเปนไปไดในการลงทุนยายฐานการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมมชาติที่อุดมสมบูรณ และ
แรงงานที่ยังคงมีระดับคาจางต่ํา

4.4 เวียดนาม
4.4.1ศักยภาพในภาพรวมของประเทศ
 มีศักยภาพดานตลาดสงออกสูงทั้งจากสิทธิพิเศษทางการคาที่ไดรับและการเขาเปนสมาชิก
WTO
 ตลาดในประเทศมีขนาดใหญเติบโตเร็ว ประชากรมีการบริโภคสูง
 ยังคงมีอุตสาหกรรมที่เปนชองวางและโอกาสสําหรับการลงทุนมาก
 แรงงานมีจํานวนมากและยังมีคาแรงถูก และมีความกระตือรือรน
 เปนแหลงลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญของโลก ซึ่งตองการอุตสาหกรรมสนับสนุน
 รัฐบาลทุกระดับสงเสริมการลงทุนจากตางชาติอยางจริงจัง ทําใหการแขงขันภายในประเทศมี
ความรุนแรงกวาตลาดอื่นๆ
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4.4.2 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
• 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

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา

137

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

บทที่ 4

4.4.3 สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
 อุตสาหกรรมทีใ่ ชเทคโนโลยีทนั สมัย เนื่องจากรัฐบาลสงเสริมเปนอันดับแรก
 การผลิตและการคาอุปกรณ ชื้นสวน และอะไหลมอเตอรไซด เนื่องจากประชากรมีความนิยมและ
ความตองการสูง
 การเกษตรและประมง เนื่องจากประเทศไทยมีเทคโนโลยีในดานนี้สูง
 การผลิตเพื่อสงออก เนื่องจากตนทุนต่ํา แรงงานราคาถูก และไดสิทธิพิเศษ
 การคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการ เนื่องจากประชากรมีจํานวนมากมีกําลังซื้อสูง และยังมี
ชองวางของสินคาในตลาด
 อุตสาหกรรมสนับสนุน เนื่องจากมีกิจการขนาดใหญเขามาลงทุนมาก

4.4.4 สถานการณการแขงขันในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สาขาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการลงทุนเปนอันดับแรกคืออุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ทันสมัย ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม (เชน ชิ้นสวนคอมพิวเตอร) และ
อุตสาหกรรมผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม (เชน โรงงานผลิตเสื้อผาที่ใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต)
ซึ่งในปจจุบันประเทศเกาหลีใต สิงคโปร ไตหวัน สหรัฐอเมริกา ไดขยายฐานการผลิตมายังเวียดนามอยาง
ตอเนื่อง จึงเปนโอกาสที่สดใสสําหรับผูประกอบการ SMEs ไทยที่มีจุดแข็งระดับโลกในดานนวัตกรรมของ
สินคาที่ผลิตหรือนวัตกรรมของกระบวนการผลิตที่ใช หรือมีเครือขายลูกคาที่เปนผูผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดังกลาวในประเทศเวียดนาม
สาขาการผลิต และการคาอุปกรณ ชื้นสวนและอะไหลมอเตอรไซด
ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมไดสงผลใหชาวเวียดนามมีความนิยมใชรถมอเตอรไซดสูงมาก
ซึ่งในอดีตที่ผานมาแมวาจะมีการนําเขามอเตอรไซดที่ผลิตจากหลายประเทศเชน จีน และประเทศไทย แตวา
มอเตอรไซดทผี่ ลิตจากประเทศไทยกลับมีภาพลักษณในดานความคุมคา ความทนทานและสมรรถนะที่ดีกวา
ในสายตาของชาเวียดนามมาเปนระยะเวลานาน อยางไรก็ตามถึงแมวาในปจจุบันบริษัทผลิตรถจักรยานยนต
ของญี่ปุน (เชน ซูซูกิ) หลายแหงไดขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม แตโรงงานกลุมดังกลาวก็ยังมี
ความตองการชิ้นสวนมอเตอรไซดที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อนําไปใชในการประกอบรถมอเตอรไซดจึง
นับวาเปนโอกาสของผูประกอบการไทยที่มีทักษะ ความชํานาญในการผลิตสินคากลุมดังกลาว
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นอกจากการผลิตชิ้นสวนมอเตอรไซดเพื่อปอนใหกับโรงงานผูผลิตแลว ตลาดอะไหลรถมอเตอรไซด
หรือชิ้นสวนทดแทน หรือชิ้นสวนตกแตงรถมอเตอรไซดก็มีความเติบโตอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน โดยใน
ปจจุบันสินคากลุมดังกลาวมีทั้งที่นําเขาจากประเทศไทย ประเทศจีน หรือที่ผลิตเองในเวียดนาม โดยลักษณะ
การแขงขันในตลาดดังกลาวคือการลอกเลียนแบบระหวางกันอยางรวดเร็ว ซึ่งผูประกอบการไทยจํานวนมาก
ที่ ล งทุ น ผลิ ต หรื อ จํ า หน า ยชิ้ น ส ว นมอเตอร ไ ซด ใ นประเทศเวี ย ดนามต า งทราบถึ ง ข อ จํ า กั ด ข อ นี้ ดี และ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมควรทําการศึกษารสนิยมของลูกคาและคูแขงขันและนํา
จุดเดนที่ยากที่จะเลียนแบบไดมาใชในดําเนินธุรกิจดังกลาว
สาขาการเกษตรและประมง
มาก

เวียดนามมีพรมแดนติดกับทะเลประมาณสองพันกิโลเมตรจึงใหมีทรัพยากรสัตวน้ําทางทะเลจํานวน
นอกจากนี้บริเวณตอนใตของเวียดนามยังเปนแหลงที่มีสัตวน้ําจืดอาศัยอยูอยางสมบูรณ ดังนั้น

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําดังกลาวจึงมีศักยภาพคอนขางสูง เชน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารปลา กุง การทําฟารมกุง (ริมแมน้ํา) อุตสากรรมอาหารทะเลแชแข็ง หองเย็น เปนตน
อยางไรก็ตามในปจจุบันจะพบวานอกจากผูประกอบการชาวไทยทั้งรายใหญ รายยอย และที่รวมทุนกับชาว
เวียดนามแลว ยังมีผูประกอบการชาวเวียดนามจํานวนมากที่เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ ดังนั้นผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมของไทยจึงควรมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แนนอนของตัวเองและประเมินตนทุนธุรกิจ
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอทั้งนี้เนื่องจากตลาดมีการแขงขันรุนแรงในระดับปานกลาง
นอกจากสินคาประมงแลวเวียดนามยังมีศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เปนที่ตองการ
ของตลาดโลกจํานวนมากเนื่องจากผลผลิตที่ไดรับมีคุณภาพดีและมีอัตราผลผลิตตอพื้นที่คอนขางสูง เชน
ขาวหอมมะลิ กาแฟ และผลไม เปนตน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรอีกประเภทที่รัฐบาลเริ่มให
การสงเสริมอยางจริงจังคืออุตสาหกรรมยาและเครื่องประดับที่ใชวัตถุดิบจากพืชในประเทศซึ่งปจจุบันยังมี
ผูประกอบการในสาขาธุรกิจดังกลาวคอนขางนอย
สาขาการผลิตเพื่อการสงออก
เวียดนามไดรับสิทธิพิเศษทางการคาระหวางประเทศคอนขางมาก ทําใหมีผูประกอบการตางชาติมา
ลงทุนที่เวียดนามในอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนจํานวนมากเพื่อใชเปนฐานผลิตในการสงออกไปยังสหรัฐและ
อเมริกา เชนนักลงทุนจากเกาหลีใต และไตหวัน จึงออกกลาวไดวาการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมมีความรุนแรงคอนขางสูง ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผูประกอบการที่มีลูกคาหรือคําสั่งแนนอน
สม่ําเสมออยูแลว การยายฐานการผลิตไปยังเวียดนามจะชวยลดตนทุนไดมาก
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สาขาการคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการ
ในปจจุบันถึงแมวาธุรกิจคาปลีกคาสงและบริการจะยังไมเปดใหชาวตางชาติเขามาลงทุนได แตก็เริ่ม
มีบริษัทตางชาติลงทุ นทําหนาที่เปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาอุ ปโภคบริโภคเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
เล็งเห็นโอกาสที่ตลาดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง นอกจากนี้ในอดีตที่ผานมามีชาวตางชาติ
จํ า นวนมากที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นสมรสกั บ ชาวเวี ย ดนามและดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ค า ขายสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค ซึ่ ง
ชาวตางชาติเหลานี้ไดวางเครือขายการจําหนายสินคาไวอยางคอนขางครอบคลุม อยางไรก็ตามกําลังซื้อที่
เติบโตอยางรวดเร็วของเวียดนามก็ยังเปนปจจัยสําคัญที่นับวาเปนโอกาสสําหรับผูผลิตสินคาจากประเทศไทย
ที่มีสินคาที่สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวเวียดนาม
ในสวนของภาคบริการนั้นมีความสําคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจของเวียดนามมากขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้
เนื่องจากประชากรมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น และยังมีชาวตางชาติเขามาลงทุน ดําเนินธุรกิจและทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามแรงงานชาวเวียดนามยังคงขาดทักษะในดานงานบริการ ซึ่งผูประกอบการไทย
ควรใชจุดแข็งของแรงงานไทยและผูบริหารไทยที่มีทักษะสูงในการบริหารงานบริการมาใชในการตักตวง
โอกาสทางธุ ร กิ จ นี้ นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลสํ า รวจจากนิ ต ยสารของเวี ย ดนามว า จํ า นวนโรงแรมที่ พั ก ของ
ชาวตางชาติยังมีไมเพียงพอเมื่อเทียบกับความตองการของตลาด
นอกจากธุรกิจบริการประเภทโรงแรมแลวธุรกิจบริการในสาขาภัตตาคาร รานอาหารเฟรนดไชด
(เชน สุกี้โคคาจากประเทศไทย รานLotteriaจากเกาหลีใตเปนตน) ก็เปนกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพสูงเพียงแต
ตองรอคอยใหรัฐบาลเวียดนามเปดเสรีใหชาวตางชาติสามารถลงทุนในสาขาบริการไดในอีก 2 ปขางหนา
ตามที่ไดตกลงไวกับ WTO
สาขาอุตสาหกรรมสนับสนุน
การเติบโตอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดดของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเวียดนามทําใหเกิดชองวาง
ในสวนของอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนมาก ไมวาจะเปนผลิตภัณฑในกลุมอุปกรณสวิตซ ปลั๊ก วาลล และ
สะพานไฟ แมพิมพพลาสติก แมพิมพโลหะ ชิ้นสวนเครื่องจักรกล ที่จําเปนตองใชในภาคอุตสาหกรรม หรือ
ผลิตภัณฑประเภทบรรจุภัณฑ เชน กลอง ถุง ลัง เปนตน หรือผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจบริการเชน ผงซักฟอก
เครื่องซัดรีด สารทําความสะอาดตางๆ เปนตน ซึ่งนับเปนโอกาสที่ทางธุรกิจที่มีที่วางคอนขางมากในประเทศ
เวียดนาม
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4.5 ศักยภาพในภาพของประเทศในกลุม CLMV
4.5.1 ศักยภาพดานปจจัยการผลิต
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
ของประเทศนั้นและเปนการลงทุนที่มีการเพิ่มมูลคาของทรัพยากรและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศ
นั้นๆ
ในสวนของปจจัยการผลิตดานแรงงานนัน้ ในเชิงปริมาณของกําลังแรงงานนั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวา
ประเทศเวียดนามมีกําลังแรงงานมากที่สุด สวนประเทศที่มีปริมาณกําลังแรงงงานรองลงมาไดแก เมียนมาร
กัมพูชา และลาว ในเชิงของราคานั้นจากตาราง 4.1 จะเห็นไดวาประเทศ กัมพูชามีอัตราคาแรงขัน้ ต่ําสูงกวา
ประเทศอื่นในกลุม CLMV สวนประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมารนั้นมีคาแรงในระดับที่ใกลเคียงกัน
โดยประเทศลาวเปนประเทศที่มีคาแรงขัน้ ต่ํานอยที่สุด
ในเชิงคุณภาพของปจจัยแรงงานนั้น
เมื่อพิจารณาที่ตัวชี้วัดทางดานสุขภาพจะเห็นไดวาประเทศ
เวียดนามเปนประเทศที่ประชากรมีอายุขัยนานที่สุด รองลงมาไดแก เมียนมาร กัมพูชา และลาว สวนตัวชี้วัด
ทางดานการศึกษานั้นก็สอดคลองกับตัวชี้วัดทางดานสุขภาพ กลาวคือ จากตาราง 4.1 จะเห็นไดวาประชากร
ในประเทศเวียดนามมีอัตราการรูหนังสือสูงกวาประเทศ เมียนมาร กัมพูชา และ ลาว ตามลําดับ
ตาราง 4.1 ขอมูลทางดานปจจัยการผลิตของประเทศในกลุม CLMV
กําลังแรงงาน (ลานคน)
ที่มา: ADB
คาแรงขั้นต่ํา

อายุขัยเฉลีย่ ประชากร
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
36.8
(ป 2005)
120-160 ดอลลาร
สรอ./คน/เดือน

70.3

กัมพูชา
ลาว
6.36
2.67
(ป 2001)
(ป 2003)
40-80 ดอลลาร สรอ./ 28 ดอลลาร สรอ./
คน/เดือน
คน/เดือน (1.0771
ดอลลาร สรอ./คน/
วัน)
56.5
55.1

เมียนมาร
26.35
(ป 2005)
35-45 ดอลลารสรอ.
ตอเดือน

60.5

เวียดนาม
43.6
(ป 2005)
37-47 ดอลลาร
สรอ.ตอเดือน

70.8
หนา
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อัตราการรูหนังสือของประชากร
(ป 2547)
ที่มา: UNDP

ไทย
92.6%

กัมพูชา
73.6%

บทที่ 4

ลาว
68.7%

เมียนมาร
89.9%

เวียดนาม
90.3%

สําหรับกิจการที่ทําการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ําซึ่งตองใชวัตถุดิบเปนสินคาขั้นกลางจากผูผลิตราย
อื่น การลงทุนทําการผลิตในราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา และสปป.ลาว ผูผลิตอาจตองนําเขาวัตถุดิบ
จากประเทศไทยหรือจากตางประเทศเขาไปทําการผลิตในประเทศดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากประเทศดังกลาวยัง
มีผูประกอบการที่ผลิตสินคาในอุตสาหกรรมสนับสนุนคอนขางนอย สวนเวียดนามนั้นการเติบโตอยางรวดเร็ว
ในภาคอุตสาหกรรมสงผลใหมีการเติบโตและพัฒนาของอุตสาหกรรมสนับสนุน
ในสวนของปจจัยการผลิตดานสาธารณูปโภคนั้น ประเทศที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคไปไดมากที่สุด
คือเวียดนาม ทั้งนี้เนื่องจากการไดรับความชวยเหลือจากองคกรระหวางประเทศและการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลเวียดนาม โดยในปจจุบันรัฐบาลเวียดนามมีแผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งโรงงานผลิต
ไฟฟา ถนน เสนทางรถไฟ สนามบิน เครือขายโทรคมนาคม อยางเปนระบบ สวนสปป.ลาว นั้นมีแผน
กอสรางโรงผลิตไฟฟาเพื่อการสงออกอยางตอเนื่อง สงผลใหมีไฟฟาใชในประเทศอยางเพียงพอในราคาที่
เหมาะสม
ถึงแมวาจะยังมีขอจํากัดในดานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการคมนาคมก็ตาม
ในสวนของ
ราชอาณาจักรกัมพูชานั้น
ปญหาทางดานสาธารณูปโภคที่สําคัญคือความไมเพียงพอและราคาของ
กระแสไฟฟา ซึ่งก็เปนปญหาที่สําคัญเชนเดียวกับสหภาพพมา
เมื่อพิจารณาถึงตนทุนคาสาธารณูปโภค ในสวนของคาไฟฟาและคาน้ําประปานั้น จากตาราง 4.2 จะ
เห็นไดวาประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีอัตราคาไฟฟาต่ําที่สุด รองลงมาไดแก ลาว และเมียนมาร
ตามลําดับ
ตาราง 4.2 ขอมูลดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ประเทศ

อัตราคาไฟฟา

อัตราคาน้ําประปา

ไทย

-ครัวเรือน คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา 8.19 บาท
คาใชไฟฟา ชั้นต่ํา 1.35 บาทตอหนวย และคา
ไฟฟาผันแปร 0.85 บาทตอหนวย
-ธุรกิจและอุตสาหกรรม คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา
228.17 บาท คาใชไฟฟา ชั้นต่ํา 2.46 บาทตอ
หนวย และคาไฟฟาผันแปร 0.85.บาทตอหนวย

-ครัวเรือน คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา 25 บาท และ
คาน้ํา ชั้นต่ํา 45 บาทตอลูกบาศกเมตร
-ธุรกิจและอุตสาหกรรม คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา
25 บาท และคาน้ํา ชั้นต่ํา 90 บาทตอลูกบาศกเมตร

กัมพูชา

N/A

ลาว

665 กีบ (0.068$) ตอ Kwh

N/A
- ครัวเรือนเฉลี่ย 527 กีบตอลูกบาศกเมตร
- ธุรกิจและอุตสาหกรรมเฉลี่ย 1,765 กีบตอ
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เมียนมาร
เวียดนาม

7.5 $/Kwh
- ใชในการผลิต 5.36 เซ็นต / กิโลวัตต
- ใชในกิจการคาและบริการ 8.59 เซ็นต /
กิโลวัตต
- ใชในครัวเรือน 3.49 เซ็นต / กิโลวัตต

บทที่ 4

ลูกบาศกเมตร
135 จารด/100 แกลลอน
- สําหรับการผลิต
0.28 US$/ ลูกบาศกเมตร / เดือน
- สําหรับกิจการบริการ 0.51 US$/ ลูกบาศกเมตร
/ เดือน
- สําหรับครัวเรือนเฉลี่ย 0.34 US$/ ลูกบาศกเมตร
/ เดือน

ที่มา: BOI, การประปานครหลวง และการไฟฟานครหลวง

ในสวนของบริการโทรคมนาคมซึ่งใชตัวชี้วัดคือ จํานวนสายโทรศัพทตอประชากร 1,000 คน ประเทศ
เวียดนามยังคงเปนประเทศที่มีความพรอมสูงสุด รองลงมาไดแก ลาว และเมียนมาร อยางไรก็ตามยังไมพบ
ขอมูลดังกลาวของประเทศกัมพูชา
เมื่อพิจารณาความพรอมทางดานแหลงน้ํานัน้ จากขอมูลของ UNDP ในตาราง 4.3 จะเห็นไดวา
ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่สัดสวนประชากรที่สามารถเขาถึงแหลงน้ําที่สะอาดมากที่สุด รองลงมาไดแก
เมียนมาร ลาว กัมพูชา ตามลําดับ
ตาราง 4.3 ขอมูลดานสาธารณูปโภคของประเทศในกลุม CLMV
จํานวนสายโทรศัพทตอประชากร
1,000 คน (ป 2004)
ที่มา: UNDP
สัดสวนประชากรที่สามารถเขาถึงน้ํา
แหลงน้ําที่สะอาด
ที่มา: UNDP

ไทย
107

กัมพูชา
N/A

ลาว
13

เมียนมาร
8

99%

41%

51%

78%

เวียดนาม
70

85%

อยางไรก็ตามในดานเสนทางการคมนาคมขนสงนั้น
ตามแผนงานของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย
เครือขายเสนทางขนสงทางบกของภูมิภาคนี้จะเปนไปตาม ภาพประกอบที่ 4.1
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ภาพประกอบที่ 4.1 แผนพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงระหวางประเทศในกลุม CLMV
ที่มา : NESDB (2007)

4.5.2 ศักยภาพดานอุปสงค/ตลาด
ในการพิจารณาปจจัยทางดานการตลาดนั้น ตลาดแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ตลาดภายในประเทศ
นั้น ซึ่งสามารถพิจารณาถึงกําลังซื้อของประชากรไดจากระดับรายไดตอหัวตอปของประชากร ซึ่งจากตาราง
4.4 จะเห็นไดวา ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่ประชากรมีกําลังซื้อสูงสุด รองลงมาไดแกประเทศ ลาว
กัมพูชา และเมียนมาร ตามลําดับ อยางไรก็ตามถาพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตของตลาดจากคา อัตรา
การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติแลวจะเห็นไดวา ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาวและเมียนมาร
ตางมีอัตราการเติบโตของตลาดที่สูงมาก (สูงกวารอยละ 5)
ตาราง 4.4 ขอมูลทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม CLMV
GDP ป 2549 (ลาน $)
ที่มา: ASEAN Statistics
จํานวนประชากร ณ ป 2549 (ลานคน)
GDP per capita ป 2549 ($)
ที่มา: ASEAN Statistics
อัตราการเติบโตของ Real GDP ป 2549
ที่มา: ASEAN Statistics
อัตราเงินเฟอเฉลี่ยตอป 2549
ที่มา: ASEAN Statistics
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
206,645

กัมพูชา
6,105

ลาว
3,527

เมียนมาร
11,951

เวียดนาม
60,965

65.76
3,168

14.10
436

6.06
575

56.51
209

84.37
724

5.0%

5.0%

7.3%

7.0%

8.2%

3.5%

2.8%

4.7%

N/A

6.6%
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เมื่อพิจาณาศักยภาพทางดานตลาดเปาหมาย ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกหนึ่งประเด็นคือ ภาพลักษณ
ของสินคาไทยในสายตาของผูบริโภคในกลุม ประเทศ CLMV ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจ
ตลาดทั้ง 4 ประเทศ ผลการสํารวจพบวาประชากรในทั้ง 4 ประเทศตางมีภาพลักษณที่ดีตอตราสินคาไทย
โดยเฉพาะในดานคุณภาพสินคา อยางไรก็ตามสิ่งที่ผูผลิต/ผูจําหนายสินคาไทยในกลุม ประเทศดังกลาวตอง
ใหความระมัดระวังคือการพัฒนาของสินคาที่ผลิตในประเทศนั้นและจากประเทศอื่น (เชน จีน) ที่มีการพัฒนา
คุณภาพสินคาจนใกลเคียงคุณภาพของสินคาไทย (แตมีราคาที่ถูกกวา) และการที่ผูผลิตสินคาในตลาด
ระดับบนจากตางประเทศตาง (เชน สาธารณรัฐเกาหลี ญีป่ ุน เปนตน) เริ่มใหความสําคัญกับตลาด CLMV
เมื่อพิจารณาในดานตลาดตางประเทศ ตัวชี้วัดที่ควรนํามาพิจารณาคือ สิทธิพิเศษทางดานการคาที่แต
ละประเทศเหลานี้ไดรับ ซึง่ จากตาราง 4.5 จะเห็นไดวา ประเทศกัมพูชานั้นไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษี
ศุลกากรในตลาดนําเขาหลักทั่วโลก รวมทั้ง ASEAN สวนลาวนั้นนอกจากสิทธิพิเศษตามกรอบขอตกลงของ
ASEAN แลว ลาวยังไดรับสิทธิพิเศษสําหรับการสงออกไปยังตลาดญี่ปุนและตลาดจีนดวย ในขณะที่
เมียนมารจะไดรับสิทธิพิเศษทางการคาตามกรอบขอตกลงของ ASEAN เทานั้น สวนเวียดนามนั้นไมมีขอมูล
ตาราง 4.5 ขอมูลดานการตลาดของประเทศในกลุม CLMV
กัมพูชา
สิทธิพิเศษดาน
การคาระหวาง
ประเทศที่ไดรับ
(GSP เปนการให
สิทธิพิเศษทาง
การคาโดยการ
ยกเวนภาษี หรือ
ลดอัตราภาษี เพื่อ
เพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน แก
ประเทศกําลัง
พัฒนา และดอย
พัฒนา ในการสง
สินคาไปขายยัง
ประเทศที่พัฒนา
แลว)
ที่มา: BOI

ลาว

- สิทธิพิเศษเกี่ยวกับ MFN
- ญี่ปุนใหระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
และ GSP จากสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย 2 สวน คือ 1.
แคนาดาสหภาพยุโรป
สําหรับผลิตภัณฑทางกสิกรรมปา
ออสเตรเลีย ญี่ปุน จีน และ
ไม และประมง 2. ผลิตภัณฑอุต
นิวซีแลนด เปนตน
สาห กรรมเหมืองแร รวมถึงสินคา
- สิทธิประโยชนจาก ASEAN ที่ใชผลิตภัณฑทางกสิกรรม หรือ
ผลิตภัณฑทางปาไมสวนประกอบ
Integration System of
หลัก
Preferences (AISP) 349
รายการ
- ASEAN-6 โดยได GSP
จากประเทศญี่ปุน 226
รายการ และสาธารณรัฐ
เกาหลี 78 รายการ
- ขอตกลงการคาเสรี
ASEAN-China ในกรอบ
ขอตกลงวาดวยความรวม
ทางการคาสินคา ณ กรุง
เวียงจันทร ไดใหสิทธิพิเศษ
เกี่ยวกับโควตาและ ภาษี
สําหรับสินคาเกษตร 418
รายการ

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- สิทธิพิเศษทางดานอัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใชรวมกัน (Agreement
on Common Effective
Preferential Tariff-CEPT)
สัญญาวาดวยการใหสทิ ธิพิเศษ
ดานอัตราภาษีนี้ เปนสวนสําคัญ
ในการปฏิบัติแผนลดอัตราภาษี
ของเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ
อาฟตา (CEPT Scheme AFTA)

เมียนมาร
- สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ภายใตกรอบอาเซียน
(ASEAN Integration
System of Preferences :
AISP)

เวียดนาม
- N/A

- สําหรับไทยไดเริ่มให AISP
แกสนิ คาของเมียนมาร
จํานวน 72 รายการ ตั้งแต 1
มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2553 ( ระยะเวลา
8 ป )

- ลดอัตราภาษีสินคานําเขาของ จีน
จํานวน 202/238 รายการใหแก
สปป.ลาวนี้ จะใหแกการสงออก
สินคาของลาว ไปยังจีน และทําให
ราคาสินคาของลาวสามารถ
แขงขันไดในจีน
หนา
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ในกรณีของการลงทุนผลิตสินคาขั้นกลางในอุตสาหกรรมสนับสนุนนัน้
เมื่อเปรียบเทียบกันในหมู
ประเทศในกลุม CLMV ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ําอยางรวดเร็ว
ในขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน้ํายังมีนอยมากในราชอาณาจักรกัมพูชาและสปป.ลาว
ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศทั้งสองมีขนาดคอนขางเล็ก สวนสหภาพพมานั้นก็ยังมีการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาว
นอยเชนกันเนือ่ งจากขอจํากัดทางดานการเมือง ดังนัน้ หากผูผลิตสินคาขั้นกลางเลือกที่จะลงทุนใน 3
ประเทศดังกลาว ก็จําเปนที่จะตองพึ่งพาตลาดภายนอกประเทศนั้นๆ ซึ่งก็จะมีผลตอตนทุนคาขนสงสินคาขั้น
กลางเหลานั้น

4.5.3 สภาพการแขงขันทางธุรกิจ
จากการพิจารณาสภาพแวดลอมการลงทุนในหัวขอที่ผานมา
จะเห็นไดวาประเทศเวียดนามเปน
ประเทศที่มีศักยภาพในภาพรวมทั้งทางดานตลาด ดานปจจัยการผลิต และดานนโยบายการสงเสริมการ
ลงทุนจากตางประเทศที่สูงกวาประเทศอื่นในกลุม CLMV ซึ่งผลที่ตามมาคือการขยายตัวของการลงทุนใน
เวียดนามอยางรวดเร็ว ดังนัน้ การลงทุนทําธุรกิจในเวียดนามผูประกอบการ SMEs จึงตองเผชิญกับการ
แขงขันอยางคอนขางรุนแรงทั้งจากจากธุรกิจทองถิ่นทีพ่ ยายามพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพทัดเทียม
(เนื่องจากมีการพัฒนาของตลาดทุนและทักษะฝมือแรงงานอยางรวดเร็ว) และธุรกิจตางชาติที่มีจุดแข็งเรือ่ ง
ภาพลักษณและคุณภาของตราสินคาในระดับโลก ในขณะที่การลงทุนใน 3 ประเทศที่เหลืออาจมีความรุนแรง
ในการแขงขันนอยกวา
ในสวนของชองทางการแขงขันนั้น สินคาของไทยซึ่งมีภาพลักษณคอนขางดีในสายตาของผูบริโภคใน
กลุม CLMV มักใชนโยบายแขงขันดานอื่นที่มิใชราคา ทั้งนี้เนื่องจากหากแขงขันโดยใชราคาก็จะมีความ
เสียเปรียบสินคาที่ผลิตในทองถิ่นหรือสินคาที่นําเขาจากจีน ดังนั้นผูผ ลิตของไทยสวนใหญจึงมักใชนโยบาย
การแขงขันทางดานการสรางความแตกตางในดานคุณภาพ การสรางภาพลักษณ การบริหารการกระจาย
สินคา และการสงเสริมการขาย

4.5.4 นโยบายของรัฐบาล
ในภาพรวมรัฐบาลของทั้งสี่ประเทศตางสงเสริมใหมีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศเพื่อใหเกิดการ
จางงาน และใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสหภาพพมาจะมีนโยบายที่คอนขางชัดเจนในการสงเสริม
การลงทุนเพื่อทดแทนการนําเขา สงเสริมการลงทุนที่มีเงินลงทุนขัน้ ต่ําคอนขางสูง และไมสงเสริมการลงทุน
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จากตางชาติในสาขาธุรกิจที่คนทองถิน่ ไดจัดตั้งธุรกิจแลว ในขณะที่ประเทศที่เหลือทั้ง กัมพูชา ลาว และ
เวียดนาม นอกเหนือจาการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาแลวยังมีการสงเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออกอยางจริงจัง ดังจะเห็นไดจากมาตรการจูงใจตางๆ และการสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
ถึงแมวาในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนของทั้ง 4 ประเทศ จะระบุถึงสาขาอุตสาหกรรมทีร่ ัฐบาล
ไมสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ แตในทางปฏิบัติก็ใชวาการลงทุนในสาขาอื่นๆนอกเหนือจากสาขาดังกลาว
จะไดรับอนุมัติใหลงทุนไดทุกกรณี ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลของแตละประเทศตางตองพิจารณาถึงประโยชนที่
ประเทศของตนจะไดรับ เชน เปนอุตสาหกรรมที่สงออกเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศหรือไม เปน
อุตสาหกรรมทีก่ อใหเกิดการจางงานมากนอยเพียงใด เปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงกวาที่
เปน
เปนอยูในประเทศหรือไม
เปนอุตสาหกรรมที่แขงขันกับผูประกอบการในระดับรากหญาหรือไม
อุตสาหกรรมทีใ่ ชเงินลงทุนสูงหรือไม
เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหรือไม เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม เปนตน
นอกจากนี้ถึงแมวาทั้ง 4 ประเทศไดพยายามสรางความชัดเจนในดานกฎระเบียบ ขั้นตอนการขอ
อนุมัติลงทุน เวลาและคาใชจายที่ตองใชสําหรับการของอนุมัติการลงทุน โดยการจัดทําคูมือการลงทุนสําหรับ
นักลงทุนตางชาติ แตในทางปฏิบัตินั้น ระยะเวลา และคาใชจายที่ตองใชมักเกิดขึ้นมากกวาที่ระบุไวใน
เอกสารดังกลาว ดังนั้นกอนการตัดสินใจลงทุนนักลงทุนควรสอบถามขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติ
ลงทุนในทางปฏิบัติจากหนวยงานของประเทศไทยที่เกี่ยวของในประเทศนั้น (เชน สํานักงานผูแทนการคาใน
ประเทศนั้น) หรือสอบถามจากสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศนั้นๆ
ในการสงเสริมและดึงดูดการลงทุนจากตางชาตินั้นหลายประเทศในกลุม CLMV ไดมีการปรับกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเวียดนามและกัมพูชา ในบางครั้งนัก
ลงทุนจากตางชาติจึงเกิดความสับสนและไมแนใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุน อยางไรก็ดีในปจจุบัน
การปรับเปลี่ยนของกฎหมายดังกลาวมีแนวโนมเปนไปในทิศทางที่สงเสริมและเอื้อประโยชนใหกับนักลงทุน
มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเหลานี้ตางก็ตองการแขงขันกันเพื่อใหนักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนในประเทศ
ตนเอง
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเมื่อเวลาผานไปแลว ในทางปฏิบัติยังพบวาขั้นตอน และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติในแตละเขตจังหวัด (หรือแขวง) ในประเทศเดียวกัน อาจมี
ความแตกตางกัน โดยเฉพาะในกรณีของ สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งหนวยงานปกครองในระดับทองถิ่นมี
ขอบเขตอํานาจสูงในการกําหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวของ สาขาอุตสาหกรรมที่สงเสริมใหลงทุน มาตรการจูงใจ
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รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

บทที่ 4

สงผลใหเกิดความยุงยากขึ้นกับนักลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปหนวยปกครองในระดับดังกลาวมักกําหนด
กฎระเบียบ ขั้นตอนและการสงเสริมการลงทุนที่แตกตางกัน
ในดานการเลือกปฏิบัติกับนักลงทุนตางชาตินั้น เมื่อเปรียบเทียบกันในบรรดา 4 ประเทศ สหภาพพมา
เปนประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติกับนักลงทุนตางชาติชัดเจนมากกวาประเทศอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากการคิด
คาธรรมเนียม และราคาคาสาธารณูปโภคที่แตกตางกันมากระหวางกิจการของชาวตางชาติและกิจการของ
คนทองถิ่น สวนประเทศอื่นๆนัน้ ถึงแมวาในทางเอกสารหรือกฎหมายจะไมมีความแตกตางในการปฏิบัติตัว
ของหนวยงานภาครัฐตอนักธุรกิจตางชาติเมือเทียบกับนักธุรกิจทองถิน่ แตในทางปฏิบัติผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเปนจํานวนมากตางก็เลือกที่จะจดทะเบียนธุรกิจในนามของผูรวมทําธุรกิจ
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐ

4.5.5 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ในภาพรวมรัฐบาลของทั้งสี่เมื่อพิจารณาถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่นกั ลงทุนจะตองคํานึงถึงกอน
การตัดสินใจเขาไปลงทุนในประเทศกลุม CLMV ทําใหสามารถประเมินสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก
ของการลงทุนในประเทศกลุม CLMV ได โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) จะมี
ขอบเขตการวิเคราะหปจจัยภายในประเทศที่มีผลโดยตรงการการลงทุนในประเทศนั้นๆ สวนการวิเคราะห
ปจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) จะมีขอบเขตการวิเคราะหที่ปจจัยอื่นๆภายในประเทศที่ไมไดเกี่ยวของ
กับการลงทุนในประเทศนั้นโดยตรง และปจจัยภายนอกประเทศที่มีผลตอการลงทุนในประเทศนั้นๆ
ในภาพรวมจุดแข็งที่สําคัญของประเทศในกลุม CLMV คือ การที่ยังมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณและมีราคาปจจัยการผลิตโดยเฉพาะแรงงานที่ไมสงู
และการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศอยางเสรี
สําหรับจุดออนของประเทศในกลุม CLMV อยูที่ความไมมีเสถียรภาพของกฎระเบียบ และนโยบาย
ตางๆ รวมถึง ความขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานทีส่ ําคัญ และบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาดานโอกาสของการลงทุนในประเทศในกลุม CLMV จะเห็นไดวา โอกาสที่
สําคัญคือ โอกาสที่สําคัญคือ ความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรซึ่งไทยสามารถใชประเทศเหลานี้เปนฐานในการ
ผลิตเพื่อสงออกไปประเทศที่สาม หรือใชเปนเสนทางเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ได และการไดรับสิทธิ
พิเศษทางการคากับประเทศที่เปนตลาดหลักของโลกอยาง สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป เปนตน ในสวน
ของอุปสรรคทีส่ ําคัญของการลงทุนในประเทศในกลุม CLMV คือ การขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระบบ
การปกครอง เศรษฐกิจ และระบบการเงินในประเทศ
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