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บทที่ 12 SMEs
การคาและการลงทุนในตางประเทศ



12.1 โอกาสและประเด็นทาทายสำหรับ SMEs ในดานการคา
 และการลงทุนในตางประเทศ

 ภายใตสถานการณเศรษฐกิจยุคโลกไรพรมแดนท่ีสงผลใหเกิดแรงกดดันและ
การแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรง รวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ที่ตองปรับตัวใหสามารถยืนหยัดไดและพรอมที่จะแขงขัน 
การเขาไปลงทุนในตางประเทศ (Outward Foreign Direct Investment : OFDI) เปนกลยทุธ
หรือทางเลือกท่ีสำคัญสำหรับ SMEs และรัฐบาลของหลายประเทศในการสงเสริมใหธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของตนปรับตัวใหสอดรับกับสภาพการณทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแงของการปรับตัวเขาสู Global Value Chain โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการท่ีมีความเปนนานาชาติสูง เชน อุตสาหกรรมรถยนต
อตุสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส บรกิารโรงแรม บรกิารทองเทีย่วและกจิกรรมตอเน่ือง
หรือบริการการศึกษา เปนตน แนวทางการเช่ือมโยงธุรกิจของ SMEs กับบริษัทขามชาติ 
(Transnational Companies : TNC) ตลอดจนการลงทุนโดยตรงไปตางประเทศ (OFDI) 
ลวนชวยสรางความเขมแข็งในการแขงขันที่จะยกระดับความสามารถทางการผลิตและ
การใหบริการของประเทศท่ีกำลังพัฒนาใหเอื้อตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกได 
และในหลายๆ ประเทศไดสนับสนุน SMEs ใหมีความพรอมกับการลงทุนในตางประเทศ 
อาทิ ประเทศในแถบลาตินอเมริกา เอเชีย แอฟริกา และยุโรป สำหรับเอเชียประเทศญ่ีปุน
เปนตัวอยางท่ีดีในการนำนโยบายการลงทุนในตางประเทศมาสนับสนุนให SMEs ใชตอสู
กบัสถานการณการแขงขนัทีร่นุแรงข้ึนได โดยการหาทางเขาสูตลาดตางประเทศในประเทศ
ที่มีตนทุนของปจจัยการผลิต โครงสรางของตลาด ระบบของกฎระเบียบ และสังคมที่มี
ความแตกตางจากท่ีเปนอยูในประเทศเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
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 ในขณะเดียวกันการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเปดเสรีระหวางประเทศและภูมภิาค
ที่มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ มีผลใหการคาและการลงทุนระหวางประเทศเปนไปได
สะดวกข้ึน และเปนโอกาสของผูท่ีมีความพรอมสูงท่ีจะไดใชประโยชนจากโอกาสท่ีเปดกวางกอน
ซึ่งสำหรับประเทศไทยเองนั้นไดทำการเปดเสรีทางการคาและกำลังเจรจาการคาเสรีกับ
หลายประเทศและกลุมประเทศ เชน  ขอตกลงการคาเสรอีาเซยีน - จนี อาเซยีน - เกาหลใีต 
ขอตกลง JETEPA กบัประเทศญีปุ่น ความตกลงการคาเสรไีทย - ออสเตรเลยี ไทย - นวิซแีลนด
เปนตน ดังน้ันเพ่ือใหการเปดเสรีทางการคาเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากย่ิงข้ึน
การเสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ SMEs และการสนับสนุนให SMEs ไดกาวสู
การคาและการลงทุนในตางประเทศใหมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศหรือกลุมประเทศท่ีมี
ขอตกลงทางการคาการลงทุนระหวางกัน เปนแนวทางสำคัญสำหรับ SMEs ในปจจุบัน

 ความสามารถในการเขาไปลงทุนในตางประเทศแสดงใหเห็นศักยภาพและความ
สามารถท่ีไดรับยอมรับในระดับสากล ทั้งในรูปแบบของความสามารถในการเขาสูตลาด 
การเงิน เทคโนโลยี และองคความรูตางๆ  ในขณะเดียวกันประโยชนที่ SMEs จะไดรับจาก
การคาตางประเทศและการเขาไปลงทุนในตางประเทศ ไดแก การสามารถเขาถึงตลาด
ที่ใหญขึ้น มีความใกลชิดกับลูกคาไดมากขึ้น ไดรับความรูและเทคโนโลยีผานทางการ
รวมตัวกนัทางธรุกจิ เพิม่ความสามารถในการแขงขนัของธรุกจิ การมกีลยทุธทางธรุกจิและ
การบริหารจัดการท่ีดีขึ้นสามารถนำประสบการณที่ไดรับจากตางประเทศมาใชกับการ
ปรับปรุงการลงทุน การจางงาน และระดับการวิจัยพัฒนาสำหรับตลาดภายในประเทศได

 12.1.1 โอกาสสำหรับ SMEs ในดานการคาและการลงทุนในตางประเทศ

 (1) ระบบการกระจายงานไปท่ัวโลกของกิจการขนาดใหญ (Busines Sourcing หรือ 
Global Value Chain) ตลอดจนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) เปน
โอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะขยายตลาดสินคาและบริการของตน
โดยเฉพาะธุรกจิท่ีใชความรู ความชำนาญสูง มเีทคโนโลยีและการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
จะไดโอกาสในการขยายธุรกิจรวมกับเครือขายระดับนานาชาติ

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 (2) โอกาสทางการตลาดท่ีเปดกวางมากขึ้นจากความตกลงการคาเสร ีความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจ และการเขาสูระบบเศรษฐกิจตลาดของกลุมประเทศสังคมนิยมเดิม
ทำใหเกิดการขยายตวัและความเชือ่มโยงกนัมากขึน้ทัง้ดานการคา และการลงทนุ หรอืแมแต
ดานการผลิตท่ีมีโอกาสนำเขาสินคาหรือวัตถุดิบจากประเทศในกลุมความตกลงมาทำการ
ผลิตตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม

 (3) โอกาสในการทำธุรกจิใหมทีส่อดคลองกับแนวโนมทางสังคม เชน ความต่ืนตวั
ดานสขุภาพ สิง่แวดลอม ความเปนเมือง และสดัสวนคนช้ันกลางท่ีเพิม่มากขึน้ ในการผลิต
สินคาและบริการดวยภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย เชน ธุรกิจบริการดานสุขภาพ 
ความสวยงาม ความบันเทิง ธุรกิจที่ตอเนื่องและสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยว  

 12.1.2 ความทาทายของ SMEs สำหรับการเขาสูการคาและการลงทุนใน

   ตางประเทศ

 (1) ตลาดการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ มีความออนไหวสูงจากภาวะ
การเกง็กำไร และสถานการณทางการเงนิของกลุมประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกจิ ซึง่สงผล
กระทบตอการประกอบธรุกจิกบัตางประเทศของ SMEs โดยเฉพาะผูประกอบการทีย่งัประกอบ
ธุรกิจบนความไดเปรียบดานตนทุน และมีอำนาจการตอรองต่ำ

 (2) ความกาวหนาอยางกาวกระโดดทางดานเทคโนโลยี เปนแรงผลักดันให SMEs 
ตองปรับตัวรับการแขงขัน

 (3) พฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว มีความหลากหลาย
และเนนสนิคาคุณภาพสูง ทำใหตองมกีารพัฒนารปูแบบสนิคาและบรกิาร เพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการ 

 (4) การเขาสูตลาดของกลุมประเทศเติบโตใหม (Emerging economies) ที่มี
ความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ซึ่งจะเปนคูแขง
ทั้งในตลาดสงออก และตลาดภายในประเทศ 

 (5) ประเดน็เรือ่งส่ิงแวดลอมมคีวามสำคัญสงูและเก่ียวพนักบัการคาและการลงทุน
มากข้ึน และอาจเปนภาระตนทนุทีเ่พิม่ข้ึน รวมถึงความจำเปนในการปรบัปรงุกระบวนการ
ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
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 (6) กฎหมายกฎระเบียบที่มีจำนวนมากและซับซอนยิ่งข้ึน ซึ่งสรางผลกระทบตอ
ตนทุนในการดำเนินธุรกิจของกิจการรายเล็กมากกวากิจการขนาดใหญ

12.2 การเขาสูตลาดการคาและการลงทุนในตางประเทศของ SMEs 

 12.2.1 การขยายตัวดานการคาระหวางประเทศของ SMEs 

 มูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวมของประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 
2550 ไทยมีมูลคาการคาระหวางประเทศท้ังส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 
2549 รอยละ 3.1 โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 
รอยละ 6.2 ในขณะที่การนำเขารวมมีมูลคา 4,871,995.7 ลานบาทใกลเคียงกับมูลคา
การนำเขาในป 2549 โดยเกินดุลการคาถึง 383,003.6 ลานบาท สำหรับ SMEs ในป 2550 
มีมูลคาการคาระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 เพียงรอยละ 
1.0 เนื่องจากการลดลงของมูลคาการนำเขาถึงรอยละ 8.8 ในขณะท่ีมูลคาการสงออก
เพิ่มขึ้น รอยละ 10.1 

ตารางท่ี 12.1 มูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวมและของ SMEs  ป 2548 - 2550

 2548 2549 2550
TOTAL TRADE (ลานบาท) 9,206,058.0 9,818,087.3 10,126,995.0 

TOTAL EXPORT (ลานบาท) 4,436,676.4 4,946,452.0 5,254,999.3 
TOTAL IMPORT (ลานบาท) 4,769,381.6 4,871,635.3 4,871,995.7 
TOTAL BALANCE (ลานบาท) -332,705.2 74,816.8 383,003.6 
TOTAL TRADE  GROWTH  6.6% 3.1%
TOTAL EXPORT GROWTH  11.5% 6.2% 
TOTAL IMPORT GROWTH  2.1% 0.0% 
SMEs TRADE (ลานบาท) 2,862,741.5 3,031,904.9 3,036,484.9 
SMEs EXPORT (ลานบาท) 1,315,688.3 1,438,280.1 1,583,310.1 
SMEs IMPORT (ลานบาท) 1,547,053.2 1,593,624.7 1,453,174.8 
SMEs BALANCE (ลานบาท) -231,364.8 -155,344.6 130,135.2 
SMEs TRADE GROWTH  5.9% 1.0%
SMEs EXPORT GROWTH  9.3% 10.1% 
SMEs IMPORT GROWTH  3.0% - 8.8% 
อัตราแลกเปล่ียน เฉล่ีย 12 เดือน (บาท / USD) 40.2 37.9 34.5

ที่มา : กรมศุลกากร
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 เมื่อพิจารณาบทบาทของการสงออกตอ GDP พบวาทั้ง SMEs และภาพรวมของ
ประเทศมทีศิทางเดยีวกนั คอืการสงออกมบีทบาททีส่งูข้ึนใน ผลติภณัฑมวลรวมของประเทศ 
กลาวคือ สัดสวนการสงออกของ SMEs ตอ GDP ของ SMEs ในป 2550 คิดเปนรอยละ 48.8  
ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวาปกอนหนารอยละ 4.5 ในขณะท่ีสัดสวนการสงออกรวมของประเทศตอ 
GDP รวมของประเทศในป 2550 คิดเปนรอยละ 61.9 มากกวาปกอนหนารอยละ 3.6 

 2548 2549 2550
สัดสวน SMEs EXPORT ตอ GDP SMEs 40.5% 44.3% 48.8%
สัดสวน TOTAL EXPORT ตอ GDP รวมของประเทศ 52.3% 58.3% 61.9%

ตารางท่ี 12.2 สัดสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม และ GDP

ที่มา : กรมศุลกากร
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

12.2.2 นโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ 

 การลงทุนในตางประเทศของไทยมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วในชวง 5 ป
ที่ผานมา โดยเพ่ิมจาก 19,712 ลานบาท ในป 2546 เปน 35,357 ลานบาทในป 2549 ทั้งน้ี
นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐแลวการขยายธุรกิจไปลงทุนในตางประเทศเปนกลยุทธที่
สำคัญของภาคธุรกิจในการขยายตลาดในตางประเทศและการขยายฐานการผลิตเพ่ือการ
สงออก รวมทั้งการใชโอกาสจากการเปดเสรีทางการคาและการเขาสูระบบเศรษฐกิจตลาด
ของประเทศสงัคมนยิมโดยเฉพาะประเทศเพือ่นบานของไทย  สาขาการผลติ การคาและบรกิาร
ที่มีศักยภาพในการขยายการลงทุนไปตางประเทศไดแก ภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป  
อญัมณแีละเครือ่งประดบั ชิน้สวนยานยนต เหมอืงแร พลงังาน ประมง สิง่ทอและเครือ่งนุงหม 
เฟอรนิเจอร บริการอูซอมรถ การศึกษา รานอาหาร สปา รานเสริมสวย โดยกลุมเปาหมาย
ที่สำคัญในระยะแรก ไดแก กลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร  
และเวียดนาม) และอาเซียน รวมทั้งการขยายสูประเทศอื่นๆ ในระยะตอไป ไดแก จีน 
อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน ประเทศในกลุมเอเชียใต 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
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 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)1 ไดเสนอ
แนวทางการสงเสรมิการลงทนุในตางประเทศตอคณะกรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสวนรวม
ที่มี นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยเสนอรูปแบบการลงทุน
ในตางประเทศท่ีควรสนับสนุน ประกอบดวย 1) การขยายธุรกิจหรือขยายกำลังการผลิตสู
ประเทศอ่ืน โดยการลงทุนขยายโรงงานในประเทศเปาหมาย 2) การขยายการลงทุนในลักษณะ 
Value Chain โดยนำสินคากึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบจากประเทศไทยไปประกอบและผลิต
เปนสินคาสำเร็จรูปในตางประเทศ 3) การลงทุนในธุรกิจใหมโดยนักลงทุนไทยจัดหาทรัพยสิน
ทางปญญา หรอืเทคโนโลยีเพือ่ไปลงทุนโดยอาศัยวตัถดุบิ แรงงาน สทิธิประโยชนทางการคา
และการตลาดในประเทศที่เขาไปลงทุน ทั้งน้ีมาตรการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศที่
อยูระหวางการพิจารณาประกอบดวย 1) มาตรการดานภาษีอากรและการเงินเพ่ือสนับสนุน
การลงทุนในตางประเทศของนักลงทุนไทย 2) มาตรการดานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การขยายการลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจบริการและการดูแลแรงงานไทยในตางประเทศ
3) มาตรการดานการพฒันาความสามารถในการประกอบธรุกจิของผูประกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความพรอมในการดำเนินธุรกิจในตางประเทศและมี
การบริหารจัดการท่ีเปนที่ยอมรับและเช่ือถือของสถาบันการเงินในการสนับสนุนสินเชื่อ 
นอกจากน้ียังมีมาตรการอ่ืนๆ เชน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ลงทุนบริเวณชายแดน และอำนวยความสะดวกในการนำเขาหรือสงออกสินคาและวัตถุดิบ 
การพัฒนาระบบขอมูลโดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกสำหรับการลงทุนในตางประเทศ เปนตน 

 การลงทนุในตางประเทศของธรุกจิไทยสวนใหญเปนการลงทนุในอุตสาหกรรมผลติ 
ในกลุม เครื่องใชและอุปกรณไฟฟา อาหาร โลหะและผลิตภัณฑที่มิใชโลหะ และเคมีภัณฑ 
เปนตน และกิจกรรมการลงทุน (Holding Companies) ในสาขาการคา

 ประเทศท่ีไทยไปลงทุนมากที่สุด ไดแก สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวัน และฮองกง
(รอยละ 38.0) รองลงมารอยละ 15.0 ไดแก กลุมประเทศจีนและอาเซียน และกลุมประเทศญ่ีปุน
และสหรฐัอเมรกิา สำหรบัยโุรปมเีพียงรอยละ 8.0 ปจจบุนัมคีวามพยายามจะขยายการลงทนุ
ไปในแถบแอฟริกา อาทิ การลงทุนในเหมืองพลอยในมาดากัสการและแทนซาเนีย เปนตน2  

1 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสวนรวม (คศร.) คร้ังท่ี 8/2550 วันศุกรท่ี 24 สิงหาคม 2550
 ณ ทำเนียบรัฐบาล
2 เอกสารการนำเสนอในท่ีประชุม ที่จัดขึ้นโดยคณะทำงานชุดที่ 9 ทางดานการพัฒนาและอำนวยความสะดวกใหแก
 ภาคธุรกิจของ UNCTAD ระหวางวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ 2548 ที่ทำการสหประชาชาติ ณ กรุงเจนิวา

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 SMEs ไทยสวนใหญลงทุนในประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะเขตชายแดนที่มี
ความคุนเคยในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อหาความมั่นคงดานการตลาด 
เพื่อลดตนทุนการผลิต ตนทุนแรงงานต่ำลง และสิทธิพิเศษที่ไดรับจากประเทศท่ีไปลงทุน
อาทิ GSP ธุรกิจหลายแหงของไทยไปลงทุนดวยเหตุผล เพื่อตองการใหเกิดความม่ันคง 
ทางดานเทคโนโลยี บางรายจดทะเบียนเทคโนโลยีหรือนำหุนสวนจากตางประเทศมาให
เทคโนโลยี เชน บริษัท ซีพี ดำเนินการในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในจีน เปนตน

 สำหรับการลงทุนในประเทศเพื่อนบานหรือประเทศใกลเคียง ประเทศจีนเปน
ประเทศที่ไทยมีการลงทุนสูงสุด รองลงมาไดแก สปป.ลาว เวียดนาม สหภาพเมียนมาร  
อินเดีย และกัมพูชา ตามลำดับ อุตสาหกรรมท่ีลงทุนในแตละประเทศประกอบดวย

 สหภาพเมียนมาร ไดแก ประมง ปาไม อญัมณแีละเคร่ืองประดับ อาหาร การคาปลกี 
ธนาคาร การขนสง การกอสราง โรงแรมและการทองเท่ียว ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 
และพลังงาน

 สปป.ลาว ไดแก ปาไม ประมง เคร่ืองด่ืม เสือ้ผา กอสราง โรงแรมและการทองเท่ียว 
ภัตตาคาร การขนสง ธนาคาร และกิจกรรมทางการเกษตร

 เวียดนาม ไดแก ประมง ปศุสัตว อัญมณีและเครื่องประดับ ยานพาหนะ ธนาคาร
อุตสาหกรรมเบา โรงแรมและการทองเท่ียว กิจกรรมทางการเกษตร และนิคมอุตสาหกรรม

 กมัพชูา ไดแก สายการบนิ ธนาคาร ประมง ไมและปาไม อญัมณีและเครือ่งประดบั 
อาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมและการทองเท่ียว การกอสรางและอุปกรณกอสราง การคาปลีก 
การขนสง และกิจกรรมทางการเกษตร
 
 อินเดีย ไดแก อาหารทะเลแปรรูป การทำฟารมไก โทรศัพทมือถือ และนิคม
อุตสาหกรรม

 จีน ไดแก ปศุสัตว อาหารสัตว โรงแรมและการทองเที่ยว การกอสราง การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย การธนาคาร ชิ้นสวนยานยนต เสื้อผา พลาสติก การคาปลีก และ
อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ3 

3 เอกสารการนำเสนอในท่ีประชุม ท่ีจัดข้ึนโดยคณะทำงานชุดท่ี 9 ทางดานการพัฒนาและอำนวยความสะดวกใหแกภาคธุรกิจ
 ของ UNCTAD ระหวางวันท่ี 22 - 28 กุมภาพันธ 2548 ท่ีทำการสหประชาชาติ ณ กรุงเจนิวา
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12.3 ภาวะการคาและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน (CLMV)

 ภายใตสถานการณเศรษฐกิจท่ีการแขงขันมีความรุนแรงและรวดเร็วมากข้ึนท้ัง
ทางดานตนทุนการผลิต การขนสง และคุณภาพสินคา ทางเลือกหนึ่งท่ีชวยทำให SMEs 
ไทยยังสามารถรักษาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาระดับโลก
(Competitiveness in Global Market) ไวได คือ การยายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพ่ือนบานท่ีมีความไดเปรียบในดานทรัพยากรธรรมชาติ ราคาปจจัยการผลิต 
และชองทางการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานในกลุม (CLMV) กมัพชูา
สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร และเวียดนาม เพื่อเปนชองทางในการรักษาและยกระดับ
ขดีความสามารถในการแขงขนัของ SMEs ไทย เน่ืองจากเปนประเทศทีม่ศีกัยภาพการแขงขัน
สูงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพปจจัยการผลิต ตลาดภายในประเทศ และตลาดการคา
กับตางประเทศ มีศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากท่ียังมิไดถูกนำมาใช เชน 
แรงงาน ที่ดิน วัตถุดิบทางธรรมชาติ และพลังงาน เปนตน และมีราคาปจจัยการผลิตโดย
เฉพาะคาแรงท่ียังต่ำกวาประเทศอ่ืนๆ สวนดานตลาดภายในภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ในกลุมน้ีมแีนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว ซึง่สะทอนถงึแนวโนมการขยายตัวอยางรวดเร็วของ
กำลังซื้อสินคาและบริการ สวนดานชองทางการคากับตลาดตางประเทศ นอกจากชองทาง
การคาระหวางประเทศในระดับอนุภูมิภาค (เชน ASEAN) แลวประเทศในกลุม CLMV
หลายประเทศยังคงไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศท่ีเปนตลาดนำเขาสินคาหลัก
ของโลก (เชน สิทธิพิเศษทางศุลกากรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เปนตน)

 รัฐบาลของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว ตางพยายาม
ปรบันโยบายเศรษฐกจิและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิอยางเตม็ทีเ่พือ่ดงึดดูการลงทนุจาก
ตางชาติ เนื่องจากเล็งเห็นวาการลงทุนจากตางชาติเปนกลไกท่ีสำคัญท่ีจะเรงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผานการจางงาน การเพ่ิมเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
การยกระดับฝมือแรงงาน การยกระดับสาธารณูปโภค การยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
ในประเทศ การแกไขปญหาการขาดดุลการคา เปนตน นอกจากน้ีการที่ประเทศเวียดนาม 
กมัพชูา และ สปป.ลาว ตางมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ทีส่งูกวารอยละ 5 ตอป
ก็เปนปจจัยดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติใหความสนใจกับตลาดภายในประเทศแมวาจะมี
ขอจำกัดดานเสถียรภาพของราคาสินคาบางก็ตาม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 เม่ือพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) พบวา
ประเทศไทยมมีลูคา GDP สงูท่ีสดุ และมแีนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่ง รองลงมาคอื เวยีดนาม
สหภาพเมยีนมาร กมัพชูา และ สปป.ลาว ตามลำดบั (ตารางที ่12.3) ในดานการคาระหวาง
ประเทศของไทยกับประเทศในกลุม CLMV จะเห็นวาไทยมีการเกินดุลการคากับประเทศ
สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีมูลคาการสงออกมากกวามูลคาการนำเขาสินคา
จากประเทศเหลานี้ แตสำหรับสหภาพเมียนมารไทยขาดดุลการคาเร่ือยมา เนื่องจากมี
การนำเขากาซธรรมชาตจิำนวนมาก (ตารางที ่12.4) สำหรับการคาชายแดนเชนเดยีวกนั คอื 
ไทยมีดุลการคาแบบเกินดุลกับ สปป.ลาว และกัมพูชา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
แตสำหรับสหภาพเมียนมารพบวา ไทยขาดดุลการคาเนื่องจากมูลคาการนำเขามีแนวโนม
เพิ่มขึ้นมากกวามูลคาการสงออก (ตารางที่ 12.5)

ตารางท่ี 12.3 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาตลาด

  จำแนกรายประเทศ

 ประเทศ 2544 2545 2546 2547 2548 2549e* 2550e*
สหภาพเมียนมาร 6.5 6.8 10.5 10.8 12.2 13.1 13.8
สปป.ลาว  1.8 1.8 2.1 2.5 2.9 3.4 4.0
กัมพูชา  4.0 4.3 4.7 5.3 6.3 7.3 8.5
เวียดนาม  32.5 35.1 39.6 45.5 53.1 61.0 69.2
ไทย  115.5 126.9 142.6 161.3 176.2 206.3 225.8

ที่มา : กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF), 2550
หมายเหตุ  : * e คือ ตัวเลขประมาณการ

หนวย : พันลานดอลลาร สรอ.
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ตารางท่ี 12.4 มลูคาการคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ป 2547 - 2550 

  (มกราคม - สิงหาคม) จำแนกรายประเทศ

     2549 2550

     (ม.ค. - ส.ค.) (ม.ค. - ส.ค.)

 สหภาพเมียนมาร 24,344 28,386 28,849 19,128 21,471
 สปป.ลาว 38,383 30,966 38,655 25,922 29,222
 กัมพูชา 29,091 36,802 47,339 29,369 29,921
 เวียดนาม 75,395 94,778 116,940 75,251 81,695
 สหภาพเมียนมาร 54,519 71,916 88,708 56,609 57,436
 สปป.ลาว 4,611 9,127 18,928 12,829 9,451
 กัมพูชา 1,113 1,270 1,312 749 831
 เวียดนาม 17,687 35,955 34,325 23,990 24,899
 สหภาพเมียนมาร -30,175 -43,534 -59,859 -37,481 35,965
 สปป.ลาว 18,772 21,839 19,726 13,093 19,771
 กัมพูชา 27,979 35,532 46,026 28,620 29,090
 เวียดนาม 57,708 58,823 82,615 51,261 56,796

     2549 2550

     (ม.ค. - ส.ค.) (ม.ค. - ส.ค.)

 สหภาพเมียนมาร 18,913 22,725 23,161 15,389 16,097
 สปป.ลาว 23,792 32,803 37,728 25,265 28,628
 กัมพูชา 22,083 29,593 34,668 23,305 22,544
 สหภาพเมียนมาร 48,755 65,568 82,304 52,281 54,301
 สปป.ลาว 5,013 5,745 9,996 6,819 11,214
 กัมพูชา 1,447 1,535 1,359 770 1,096
 สหภาพเมียนมาร -29,842 -42,843 -59,143 -36,892 -38,204
 สปป.ลาว 18,779 27,057 27,733 18,446 17,414
 กัมพูชา 20,637 28,057 33,308 22,535 21,448

ที่มา : กระทรวงพาณิชย, 2550

ตารางท่ี 12.5 มูลคาการคาชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ป 2547 - 2550 

  (มกราคม - สิงหาคม) จำแนกรายประเทศ

ที่มา : กระทรวงพาณิชย, 2550

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

การสงออก

ของไทย

การสงออก

กานำเขา

ของไทย

กานำเขา

ดุลการคา

ของไทย

ดุลการคา

ประเทศ

ประเทศ

2547

2547

2548

2548

2549

2549

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 12.3.1 ประเทศกัมพูชา 

 กมัพชูาจดัอยูในกลุมประเทศดอยพฒันาทีม่คีวามยากจนมาก ดงัน้ัน รฐับาลกมัพชูา
จงึใหความสำคญัอยางสูงสุดตอการกำหนดยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ เพื่อมุงขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
รัฐบาลไดแถลงนโยบายและประกาศใชยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม (จัตุโกน) เพื่อการเจริญเติบโต 
การจางงาน ความเสมอภาคและประสิทธิภาพในกัมพูชา (“Rectangular Strategy” 
for Growth, Employment, Equity and Efficiency in Cambodia) ซึ่งยุทธศาสตร
ดังกลาวมีสาระสำคัญ 4 ประการ คือ (1) การสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) 
สงเสริมการสรางงาน (3) การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อประกันความ
เทาเทียมกันและความเปนธรรมในสังคม (4) การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของ
รัฐบาลในการดำเนินโครงการปฏิรูปในทุกสาขาเพื่อลดความยากจนและบรรลุเปาหมาย
โดยโครงสรางของยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม ประกอบดวย ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) โดยมุงเนนการปฏริปู 4 ประการ ไดแก (1) การตอตานการฉอราษฎรบงัหลวง 
(2) การปฏิรปูกฎหมายและการศาล (3) การบริหารสาธารณะ (4) การปฏิรปูกองทพั โดยเฉพาะ
การลดจำนวนกำลังพลและหันไปเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและอาวุธยุทโธปกรณ
สรางเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอือ้อำนวยตอการพัฒนาประเทศ ไดแก (1) ความสงบเรียบรอย
เสถียรภาพทางการเมือง และระเบียบทางสังคม (2) การสรางหุนสวนดานการพัฒนาซ่ึง
รวมถึงภาคเอกชน ประเทศผูบรจิาค และประชาชน (3) การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการคลัง 
(4) การบรูณาการกมัพูชาเขาสูภมูภิาคและโลก ทัง้นีย้ทุธศาสตรสีเ่หลีย่มยงัไดใหความสำคญั
ตอการพัฒนาประเทศใน 4 สาขาหลัก ไดแก  (1) ดานการเกษตร  (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
(3) การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสรางงาน (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย
เฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข
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 รฐับาลกมัพชูามนีโยบายเรงรดัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ การเขาเปนสมาชกิ
ในกรอบความรวมมือในระดับโลก ระดับภูมภิาค และระดับอนภุมูภิาค ทำใหประเทศกัมพชูา
ไดรับความชวยเหลือดานตางๆ ท้ังเงินใหเปลาและเงินกูจากหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย
การที่เศรษฐกิจของประเทศพ่ึงพิงเงินลงทุนจากตางประเทศในสัดสวนที่สูง รัฐบาลกัมพูชา
จึงมีนโยบายสนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางงานและ
สรางรายไดใหกับประชาชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไดปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ 
การบริหารงานของภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชนใหกับนักลงทุนตางชาติมากข้ึน รัฐบาลกลาง
ไดกระจายอำนาจการบริหารงานสูทองถิน่ โดยผูวาราชการจงัหวดัมอีำนาจอนุมตัเิงนิลงทนุ
ในโครงการท่ีมีมูลคาไมเกิน 2 ลานดอลลาร สรอ. ปจจุบันเงินลงทุนจากตางประเทศ
เขาไปลงทุนในสาขาเศรษฐกิจตางๆ มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ทำใหเศรษฐกิจกัมพูชามีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง

 1)  การคาระหวางไทยกับกัมพูชา

 ในป 2549 ไทยและกัมพูชามีมูลคาการคารวม 48,325.8 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก
ชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 26.9 โดยไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา 45,680.2 ลานบาท 
ป 2550 มลูคาการคาไทยและกัมพชูาเร่ิมชะลอตัวลง เน่ืองจากบริษทัตางชาติทีเ่ขาไปลงทุน
ในเวียดนามจำนวนมาก ไดสงสินคาเขามาขายแขงขันกับสินคาไทยในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น 
และคาเงินบาทแข็งคาขึ้นมาก ทำใหสินคาไทยเสียเปรียบสินคาจีนท่ีผูกคาเงินหยวนไวกับ
คาเงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ โดยมมีลูคาการคารวม 48,406.1 ลานบาท เพิม่ข้ึนจากชวงเดยีวกัน
ของปกอนรอยละ 0.2 โดยไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา 45,029 ลานบาท

 ในดานการสงออก ป 2550 มลูคาการสงออกของไทยไปกมัพชูาเปนมลูคา 46,717.5 
ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ 0.6 สำหรับ ป 2551 ในระยะ 
4 เดือนแรก (ม.ค. - เม.ย.) มีมูลคาการสงออก 14,413.2 ลานบาท สินคาสงออกท่ีสำคัญ 
ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 
เครื่องด่ืม น้ำตาลทราย รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ปูนซีเมนต เคร่ืองยนตสันดาป
ภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑยาง เปนตน

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 สินคานำเขาที่สำคัญจากกัมพูชา ไดแก สินแรโลหะอ่ืนๆ เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืช เศษโลหะและผลิตภัณฑ ผัก ผลไม และ
ของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืนๆ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 
เสื้อผาสำเร็จรูป เนื้อสัตวสำหรับการบริโภค สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ไมซุง 
ไมแปรรปูและผลิตภณัฑ ในป 2550 ประเทศไทยนำเขาจากกมัพชูามลูคา 1,688.6 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 365.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.7 สำหรับในระยะ 4 เดือนแรก
ของป 2551 (ม.ค. - เม.ย.) มีมูลคาการนำเขาของประเทศไทยจากกัมพูชาเปนมูลคา
747.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ 102.7

 มลูคาการคาชายแดนรวมของประเทศไทยกบักมัพชูา ในป 2550 มมีลูคาถงึ 37,354.2 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 3.7 สวนใหญเปนการสงออกจาก
ชายแดนไทยไปกัมพูชา ในสินคาประเภทน้ำมันเช้ือเพลิง สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยานพาหนะ อปุกรณและสวนประกอบ สนิคาอปุโภคบรโิภค สิง่ทอ โดยในป 2550 ประเทศไทย
นำเขาชายแดนจากกมัพูชามูลคา 2,060.9 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากชวงเดียวกนัของปทีผ่านมา
รอยละ 51.6 โดยสินคานำเขาที่สำคัญ ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง สิ่งทอ เศษเหล็ก 
หนังโค - กระบือ สินคาประมงและปศุสัตว

 รูปแบบการคาชายแดน

 (1)  การคาในระบบ เปนการนำเขาและสงออกสินคาจะตองผานพิธีการศุลกากร
ตามจดุการคาชัว่คราวตามจงัหวดัชายแดนไทย - กมัพชูา การนำเขาสนิคาจะนำเขา - สงออก
ที่จดทะเบียนเปนผูประกอบการนำเขา - สงออก

 (2)  การคานอกระบบ เปนการคาที่ไมผานระบบพิธีการศุลกากร เปนการลักลอบ
คาขายตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา

 การชำระเงินคาสินคา ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาจะชำระดวยเงินสดเปน
สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร สรอ. และบางคร้ังจายเปนทองคำ ถาซือ้ขายปริมาณมากจะ
ชำระดวยการโอนเงินทางโทรเลข ผูสงออกสินคาไทยจะสงสินคาใหกับผูนำเขาของกัมพูชา
กอนโดยการใหเครดิตระยะหน่ึง เมื่อครบกำหนดชำระเงิน ผูนำเขาของกัมพูชาจะโอนเงิน
โดยทางโทรเลขกลับมาผูสงออกไทย และอีกวิธีคือ ผูสงออกไทยสงสินคาไปใหกอนโดย
ใหเครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบกำหนดจายจะมีนายหนาของกัมพูชาเขามาชำระเงินใหกับ
ผูสงออกไทยแทนผูนำเขากัมพูชา
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2) ศักยภาพดานการลงทุนในประเทศกัมพูชา

ศักยภาพรวมของประเทศ

   ผูบริโภคในประเทศมีภาพลักษณที่ดีตอสินคาของไทย
   ถงึแมมขีนาดตลาดในประเทศเลก็ แตไดรบัสทิธิพเิศษดานการคาจากตลาด
   หลักของโลก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน
   อัตราคาจางแรงงานยังอยูในระดับต่ำ แตแรงงานยังมีการศึกษาและทักษะ
   ที่ยังไมสูงนัก
   ประเทศยังขาดแคลนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตทั้งภาค
   การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเปนจำนวนมาก
   สาธารณูปโภคในบางพ้ืนที่ยังไมพรอมและมีราคาแพง
   มีการเติบโตของนักทองเที่ยวตางชาติอยางตอเนื่อง

อุตสาหกรรมท่ีนาลงทุนในประเทศกัมพูชา

โอกาสและลูทางการลงทุนในประเทศกัมพูชามีอยูมาก เพราะยังขาดแคลนอุตสาหกรรม
ที่เช่ือมโยงกับภาคการผลิตทั้งภาคเกษตร และอุตสาหกรรมและการบริการจำนวนมาก
อุตสาหกรรมท่ีนาสนใจลงทุนมีดังนี้

(1)  อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร เน่ืองจากประเทศกมัพูชาในแตละปผลติ
พืชผลเกษตรไดเปนจำนวนมาก แตคุณภาพต่ำ เน่ืองจากขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
สงผลใหราคาผลผลิตตกต่ำ โอกาสของนักลงทุนไทยท่ีจะเขาไปลงทุนพัฒนาพืชผลเกษตร
ไดแก การลงทุนสรางโรงสีขาว ไซโลอบพืชเกษตร การพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเกษตร อาทิ 
ขาว ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เปนตน รวมทั้งการลงทุนปลูกพืชเศรษฐกิจที่เปนที่ตอง
การของตลาดโลก ไดแก ปาลมน้ำมัน ยางพารา

(2) อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ไดแก อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรม
น้ำผลไมกระปอง (น้ำสม) อุตสาหกรรมน้ำมันปาลม
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 (3)  อตุสาหกรรมประมง ประเทศกัมพูชามทีะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญอดุมดวย
สัตวน้ำ เชน ปลาน้ำจืดชนิดตางๆ โอกาสของนักลงทุนได ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
อาทิ ปลาน้ำจืด จระเข เพือ่การสงออก และอุตสาหกรรมท่ีเชือ่มโยงกับอตุสาหกรรมประมง
ไดแก อุตสาหกรรมหองเย็น 

 (4) อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง การขยายตัวดานการทองเท่ียว และ
การกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับความตองการของครัวเรือนและภาคธุรกิจที่
เพิ่มขึ้น จึงเปนโอกาสท่ีนักลงทุนไทยจะเขาไปลงทุนในดานนี้

 (5) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประเทศกัมพูชามีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ คือ 
นครวัดนครธมที่จังหวัดเสียมเรียบ ในแตละปมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปเยี่ยมชมเปน
จำนวนมาก ทำใหมีความตองการหองพักและรานอาหารและบริการดานตางๆ เพิ่มขึ้น
ดงัน้ันโอกาสของนักลงทุนไทยท่ีจะเขาไปลงทุนในธุรกจิโรงแรม รานอาหารไทย และธุรกจิท่ี
เชือ่มโยงกบัธรุกจิทองเทีย่ว ไดแก ธรุกจิโรงงานผลตินำ้แข็งสะอาดเพือ่การบรโิภค ธรุกจิสปา 
นวดแผนโบราณ ธรุกจิบรกิารนำเทีย่ว การรกัษาพยาบาล และธุรกจิการศกึษาเพือ่ฝกอบรม
บุคคลการดานการโรงแรม สถาบันฝกสอนการทำอาหาร และอื่นๆ

 (6) อุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูปเปนธุรกิจที่นาลงทุนเนื่องดวย
ประเทศกัมพูชาไดรับ GSP จากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และยุโรป ทำใหสินคา
สิ่งทอจากกัมพูชาไดรับการลดหยอนและยกเวนภาษีนำเขาจากประเทศดังกลาว และ
มีคาจางแรงงานท่ีต่ำ

 (7) อตุสาหกรรมดานพลงังาน กมัพชูามแีหลงนำ้มนัและกาซธรรมชาต ิแตยงัไมได
มกีารนำข้ึนมาใชประโยชนในเชิงพาณิชย การลงทุนสรางเข่ือนเพ่ือใชในการผลิตกระแสไฟฟา
แตการลงทุนดานนี้ นักลงทุนจะตองตรวจสอบอยางรอบคอบเก่ียวกับกฎระเบียบในการให
สัมปทานหรือการอนุญาตใหสงออก
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จุดแข็ง / Strength

โอกาส / Opportunity

จุดออน / Weakness

ขอจำกัด / Threat

ตารางท่ี 12.6 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจำกัด  (SWOT) ของการคาและการลงทุน

  ในกัมพูชา

 ระบบภาษี ระบบการเงิน การธนาคาร และระบบศาล 
 ไมเปนที่นาเช่ือถือ
 มีความเปนชาตินิยมสูง ซึ่งเปนจุดที่นักการเมือง
 และกลุมพลังตางๆ อาจใชประโยชนในความรูสึกนี้
 มากอความไมสงบในประเทศ และอาจทำใหประชาชน
 มีทัศนคติที่ไมดีตอนักลงทุนตางชาติ
 SMEs มีอุปสรรคในธุรกิจ Contract Farming
 ในดานการเคลื่อนยายเมล็ดพันธุและผลผลิต
 ขอบเขตพ้ืนที่ กรรมสิทธ์ิที่ดิน
 ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไมมี
 ประสิทธิภาพ และขาดแคลน ทำใหการติดตอ
 สื่อสารและการคมนาคมเปนไปอยางลาชา
 ความสัมพันธทางการเมืองกับไทยยังไมราบรื่นนัก

 มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงการขนสง
 กับตางประเทศ (ไทย สปป.ลาว เวียดนาม ไดสะดวก
 มีความตอเนื่องในดานนโยบายเน่ืองจาก
 นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหนงโดยบุคคลเดียว
 อยางตอเนื่อง
 เปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
 และเปดกวาง
 มีความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไมถูก
 นำมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจมาก
 และมีแรงงานราคาถูก
 จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเติบโตอยางตอเนื่อง

 การดำเนินธุรกิจตองอาศัยความสัมพันธอันดี
 กับผูบริหารประเทศ / ทองถิ่น
 มีตนทุนแฝงสูง
 ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการทำธุรกิจ
 ตางประเทศ
 มีภาวะเงินเฟอสูง
 ขาดนโยบายการคุมครองการลงทุนจากตางประเทศ
 อยางจริงจังและเปนระบบ
 ระบบสาธารณูปโภคอยูระหวางการพัฒนา
 แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ

 กัมพูชาไดรับสิทธิพิเศษทางการคาหลายระดับ
 การเขาเปนสมาชิก WTO ทำใหการปรับ
 กฎระเบียบการลงทุนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 ภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเติบโตอยางรวดเร็ว
 เสนทางขนสงคมนาคมระหวางไทย กัมพูชา 
 กำลังไดรับการพัฒนา
 มีแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี
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 กฎระเบียบดานการลงทุน

 กัมพูชาออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนที่จะใหสิทธิประโยชนและความมั่นคงแก
นักลงทุนที่จะถือครองสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ ยกเวนกรรมสิทธ์ิที่ดินและอสังหาริมทรัพย
ผูถอืครองจะตองเปนบุคคลสญัชาตกิมัพชูาเทาน้ัน ตางดาวสามารถใชสทิธิโดยการเชาหรือ
สัมปทาน และใหหลักประกันวาผูไดรับการสงเสริมจะไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกับคน
ในชาติและจะไมถูกบังคับจากนโยบายกำหนดราคาสินคาและบริการ หากมีการใชบังคับ
สามารถซ้ือและโอนเงินตราตางประเทศไมวาจะเพ่ือชำระสินคาหรือจายกำไรตามระบบ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนากัมพูชา (Council for the Development of 
Cambodia : CDC) โดยนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน เปนประธานเปนผูพิจารณาระดับ
นโยบายการสงเสริมลงทุนและใหสทิธิประโยชนตางๆ โดยมีคณะทำงาน The Cambodian 
Investment Board (CIB) กลั่นกรองขอเสนอขอรับการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
และออกเอกสารรบัรอง (Final Registration Certificate) จะตอบรบัหรือปฏเิสธเหน็ชอบใน
หลักการภายใน 3 วนัทำการ และใหการสงเสรมิภายใน 28 วนัทำการ (หากเอกสารสมบรูณ) 
และใหถือวันที่ CDC ออกเอกสารรับรอง Final Registration Certificate เปนวันเร่ิมตน
ของการสงเสริมการลงทุน 

 สิทธิประโยชนที่ไดรับมีดังน้ี

 (1) ยกเวนภาษีเงินไดเปนระยะเวลา Trigger period + 3 + Priority period ป
(Trigger period สูงสุด ไดแก ปแรกที่มีกำไร หรือ 3 ปหลังจากที่โครงการมีรายรับ 
แลวแตเวลาใดจะถึงกอน)

 (2) ลดอัตราภาษีเงินไดเหลือรอยละ 9 อีกระยะเวลาหน่ึงภายหลังจากการยกเวนภาษี

 (3) ยกเวนอากรนำเขาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุกอสรางสำหรับ
การผลิตทดแทนการนำเขา (หากเลิกโครงการกอนครบ 5 ปนับแตนำเขา ตองเสียอากร
ตามคาเครื่องจักรฯ สำหรับสวนที่ยังตัดคาเสื่อมไมหมด)

 (4)  ยกเวนอากรนำเขาวตัถดุบิ สนิคากึง่สำเรจ็รปูและสวนประกอบ สำหรบัโครงการ
ผลิตเพื่อสงออกและโครงการผลิตสินคาสนับสนุนตอเนื่อง

 (5) รับอนุญาตใหนำที่ดินที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ หรือเชาจากเอกชนไปเปนหลัก
ประกันเงินกูภายในระยะเวลาท่ีไดรับสัมปทานหรือเชา ยกเวนท่ีดินท่ียังไมไดรับการพัฒนา
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 (6) รับอนุญาตใหจางและนำคนตางดาว คูสมรสและบุตรเขามาอยูและทำงาน

 (7) สามารถซ้ือและสงออกเงินตรากลับประเทศไดท้ังระหวางและหลังเลิกโครงการ

 รูปแบบการลงทุนในกัมพูชา มี  5 รูปแบบ คือ 

 (1) การถือหุนของชาวกัมพูชาทั้งสิ้นรอยละ 100 
 (2) การถือหุนของชาวตางชาติทั้งสิ้นรอยละ 100 
 (3) การรวมทุน (Joint Ventures : JV) คือ กิจการรวมทุนที่กอตั้งข้ึน (ใหม) ตั้งแต 
2 รายขึ้นไป จากการรวมลงทุนโดยไมจำกัดสัญชาติ รวมทั้งการรวมทุนกับภาครัฐ ยกเวน 
JV ทีม่เีจตนาจะถอืครองกรรมสทิธิเ์ปนเจาของทีด่นิในกัมพชูา ตองมบีคุคลสญัชาตกิมัพชูา
ถือหุนรอยละ 51 ขึ้นไป การรวมทุนใน JV สามารถนำที่ดิน เครื่องจักรกลและอุปกรณ 
สินทรัพยอื่นๆ มาประเมินเปนทุนของโครงการได 
 (4) Build - Operator - Transfer (BOT) คอื กจิการทีล่งทนุ หรอืไดรบัสมัปทานจากรัฐ
ในการลงทุนสรางบริหารจัดการ และเก็บผลประโยชนจากการดำเนินการในกิจการสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ เมื่อส้ินสุดสัญญาจะตองสงมอบสาธารณูปโภคทั้งหมดใหกับรัฐหรือหนวยงานท่ี
ใหสัญญาโดยไมคิดมูลคา ระยะเวลาการใหสัมปทานสูงสุดคร้ังละไมเกิน 30 ป 
 (5) สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract : BCC) คือ 
การลงทุนทีน่กัลงทนุในกมัพชูาไดสญัญาดำเนินกจิการกบัหนวยงานของรัฐ มวีตัถปุระสงค
จะแบงปนผลกำไรระหวางกนั โดยไมกอตัง้นิตบิคุคลข้ึนใหม ทัง้น้ีการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่น
ระหวางรัฐกับเอกชนไมถือเปนการทำ BCC

 รูปแบบการประกอบธุรกิจ มี 7 ประเภท คือ

 (1) Joint Stock Company
 (2) บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
 (3) Sole Proprietorship Limited Company
 (4) Commercial Partnerships
 (5) สำนักงานตัวแทน (Representative Offices) 
 (6) สำนักงานสาขา (Branch Office of a Foreign Company)
 (7) Subsidiary4 

4 คูมือการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI, 2549.
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 3) ภาวะการลงทุนในประเทศกัมพูชา 

 นบัตัง้แตรฐับาลกมัพชูาไดประกาศใชกฎหมายการลงทนุเมือ่วันที ่5 สงิหาคม 2537 
จนถึงเดือนตุลาคม 2550 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของกัมพูชา (Cambodian 
Investment Board: CIB) ไดอนุมัติโครงการสงเสริมการลงทุนจำนวน 1,527 โครงการ 
คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 7,889 ลานดอลลาร สรอ.

 ในป 2550 มีโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกัมพูชา
(Cambodian Investment Board: CIB) จำนวน 130 โครงการ เงินทุนจดทะเบียน 
480.7 ลานดอลลาร สรอ. เปนการลงทุนจากประเทศไทยจำนวน 3 โครงการ เงินลงทุน 
13.8 ลานดอลลาร สรอ. ไดแก โรงงานผลิตปูนซีเมนต เงินทุน 0.8 ลานดอลลาร สรอ.  
โรงงานผลิตรองเทา เงินทุน 1 ลานดอลลาร สรอ. และโรงงานผลิตน้ำตาล เงินทุน 12.0  
ลานดอลลาร สรอ. นักลงทุนตางชาติที่ไดรับอนุมัติโครงการลงทุนในกัมพูชามากที่สุด 
คือ จีน จำนวน 32 โครงการ เงินลงทุน 40.4 ลานดอลลาร สรอ. คิดเปนรอยละ 24.6 
และรอยละ 8.4 ของจำนวนโครงการและเงนิลงทนุทีไ่ดรบัอนุมตัริวม รองลงมา คอื เกาหลใีต 
จำนวน 16 โครงการ เงินลงทุน 22 ลานดอลลาร สรอ. คิดเปนรอยละ 12.3 และรอยละ 4.6 
ของโครงการที่ไดรับอนุมัติรวม นอกจากน้ีเปนการลงทุนจากไตหวัน เวียดนาม มาเลเซีย 
ญี่ปุน ออสเตรเลีย นอรเวย คาซัคสถาน สหราชอาณาจักร และซาอุดิอาระเบีย

 ในป 2551 (ม.ค. - มี.ค.) มีโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board: CIB) จำนวน 21 โครงการ 
เงนิทนุจดทะเบียน  41.6  ลานดอลลาร สรอ.  เมือ่เทยีบกับระยะเวลาเดยีวกนัของปทีผ่านมา
พบวาจำนวนโครงการลดลง 3 โครงการ หรือลดลงรอยละ 12.5 ขณะที่เงินลงทุนเพิ่ม 5.6 
ลานดอลลาร สรอ. หรอืเพ่ิมรอยละ 15.5 สาขาท่ีมกีารลงทุนมาก ไดแก ธรุกจิการทองเท่ียว 
เชน การพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนเกาะ การกอสรางโรงแรมและรีสอรท ที่พักอาศัย 
รานอาหาร และสนามกอลฟ รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมเหมืองแร ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจบริการ 
Shopping center โดยเปนการลงทุนของเกาหลีใตและจีน จำนวนเทากัน 5 โครงการ
สำหรับการลงทุนจากประเทศไทยมี 1 โครงการคือ โครงการปลูกออยและผลิตน้ำตาลของ
กลุมบริษัทมิตรผล

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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 ประเภทธุรกิจท่ี SMEs ไทย มีศักยภาพท่ีจะลงทุนในกัมพูชา

 สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรของ
กัมพูชายังนับวาเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการ SMEs ไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากกัมพูชายังคงมี
พืน้ท่ีการเกษตรท่ีความอุดมสมบูรณวางเปลาเปนจำนวนมาก กอปรกับภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยไดรับการยอมรับจากรัฐบาลกัมพูชาในดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
การเกษตร ดังนั้นการลงทุนดานการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา สำหรับพืชเศรษฐกิจตางๆ 
เชน ขาวหอมมะลิ ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ำมัน เปนตน เพื่อใชสำหรับการบริโภค
ในประเทศกัมพูชาซ่ึงประชากรท่ีมีฐานะดีเร่ิมจำนวนมากข้ึน หรือเพ่ือใชสำหรับการบริโภค
ของนักทองเท่ียวตางชาติที่มีจำนวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว และเพ่ือใชเปนแหลงวัตถุดิบที่
สำคัญในการผลิตพลังงานทดแทนซ่ึงนับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเติบโตสูงในภูมิภาค
อยางไรก็ดีผูประกอบการที่สนใจลงทุนควรตรวจสอบเงื่อนไขการนำเขาสงออกเมล็ดพันธุ
และผลผลิตทางการเกษตรระหวางประเทศไทยและกัมพูชาลงทุน เน่ืองจากกฎระเบียบ
บางขอยังเปนขอจำกัดสำหรับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑทางการเกษตรบางประเภทอยู
และควรตรวจสอบการดำเนนิและผลผลติตามพนัธะสญัญาของเกษตรกรอยางสมำ่เสมอดวย
เชน ผลผลติทีท่ำมาขายนำมาจากเฉพาะพืน้ทีฟ่ารมทีไ่ดตกลงกนัไวหรือไม หรือเปนผลผลิต
ท่ีไดจากเมล็ดพันธุท่ีกำหนดไวแลวหรือไม นอกจากสาขาการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแลว
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เชน โรงสีและบรรจุขาว เปนตน) ก็ยังนับ
เปนโอกาสท่ีสำคญั ซึง่ในปจจบุนักมัพชูามผีูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ีจำนวนไมมากนัก
เชน ผูประกอบการชาวไทย ผูประกอบการชาวเวียดนาม และผูประกอบการทองถิ่น 
(ซึ่งโอนสัญชาติจากประเทศอื่น) ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบกิจการดังกลาวคือ การ
ควบคมุคณุภาพของสินคาตลอดสายการผลิต ตัง้แตการคดัเลอืกเมลด็พนัธุใหเกษตรกรปลูก
การถายทอดความรูดานการดูแลพืช ดานการเก็บเกี่ยวผลผลิต กระบวนการแปรรูป 
การเกบ็รกัษาและการขนสง โดยกลุมลกูคาทีส่ำคญัของอตุสาหกรรมแปรรปูอาหารนอกจาก
กลุมผูบรโิภคและนักทองเท่ียวแลว ตลาดตางประเทศเชนสหภาพยุโรปก็เปนตลาดท่ีสำคัญ
สำหรับผลผลิตในกลุมอุตสาหกรรมน้ี

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 สาขาการประมงและอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกับการประมง ทรพัยากรสัตวนำ้ทะเล
และทะเลสาบในประเทศกัมพชูายงัมคีวามอุดมสมบรูณคอนขางสงูเมือ่เทยีบกบัประเทศไทย
ถงึแมวาประเทศกมัพชูาจะมชีาวประมงจำนวนมากแตปรมิาณสตัวนำ้ทีจ่บัขึน้มาไดยงันบัวา
นอยเม่ือเทียบกับประเทศไทย นอกจากน้ีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ำทะเลท้ัง กุง ปลา 
ปลาหมึก ก็ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่นัก และยังมีผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ดังกลาวนอย จึงนับวาเปนโอกาสทางธุรกิจ

 สาขาการคาวัสดุกอสราง ในชวง 5 ปที่ผานมาอุตสาหกรรมกอสรางในกัมพูชา
ไดขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยและภาคการทองเท่ียวและ
บริการ สงผลใหกัมพูชามีความตองการใชวัสดุกอสรางเปนจำนวนมาก ซึ่งวัสดุกอสราง
สวนใหญตองนำเขามาจากตางประเทศ เชน สุขภัณฑ อุปกรณเกี่ยวกับสายไฟและสวิตซ
ไฟฟา อปุกรณฟตติง้ตางๆ (เชน มอืจบั กลอน) และอปุกรณสำหรับงานตกแตง เปนตน ผูแทน
จำหนายสนิคาวสัดกุอสรางทีส่ำคญัไดแก ผูประกอบการไทยทีน่ำเขาสนิคากลุมดงักลาวจาก
ประเทศไทย และผูประกอบการจีนหรือกมัพชูาท่ีนำเขาสินคากลุมดังกลาวเขามาขายเชนกนั
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนักลุมลูกคายังมกีารรับรูวาผลิตภณัฑวสัดุกอสรางจากประเทศไทยมี
คณุภาพเหนือกวาประเทศอ่ืน จงึทำใหวสัดกุอสรางของไทยยังคงขายในราคาเดิมได แมจะมี
สินคาทดแทนราคาถูกกวาจากประเทศจีนเขามาตีตลาดเพิ่มขึ้นก็ตาม

 สาขาการทองเที่ยวและการบริการ ภาคการทองเที่ยวและบริการเปนแหลงรายได
หลักที่สำคัญของประเทศกัมพูชา และเปนภาคเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง
ในอดีตท่ีผานมาผูประกอบการไทยหลายรายก็ไดเริ่มลงทุนกอตั้งธุรกิจบริการในพ้ืนที่
ทองเท่ียวแถบเสียมราฐ ทัง้สวนท่ีเก่ียวของกบัการบินระหวางประเทศ โรงแรม โรงพยาบาล 
ภัตตาคารและรานอาหาร ซึ่งมักเปนการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งก็เร่ิมเผชิญกับ
คูแขงขันจากตางชาติที่เริ่มเขามาลงทุนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (เชน เกาหลีใตและจีน 
เปนตน) ดังนั้นธุรกิจที่ยังเปนโอกาสสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมไทย คือธุรกิจ
ขนาดยอมท่ีชาวกัมพูชายังอาจมีทุนหรือทักษะไมมากพอท่ีจะดำเนินการไดเอง เชน 
ธุรกิจสนับสนุนโรงแรมตางๆ (ดอกไม ซักรีด ผลิตภัณฑตางๆ ในหองพัก เปนตน) 
ธุรกิจสนับสนุนภัตตาคารรานอาหาร (เชน ภาชนะ บรรจุภัณฑ เปนตน) ธุรกิจบริการกลุม
นกัทองเทีย่วเฉพาะ (เชน บตูคิโฮเตล เซอรวสิอพารทเมนท เกสทเฮาส สปา เปนตน) ธรุกจิ
สนบัสนนุรถโดยสารนกัทองเทีย่ว (เชน ขายอะไหล อูซอม บรกิารบำรงุรักษา เปนตน) ธรุกจิ
รานอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับการถายภาพและอัดภาพ และธุรกิจผลิตและจำหนวยผลิตภัณฑ
ของท่ีระลึก (เชน เครื่องไม เคร่ืองปนดินเผา อาหารและขนม เปนตน)

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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 สาขาการคาสินคาอุปโภคบริโภค  ธุรกิจการนำเขาสินคาอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย
เขาไปจำหนายยังประเทศกัมพูชา เปนธุรกิจที่วิสาหกิจขนาดยอมของไทยนิยมทำในอดีตที่
ผานมา เนือ่งจากประเทศกมัพชูามอีตุสาหกรรมผลติสนิคากลุมดงักลาวในประเทศนอยมาก 
แตเมื่อสินคาจากประเทศจีนและเวียดนามไดพัฒนาขึ้น และผูผลิตสินคาจากมาเลเซียและ
สงิคโปรตางกเ็ล็งเหน็ศกัยภาพของตลาดอปุโภคบรโิภคในกมัพูชา สนิคาอปุโภคบรโิภคจาก
ประเทศไทยจึงมีคูแขงขันมากข้ึนท้ังตลาดระดับบนและตลาดระดับลางอยางหลีกเล่ียงไมได
ดังน้ัน ผูประกอบการท่ีนำเขาสินคาจึงเพ่ิมความหลากหลายของสินคานำเขาจากหลายประเทศ
มากข้ึน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการการคาสงหรือตัวแทนจำหนายของไทยในประเทศกัมพูชา
ก็ยังมีจุดแข็งตรงท่ีเปนผูเขาสูตลาดเปนรายแรกๆ จึงยังคงมีเครือขายการกระจายสินคาท่ี
ครอบคลุมกวา แตกน็บัวาคอนขางยากสำหรับผูประกอบการรายใหมทีจ่ะเขามาดำเนินธรุกจิ
ดังกลาว เนื่องจากการสรางเครือขายทางการคาตองใชเวลานาน นอกจากผูประกอบการ
ดังกลาวจะมีสินคาใหมท่ีเปนท่ีตองการของตลาดและเปนผูประกอบการเพียงรายเดียวท่ีบริษัท
ผูผลิตแตงตัง้ใหเปนตวัแทนจำหนายในประเทศกัมพชูา อยางไรก็ตาม ภาคการคาท่ียงันับวา
เปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยคือการคาในลักษณะที่ทันสมัย (หรือโมเดิรนเทรด)  
ไมวาจะเปนคอนวีเนียนสโตร หรือซุปเปอรมารเก็ตก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากยังมีผูใหบริการ
ในสาขาดังกลาวไมมากนัก นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจรานอาหารไทยหรือแฟรนไซสราน
อาหารไทย (เชน สกุีโ้คคา กาแฟแบลค็แคนยอน เปนตน) กน็บัเปนโอกาสทางธรุกจิสำหรบั
ลูกคาระดับบนและนักทองเที่ยวกัมพูชาจำนวนมากซ่ึงมีกำลังซื้อสูง

 12.3.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 สปป.ลาว มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวรวม 6 ฉบับ 
ในการประชุมสมัชชาพรรคฯ ครั้งที่ 7 ไดกำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะปานกลาง (ป 2549 - 2553) และระยะยาว (ถึงป 2563) ที่สำคัญดังน้ี

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 ในระยะยาว (ป 2563) จะพัฒนาให สปป.ลาว พนจากสถานการณเปนประเทศ
ดอยพฒันานอยทีส่ดุจากเดิมท่ีประชากรมีรายไดเฉล่ียตอหวัประมาณ 1,000 ดอลลาร สรอ. 
เพิ่มจากป 2544 ประมาณ 3 เทาตัว ทั้งน้ีสามารถจำแนกนโยบายการพัฒนาแตละภาค
ของ สปป.ลาว ไดดังนี้

  พืน้ท่ีภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอื ไดแก แขวงอดุมไชย บอแกว ไชยะบรุ ีซึง่ตดิกบั
  ไทย นโยบายท่ีสำคัญ ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูป และการปลูกพืช เชน ฝาย 
  ถั่ว และขาวโพด

  พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง พงสาลี
  ซึง่มเีขตแดนติดตอกบัไทยและจีน นโยบายการพัฒนาท่ีสำคัญ คอื การเล้ียงสัตว
  และปลูกพืช

  พื้นที่ภาคกลาง ไดแก แขวงคำมวน และสะหวันนะเขต ซึ่งติดตอกับไทยและ
  เวียดนาม นโยบายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ การปลูกพืชอาหารและอุตสาหกรรม

  พืน้ทีภ่าคใต เปนพืน้ทีส่ีเ่หล่ียมเศรษฐกิจ ซึง่ตดิตอกบัไทย กมัพชูา และเวียดนาม 
  นโยบายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ การปลูกกาแฟ ขาวโพด และผัก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 ป 2549 - 2553 กำหนดเปาหมายดังน้ี

  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ กำหนดอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 
  7.2 ตอป

  มุงขจัดความยากจน  กำหนดใหพลเมืองของประเทศมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากประมาณ
  380 ดาลลาร สรอ. ตอคนตอปในป 2547 เปน 720 ดอลลาร สรอ. ตอคน
  ตอปภายในป 2553

  การสงออก กำหนดเปาหมายมูลคาสงออกขยายตัวรอยละ 10.0 ตอป

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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 1)  ภาวะการคาระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาว 

 ในป 2549  ไทยและ สปป.ลาว มีมูลคาการคารวม 57,583.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกนัของปกอนรอยละ 43.6 โดยไทยเกนิดลุการคาเปนมลูคา 19,726.4 ลานบาท  
กลาวคือ มูลคาการสงออกของประเทศไทยไป สปป.ลาว มีจำนวน 38,654.9 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 24.8 และประเทศไทยนำเขาจาก สปป.ลาว 
มูลคา 18,928.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 107.4

 ในป 2550 (ม.ค. - ก.ย.) มูลคาการคาไทยและ สปป.ลาว มีมูลคาการคารวม 43,827.8 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 โดยไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา 
21,410.7 ลานบาท เปนมลูคาการสงออกของประเทศไทยจำนวน  32,619.2 ลานบาท เพ่ิมขึน้
จากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 13.5 และมูลคาการนำเขาจาก สปป.ลาว จำนวน  
11,208.6 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 22.7

 สนิคาสงออกท่ีสำคัญ ไดแก นำ้มนัสำเร็จรปู รถยนต อปุกรณและสวนประกอบ เหลก็
เหลก็กลาและผลิตภณัฑ เครือ่งจกักลและสวนประกอบของเคร่ืองจกัร ผาผนื ยานพาหนะอ่ืนๆ
และสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องด่ืม ปูนซีเมนต และเครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑ
รักษา

  สนิคานำเขาท่ีสำคญั ไดแก โลหะทองแดง เศษโลหะและผลติภณัฑ ไมซงุ ไมแปรรูป
และผลิตภัณฑ ไฟฟา ถานหิน ขาวโพด เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ และเส้ือผาสำเร็จรูป

 การคาชายแดนระหวางไทย กับ สปป.ลาว  ประเทศไทยและ สปป.ลาว มีบริเวณ
พรมแดนติดตอกันโดยมีแมน้ำโขงเปนพรมแดนตามธรรมชาติ การคาบริเวณพรมแดน
สามารถดำเนินการไดหลายแนวทาง เชน ดานศุลกากรตามจังหวัดชายแดน อาทิ 
เชียงราย อุบลราชธานี เลย หนองคาย นครพนม นาน อุตรดิตถ พะเยา และมุกดาหาร 
จุดผอนปรนทางการคา อาทิ จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี เลย หนองคาย นครพนม
นาน อุตรดิตถ และพะเยา จุดผานแดนชั่วคราว อาทิ ผานพิธีการศุลกากร และการคา
ชายแดนนอกระบบ โดยการลักลอบคาขายโดยอาศัยชองทางความสะดวกของภูมิประเทศ

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ตามแนวชายแดนทีต่ดิกนัโดยไมผานศลุกากร ซึง่การคานอกระบบมมีลูคาประมาณรอยละ 
70 ของการคาชายแดนในป 2549 การคาชายแดนระหวางไทย - สปป.ลาว มมีลูคา 47,922.1 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 24.3 โดยไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา 
27,927.9 ลานบาท สำหรับป 2550 (ม.ค. - ก.ย.) มูลคาการคาชายแดนไทยและ สปป.ลาว 
มีมูลคาการคารวม 45,302.9 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 26.1
โดยไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา 19,239.8 ลานบาท สินคาสงออกที่สำคัญไดแก 
น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต รถจักรยานยนตและอะไหล วัสดุอุปกรณการกอสราง และสินคา
อุปโภคบริโภค สินคานำเขาที่สำคัญ ไดแก โลหะทองแดง ไม และไมแปรรูป โค กระบือ 
แรดิบ ผลิตผลการเกษตร และสิ่งทอ

 2) ศักยภาพดานการลงทุนใน สปป.ลาว

ศักยภาพรวมของประเทศ

   อุดมสมบูรณดวย ทรัพยากรธรรมขาติ เชน แรธาตุ และพลังงานน้ำ
   มีพรมแดนเชื่อมโยงประเทศจีน ไทย เวียดนาม และกัมพูชา
   ประชากรมีการรับรูและเขาใจผลิตภัณฑของไทย และมีทัศนคติดีตอทั้ง
   ดานภาพลักษณและคุณภาพ
   สปป.ลาว ไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศผูนำเขาหลักของโลก
   มีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียงกับไทย และมีความรวมมือทางการคาและ
   ความสัมพนัธทางการทูตที่ดีกับไทย
   ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก และตองสงออกสินคาผานประเทศอ่ืน

สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ

   การเกษตร เน่ืองจากมีภูมิประเทศคลายไทยแตมีตนทุนต่ำกวา
   อตุสาหกรรมผลติเพือ่การสงออก เนือ่งจากใชประโยชนจากแหลงวตัถดุบิที่
   อุดมสมบูรณ และตนทุนต่ำ รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆ ที่ไดรับ
   บริการดานโลจิสติกส เน่ืองจาก สปป.ลาว เปนเสนทางเช่ือมโยงกับประเทศอ่ืนๆ
   การคาสินคาอุปโภคบริโภค เน่ืองจากสินคาไทยมีการรับรูและภาพลักษณท่ีดี
   กจิกรรมสนับสนนุดานพลังงานไฟฟา เน่ืองจากมีแผนผลิตไฟฟาจากพลังงาน
   น้ำมากขึ้น
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กฎระเบียบดานการลงทุน

 นโยบายการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศของรัฐบาล สปป.ลาว การใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีโดยเฉพาะการยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล DDFI กำหนดใหผูประกอบการ
ที่ เขาไปต้ังโรงงานใน สปป.ลาว รวมท้ังพ้ืนท่ีทางเหนือ ซ่ึงสวนใหญขาดแคลนระบบ
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานไดรบัยกเวนภาษเีงินไดนติบิคุคลเปนเวลา 7 ป หลงัจากนัน้เสยีอตัรา
รอยละ 10.0 เทียบกับอัตราปกติรอยละ 35.0

ตารางท่ี 12.7 จดุแขง็ จดุออน โอกาส และขอจำกัด  (SWOT) ของการคาและการลงทุนใน 

   สปป.ลาว

จุดแข็ง / Strength

โอกาส / Opportunity

จุดออน / Weakness

ขอจำกัด / Threat

 การขนสงสินคาผานแดนยังมีความซับซอน
 อุตสาหกรรมคาปลีกตองอาศัยความสัมพันธยาวนาน
 การทำ Contract farming ยังมีอุปสรรค
 ในการเขาถึงท่ีดิน
 การพัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงกับประเทศ
 เพ่ือนบานคอนขางยาก และไมมีศักยภาพ
 แรงงานมีทัศนคติที่ไมดีตองานบริการ

 มีพรหมแดนติด 5 ประเทศทำใหสามารถใช
 สปป.ลาว เปนเสนทางเชื่อมโยงการขนสงกับจีน
 เวียดนาม สหภาพเมียนมาร และกัมพูชาได
 มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
 และแหลงพลังงานไฟฟา
 รัฐบาลในระบอบสังคมนิยมมีเสถียรภาพ
 รฐับาลมีนโยบายใหมีการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
 ในพื้นท่ีแตละภาคของ สปป.ลาว
 มีเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยูใกลประเทศไทยมากท่ีสุด

 ระบบเศรษฐกิจยังไมกระตุนใหเกิดการพัฒนาเต็มท่ี
 การอนุญาตใหลงทุนขึ้นอยูกับผูปกครองของ
 แตละแขวง
 แรงงานของ สปป.ลาว สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ
 มีขอจำกัดในการนำผลกำไรของผูลงทุน
 กลับประเทศ
 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังขาดการพัฒนา
 ผูถือบัตรผานแดนของไทยเดินทางผานเขา
 พื้นที่ตางๆ ใน สปป.ลาว ไมสะดวก
 ตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็ก

 มีพรมแดนติดตอหลายประเทศ หากการกอสราง
 เสนทางเชื่อมโยงแลวเสร็จ จะมีความไดเปรียบ
 ในการติดตอและการสงสินคาผาน สปป.ลาว 
 ไปยังประเทศท่ีอื่น เชน จีน เวียดนาม 
 มีวัฒนธรรมและภาษาคลายไทย
 มีความสัมพันธอันดีกับไทย
 ประชากรชาว สปป.ลาว มีทัศนคติท่ีดีตอสินคาไทย
 ในดานคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบสินคาจากจีน
 และเวียดนาม
 รัฐบาลสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร
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 นักลงทุนที่สนใจลงทุนในพ้ืนที่ภาคเหนือของ สปป.ลาว ตองยื่นคำรองขออนุญาต
ลงทนุพรอมกบัเอกสารการลงทนุและบทวพิากษเศรษฐกจิแสดงผลวเิคราะหความเปนไปได
ของโครงการและแผนธุรกจิ ตอผูปกครองของแขวงทีต่องการเขาไปลงทนุ โดยมอีำนาจอนุมตัิ
โครงการลงทุนไมเกิน 3 ลานดอลลาร สรอ. ยกเวน แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเปน 1 ใน 
4 แขวงใหญนอกเหนือจากแขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต และนครหลวงเวียงจันทน
ที่ผูปกครองแขวงมีอำนาจอนุมัติวงเงินลงทุน 5 ลานดอลลาร สรอ.  

 สปป.ลาว ออกกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศฉบับแรกเม่ือป 2521 
และปรับปรุงแกไขประกาศใชชื่อ “กฎหมายวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนของ
ตางประเทศ (Law on the Promotion and Management of Foreign Investment in the Lal 
People’s Democratic Republic)” เมื่อ 14 มีนาคม 2537 โดยปรับปรุงกฎหมายการลงทุน
แหงชาต ิเชน กฎหมายการลงทนุจากตางประเทศ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทีด่นิ เปนตน 
เพื่อใหเปนสากลและเอ้ืออำนวยใหนักลงทุนตางชาติมั่นใจที่จะเขามาลงทุนในประเทศ
มากขึ้น

 สิทธิประโยชนตางๆ แกนักลงทุนตางชาติ มีดังน้ี

 (1) ใหความคุมครองแกนกัลงทุนและทรัพยสนิของนักลงทุนตางชาติ จะไมถกูยดึ รบิ
หรือโอนไปเปนของรัฐ เวนแตมีความจำเปนเพื่อสาธารณประโยชน ซึ่งนักลงทุนจะไดรับ
คาทดแทนคืนโดยเร็วอยางสมเหตุสมผลและเปนจริง นอกน้ัน รัฐบาลยังรับประกันจะไม
เขาแทรกแซงการดำเนินธุรกิจ

 (2) นักลงทุนตางชาติไมมีสิทธิถือครองท่ีดิน แตสามารถเชาที่ดิน (ระยะเวลาเชา
ไดถึง 20 ป และ 30 ปจากรัฐ) สามารถโอนสิทธิและผลประโยชนจากการเชาที่ดินได
อยางไรก็ตาม ในป 2542 สปป.ลาว ออกกฎหมายวาดวยการวางผังเมือง (The Town
Planning Law) กำหนดเขตการใชที่ดินเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน เขตที่อยูอาศัย 
เขตสำนกังาน เขตการคา เขตอตุสาหกรรม เขตสวนสาธารณะ เปนตน ทำใหนกัลงทนุตางชาต ิ
คำนึงถึงแหลงที่ตั้งโครงการลงทุนใหถูกตองตามเขตท่ีกำหนด

 (3)  นักลงทุนตางชาติตองใหสิทธิแรงงาน สปป.ลาว กอนแรงงานชาติอื่นในการ
คัดเลือกเขาทำงาน และสามารถจางแรงงานตางชาติไดกรณีที่ตองการแรงงานฝมือและ
ความชำนาญเฉพาะ และสามารถโอนรายไดของตนกลับประเทศไดภายหลังชำระภาษีได
ในอัตรารอยละ 10.0
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 (4) นักลงทุนตางชาติสามารถดำเนินธุรกิจไดในทุกสาขาการลงทุนที่ถูกตองตาม
กฎหมาย แตมีขอยกเวนบางสาขาดังน้ี

  (4.1) สาขาท่ีถูกควบคุมและติดตามอยางใกลชิดจากรัฐบาล สปป.ลาว เชน 
พลังงาน เหมืองแร การนำเขา - สงออก การคา การโทรคมนาคม และดานสุขภาพ

  (4.2) สาขารัฐบาลใหการสนับสนุนมากเปนพิเศษ ไดแก โครงการ
ผลิตกระแสไฟฟา อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานจำนวนมาก อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก 
การเกษตร ปาไมและผลิตภณัฑจากปา เหมืองแร การทองเทีย่วเชงิอนรุกัษ อตุสาหกรรมเบา 
และการบริการ

  (4.3) สาขาท่ีรฐับาล สปป.ลาว หามนักลงทุนตางชาติลงทนุ สงวนไวสำหรบั
นักลงทุน สปป.ลาว ไดแก บริการดานการทำบัญชี บริการการทองเท่ียว ขายปลีก 
และทำปาไม

รูปแบบการลงทุน มี 2 รูปแบบคือ

 (1)  การรวมลงทุนระหวางนกัลงทุนตางชาติและนักลงทุน สปป.ลาว (Joint Venture) 
นักลงทุนตางชาติมีสัดสวนการลงทุนอยางนอยสุดรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
 (2) การลงทุนของตางประเทศรอยละ 100 (Wholly Foreign - Owned Enterprise)
รัฐบาล สปป.ลาว กำหนดคณะกรรมการสงเสริมและรวมมือดานการลงทุน (Committee
for Investment Management and Cooperation : CIC) ขึ้น เปนหนวยงานเอกเทศ
แหงเดียวดูแลการลงทุนจากตางประเทศ และ CIC ไดแตงตั้งคณะรัฐมนตรีคุมครอง
การลงทนุจากตางประเทศ (Foreign Investment Management Cabinet : FIMC) มหีนาที่
พจิารณาขัน้ตอนการขออนุญาตของนกัลงทนุใหมคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้และบริการ
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One - Stop Service) กลาวคือ โครงการมีมลูคาและ
ระยะเวลาผลการพิจารณาดังตอไปน้ี
  มูลคาต่ำกวา 1 ลานดอลลาร สรอ. ทราบผลพิจารณาภายใน 3 สัปดาห 
  มูลคา 1 - 5 ลานดอลลาร สรอ. ทราบผลภายใน 4 สัปดาห 
  มูลคา 5 - 50 ลานดอลลาร สรอ. ทราบผลภายใน 12 สัปดาห

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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การลงทนุจากตางประเทศใน สปป.ลาว ทีถ่กูตองตามกฎหมายจะเริม่ดำเนนิกจิการ
ไดตอเม่ือไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจาก FIMC และทำการจดทะเบียนบริษัทกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา และไดรบัใบจดทะเบียนบริษทัตามขอกำหนดในกฎหมาย
ธุรกิจแลว

การเดินทางเขา - ออกประเทศ

  คนท่ัวไปและขาราชการ ตองมีหนังสือเดินทางไปแสดงจึงจะเขา สปป.ลาว ได 
  กรณีการขามแดนบริเวณชายแดนไทย - สปป.ลาว ทีจ่ดุผานแดนสามารถใชได
  ทั้งหนังสือเดินทางหรือบัตรผานแดนชั่วคราว (Border Pass) 
  สวนจุดผอนปรนสามารถใชไดเฉพาะบัตรผานแดนเทาน้ัน การใชบตัรผานแดน
  จะไมสามารถเขาไปยังแขวงอ่ืนๆ นอกจากแขวงท่ีเขามา และตองเดินทางออกจาก
  สปป.ลาว จุดเดียวกับขาเขา 
  สำหรับการใชหนังสือเดินทาง (Passport) ไมตองทำวีซา 
  หากนำรถยนตเขาไปเอง ตองติดตอกรมการขนสงกระทรวงคมนาคม หรือ
  ขนสงจังหวัดตองมีการทำประกันการนำรถเขาประเทศ

สิทธิพิเศษทางการคาระหวางประเทศท่ีไดรับ

  ญี่ปุนใหระบบสิทธิพิเศษทางภาษี ประกอบดวย 2 สวนคือ สำหรับผลิตภัณฑ
  ทางกสิกรรม ปาไม และประมง และสวนที่สองคือ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
  เหมืองแร รวมถึงสินคาที่ใชผลิตภัณฑทางกสิกรรม หรือผลิตภัณฑทางปาไม
  สวนประกอบหลัก
  สิทธพิเศษทางดานอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชรวมกัน (Agreement on
  Common Effective Preferential Tariff - CEPT) สญัญาวาดวยการใหสทิธพิเิศษ
  ดานอตัราภาษนีีเ้ปนสวนสำคญัในการปฏบิตัแิผนลดอตัราภาษขีองเขตการคา
  เสรีอาเซียน หรืออาฟตา (CEPT Scheme AFTA)
  ลดอัตราภาษีสินคานำเขาของจีนจำนวน 202 / 238 รายการใหแก สปป.ลาว น้ี
  การสงออกสนิคาของ สปป.ลาว ไปยงัจีน และทำใหราคาสนิคาของ สปป.ลาว
  สามารถแขงขันไดในจีน

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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สทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากรเปนการท่ัวไป (Generalized System of Preferences :

GSP) จากประเทศผูนำเขามากถึง 35 ประเทศท่ัวโลก อาทิ ประเทศในกลุม EU และญ่ีปุน

3)  ภาวะการลงทุนใน สปป.ลาว

 จากสถติกิารใหการอนมุตัลิงทนุจากคณะกรรมการสงเสริม และคุมครองการลงทนุ
ภายในและตางประเทศ (DDFI) ของ สปป.ลาว ปรากฏวาต้ังแตป 2531 - 2548 ประเทศไทย
เปนประเทศทีล่งทนุใน สปป.ลาว มากทีส่ดุ คอื ลงทนุ 330 โครงการ มลูคา 2,845.7 ลานดอลลาร
สรอ. สาขาอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยลงทุนใน สปป.ลาว มากที่สุด 3 อนัดับแรกไดแก 
พลังงานไฟฟา มูลคา 1,566.5 ลานดอลลาร สรอ. คิดเปนรอยละ 55.05 รองลงมา คือ 
โทรคมนาคมและการขนสง มูลคา 637.3 ลานดอลลาร สรอ. คิดเปนรอยละ 22.40 และ 
โรงแรม และการทองเที่ยว มูลคา 287.9 ลานดอลลาร สรอ. คิดเปนรอยละ 10.12 

ตารางท่ี 12.8 โครงการของไทยท่ีลงทุนใน สปป.ลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2531 - 2548

 1. พลังงานไฟฟา 6 1,127.5 55.05
 2. โทรคมนาคมและการขนสง 9 637.3 22.40
 3. โรงแรมและการทองเท่ียว 13 287.9 10.12
 4. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 90 101.4 3.56
 5. ธุรกิจเกษตร  44 61.7 2.17
 6. ธนาคารและการประกันภัย 6 50.8 1.79
 7. การคา  46 33.3 1.17
 8. สิ่งทอและเส้ือผาสําเร็จรูป 38 29.8 1.05
 9. การบริการ  34 25.3 0.89
 10. การกอสราง  17 23.1 0.81
 11. เหมืองแร  8 15.7 0.55
 12. อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรไม 17 10.5 0.37
 13. บริษัทที่ปรึกษา 2 2.4 0.08
   รวมทั้งสิ้น 330 2,406.7 100.0

ที่มา : DDFI: Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment

ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน (โครงการ)
เงินลงทุน

(ลานดอลลาร สรอ.)
สัดสวน (%)

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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  การลงทุนไทยใน สปป.ลาว ชวงป 2548 และไตรมาสแรกของป 2549 อยูในเกณฑ
ที่สูงมาก โดยเฉพาะในชวง 3 เดือนแรกของปนี้ทางฝายไทยไดมีการเรงเขาไปทำสัญญา
ลงนาม MOU ในโครงการขนาดใหญกับฝาย สปป.ลาว ไทยเปนประเทศผูลงทุนอันดับหนึ่ง
ใน สปป.ลาว นับจากป 2531 จนถึงเดือนมกราคม 2548 มีโครงการจากตางชาติที่ไดรับ
อนุญาตใหมาลงทุนใน สปป.ลาว รวมทั้งหมด 1,246 โครงการ มีมูลคาการลงทุน 5,397.8  
ลานดอลลาร สรอ. ในจำนวนนี้ไทยเปนประเทศท่ีเขามาลงทุนใน สปป.ลาว มากท่ีสุด 
เปนจำนวน 331 โครงการ มลูคาการลงทนุ  2,277.7 ลานดอลลาร สรอ. หรือประมาณรอยละ 
42.19 ของมลูคาการลงทนุทัง้หมด ประเทศทีม่มีลูคาการลงทนุใน สปป.ลาว ลำดบัรองลงมา 
ไดแก สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม เกาหลี นอรเวย ไตหวัน นิวซีแลนด 
ออสเตรเลีย รัสเซีย อังกฤษ และญี่ปุน 

 ในอนาคตนอกจากนักลงทุนจากประเทศไทยแลว ประเทศที่คาดวาจะเขาไป
ลงทุนสูงใน สปป.ลาว รองจากไทย คือ เวียดนาม และจีน ตามดวยเกาหลี มาเลเชีย 
สิงคโปร และออสเตรเลีย แมแตฝรั่งเศส และรัสเซีย ซึ่งหันมาสนใจลงทุนใน สปป.ลาว 
เพิ่มขึ้นจากท่ีเคยเวนวางจากการลงทุนใน สปป.ลาว การลงทุนของไทยใน สปป.ลาว
จะเนนทางดานโครงการสรางเข่ือนพลังงานไฟฟาเพ่ือนำมาใชเปนพลังงานทดแทนใน
ประเทศไทย นอกจากน้ันเปนโครงการดานการเกษตรท่ีไทยมีความถนัด ธรุกจิการกอสราง
ที่กำลังขยายตัวใน สปป.ลาว เน่ืองจากการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคของ สปป.ลาว
ยงัตองมีการบูรณะและการขยายถนนหนทางอีกมาก และตองพ่ึงพาวัสดกุอสรางจากฝงไทย
เปนหลัก ทางดานการคาและการบริการ และโรงแรมภัตตาคาร ที่คนไทยเขาไปรวมทุนกับ 
สปป.ลาว มากข้ึน สวนจีนเนนดานเหมืองแรทีช่ำนาญดานเทคโนโลยีขดุเจาะและการเกษตร
ซึ่งในขณะน้ีเศรษฐกิจจีนกำลังเติบโต คนจีนมีฐานะมากข้ึนก็นำเงินมาลงทุนเชาที่ดินใน
ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว เพื่อการเกษตรโดยใชแรงงานของ สปป.ลาว ทางเวียดนามก็
เนนดานการเกษตรมีการเชาทีด่นิปลูกยางพาราใน สปป.ลาว และลงทุนดานบริการโรงแรม
ตามแขวงตางๆ ของ สปป.ลาว มากขึ้น เกาหลีเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว เนนดานธุรกิจ
การคาเปนเอเยนขายรถยนต และรถจักรยานยนต มาเลเซียสนใจดานโรงแรม ภัตตาคาร 
และการเกษตรพืชน้ำมัน สวนสิงคโปรใหความสำคัญดานบริการ และออสเตรเลียสนใจ
ลงทุนดานเหมือง ประเภทเหมืองทอง และทองแดง เปนตน 
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 โอกาส ชองทาง และวิธีการสงออกสินคาหรือการเขาไปลงทุน

 สปป.ลาว มพีรมแดนตดิตอหลายประเทศ หากการกอสรางเสนทางเชือ่มโยงแลวเสรจ็
จะมคีวามไดเปรยีบในการติดตอและการสงสนิคาผาน สปป.ลาว ไปยงัประเทศท่ีอืน่ เชน จนี 
เวยีดนาม มวีฒันธรรมและภาษาใกลเคยีงกบัไทย มคีวามสมัพนัธอนัดกีบัไทย และประชากร
ชาวลาวมีทัศนคติท่ีดีตอสินคาไทยในดานคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบสินคาจากจีนและเวียดนาม
อกีท้ังรฐับาล สปป.ลาว สงเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมการเกษตร มทีรพัยากรธรรมชาติ
ทีอ่ดุมสมบรูณทัง้แรธาต ุพลังนำ้ และทีด่นิสำหรบัทำการเกษตร และยงัขาดแคลนเทคโนโลยี
การผลติผลผลติทางการเกษตร แตกม็ขีอจำกดัในดานขนาดตลาดในประเทศทีม่ปีระชากร
นอย ความพรอมของสาธารณปูโภค และการไมมพีรมแดนตดิทะเลจงึทำใหการขนสงสนิคา
ระหวางประเทศตองผานประเทศอ่ืน

 ประเภทธุรกิจหรือสินคาที่มีศักยภาพสำหรับ SMEs

 แรงจงูใจสำหรบัผูประกอบการ SMEs เขามาลงทนุ คอื การแสวงหาตลาด (Market
Seeking) โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ไดแก ธุรกิจคาสงสินคาอุปโภคบริโภคจาก
ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรมตามเมืองทองเท่ียว ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
(อาทิ น้ำตาลทราย) ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจบริการซอมรถยนตและรถจักรยานยนต ธุรกิจ
จำหนายอะไหลช้ินสวนรถจักรยานยนต ธุรกิจผลิตถุงพลาสติก เปนตน โดยผูประกอบการ SMEs 
สวนใหญของไทยจะเขาไปลงทุนในพ้ืนทีท่ีไ่ดรบัการพฒันาแลวคอนขางสมบูรณ เชน บรเิวณ
ใกลจุดผานแดนไทย - ลาว นครเวียงจันทน สะหวันนะเขต และปากเซ เปนตน
 
 12.3.3 สหภาพเมียนมาร

 รัฐบาลสหภาพเมียนมารหรือประเทศเมียนมาร ประกาศนโยบายต้ังแตเขายึด
อำนาจการปกครองใหมๆ  ทีจ่ะเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิเมยีนมารจากระบบวางแผนสวนกลาง
(Centrally - planned economy) เปนระบบตลาดเปดประเทศรองรบัและสงเสรมิการลงทนุ
จากภายนอก สงเสริมการสงออก การทองเที่ยว และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ภูมิภาค แตในทางปฏิบัติการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมีความคืบหนานอยมาก เนื่องจาก
รัฐบาลไมไดดำเนินการในทิศทางดังกลาวอยางเต็มท่ี รัฐบาลยังคงคุมและแทรกแซงภาค
การผลิตตางๆ อยางเขมงวด
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 ปจจุบัน แมวารัฐบาลยังไมไดดำเนินการใดๆ ที่สำคัญเพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
มหภาค แตพยายามเรงการพัฒนาภาคการเกษตร การผลิตและสงออกผลผลิตถั่ว ขาว 
ยางพารา ฯลฯ โดยสภาการคา (Trade Council) และรัฐบาลพยายามสงเสริมโครงการ
ปลกูขาวเพ่ือการสงออก แมไดเปลีย่นนโยบายในเรือ่งนีก้ลับไปกลบัมาหลายคร้ัง กลางป 2548
ไดอนุญาตใหภาคเอกชนทำการปลูกขาวเพ่ือการสงออกอีก 30 บริษัท นอกจากน้ียังให
ความสำคญัตอพชืเศรษฐกิจรายการใหม อาท ิถัว่แมคคาเดเมีย โดยไดสงเจาหนาทีไ่ปอบรม
ที่โครงการพัฒนาดอยตุงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 และขอใหมูลนิธิแมฟาหลวงสงเมล็ด
แมคคาเดเมีย 4.5 ตันไปปลูกในรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร การสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ การสงเสรมิการทองเทีย่ว การนำทรัพยากรมาใช โดยเฉพาะกาซธรรมชาติและ
พลังน้ำ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 ไทยและสหภาพเมียนมาร ไดมีการเสนอจัดตั้งความรวมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนขึ้น เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว การคา และการลงทุนระหวางกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนี้จะสามารถเคลื่อนยายสินคาและขอมูลขาวสารไดอยางเสรี 
การเดินทางเขามาทำการคา เขามาลงทุนทั้งเปนเจาของกิจการเองหรือรวมทุน และการ
ทองเที่ยวไดสะดวกย่ิงขึ้น เปนเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินการของรัฐทั้งการบริหาร
จัดการและการบริการ ซึ่งขณะนี้กำลังอยูระหวางดำเนินการศึกษาความเปนไปไดโดยมี
แผนการจัดตัง้ในจุดตางๆ อาทิ อำเภอแมสอดของไทย และเมืองเมียวดีของสหภาพเมียนมาร
นิคมอุตสาหกรรมเมาะละแหมง ผาอัน เปนตน เพื่อสานรับกับนโยบายบานพี่เมืองนอง
หรือ Sister city 

   การคาชายแดนของสหภาพเมียนมาร อยูภายใตการดูแลของ The Department 
of Border Trade (DOBT) สังกัดกระทรวงพาณิชย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการคา และ
อำนวยความสะดวกทางการคาใหเปนไปอยางราบรืน่ ตลอดทัง้สรางสมัพนัธทีด่ตีอประเทศ
เพื่อนบาน นอกจากน้ียังถือเปนแหลงรายไดที่สำคัญของประเทศ ทั้งน้ีสหภาพเมียนมารมี
จุดการคาตามแนวชายแดนท้ังหมด 13 จุดดังน้ี 
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 (1)  เขตชายแดนสหภาพเมียนมาร - จีน ไดแก Muse (105 ไมล) , Lwejel, Lizer, 
Chinshwehaw, และ Kanpaiktee 
 (2)  เขตชายแดนสหภาพเมียนมาร - ไทย ไดแก Tachileik, Myawaddy, Kawthaung 
และ Myeik 
 (3) เขตชายแดนสหภาพเมียนมาร - อินเดีย ไดแก Tamu และ Rhi 
 (4)  เขตชายแดนสหภาพเมียนมาร - บังคลาเทศ ไดแก Sittwe และ Maungdaw 

 ทัง้น้ีรฐับาลเมียนมารไดวางแผนมาตรการทางการคาในการดำเนินกจิกรรมการคา
ตามแนวชายแดนท้ัง 13 แหงกับประเทศเพ่ือนบานทั้ง 4 ประเทศ ไวดังน้ี 
 
 ประเทศจีน : มกีารจดัต้ังเขตการคาเสรีตามแนวชายแดนกับจนี ดวยการผอนคลาย
กระบวนการทางการคาเพือ่อำนวยความสะดวกแกผูสงออกและนำเขา อนัเปนการสงเสริม
การคาของทั้งสองประเทศใหขยายตัวมากย่ิงขึ้น โดยกระทรวงพาณิชยอนุญาตใหพอคา
สามารถขนสงสินคาเขาไปยังเขตการคาเสรีตามแนวชายแดนไดโดยตรง และเมื่อพอคา
เมียนมารขายสินคาใหจีนไดแลว รัฐบาลก็จะออกใบอนุญาตสงออกใหในวันน้ัน 

 ประเทศอนิเดยี : สหภาพเมยีนมารมแีผนตัง้เขตการคาบริเวณเมอืงทามขูองเมยีนมาร
กับเมืองโมเรหของอินเดีย อินเดียเปนประเทศคูคาที่สำคัญอันดับ สี่ ของเมียนมารรองจาก
ไทย จนี และสงิคโปร อกีท้ังยังเปนตลาดสงออกอนัดับ สอง รองจากไทย โดยสามารถรองรบั
สนิคาของเมยีนมารไดรอยละ 25.0 ซึง่ถอืไดวาอนิเดียเปนประเทศทีม่คีวามสมัพนัธทีแ่นนแฟน
กับเมียนมารมาโดยตลอด โอกาสที่จะขยายการคาและการลงทุนรวมกันจึงมีอยูมาก
เชนเดียวกับจีน 

 ประเทศบงัคลาเทศ : สหภาพเมยีนมารมแีผนต้ังเขตการคาบริเวณเมอืงหมองเตาว
ของเมียนมารกับเมืองแตกนาฟของบังคลาเทศ ซึ่งทั้งสองประเทศไดเร่ิมทำการคาตาม
แนวชายแดนกันตั้งแตเดือนกันยายน 2538 แตปจจุบันการคาชายแดนของประเทศท้ังสอง
กลับไมเติบโตเทาที่ควร 
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ประเทศไทย : สหภาพเมียนมารไดมีการจัดตั้งเขตการคาบริเวณเมืองเมียวดีของ
เมียนมาร ซึ่งติดกับอำเภอแมสอด จังหวัดตากของไทย โดยไทยถือเปนคูคารายใหญที่สุด
ของเมียนมารและการคาของประเทศท้ังสองน้ันรอยละ 70.0 ก็อยูในรูปของการคาตาม
แนวชายแดน 

 จะเห็นไดวาการสงเสริมการคาตามชายแดนท้ังในรูปการจัดตัง้เขตการคา และเปด
เสรทีางการคาของเมียนมาร จะไมเพยีงแตสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมาร
เทานั้น แตยังสงผลดีตอการพัฒนาที่ตอเนื่องทั้งทางดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคากับประเทศเพ่ือนบาน

1) ภาวะการคาระหวางไทยและสหภาพเมียนมาร

 การคารวมระหวางปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป 2549 มีมูลคาการคาระหวางกัน
รวมทั้งส้ิน 117,481.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 17.1 ประเทศไทยเคยเกิน
ดุลการคาเมียนมารมาตลอดจนถึงป 2543 แตเร่ิมเสียเปรียบดุลการคานับแตป 2544 ซึ่ง
เปนปแรกท่ีไทยเร่ิมรบัซ้ือกาซธรรมชาติจากเมียนมาร และไทยตองปฏิบตัติามสัญญา Take 
or Pay การนำเขากาซธรรมชาตจิากเมยีนมารของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในป 2549 
ไทยขาดดุลการคาเพิ่มโดยมียอดการขาดดุลการคา 59,861.2 ลานบาท เน่ืองจากมีมูลคา
การสงออกท้ังส้ิน 28,810 ลานบาท ขณะที่การนำเขาสินคาไทยจากเมียนมารมีมูลคาสูงถึง 
88,671.2 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 23.3 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548

ตารางท่ี 12.9 การคาระหวางไทยกับสหภาพเมียนมาร

   2548 2549 2548 2549 2548 2549

มูลคาการคา  100,298.1   117,481.8  27.2  17.1  100.0  100.0 
สงออก  28,382.2  28,810.3  16.6  1.5  28.3  24.5 
นำเขา  71,915.9  88,671.2  31.9  23.3  71.7  75.5 
ดุลการคา  -43,533.7 -59,861.2  

รายการ
มูลคา

(ลานบาท)
อัตราการขยายตัว

(รอยละ)
สัดสวน
(รอยละ)
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จุดแข็ง / Strength จุดออน / Weakness

 มีอาณาเขตติดกับจีน อินเดีย บังคลาเทศ สปป.ลาว
 และไทย ทำใหเมียนมารเปนประเทศท่ีอยูทามกลาง
 ของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต จีน และ
 เอเชียใต ทำใหมีความไดเปรียบในการติดตอทำ
 การคา การสงออกและนำเขา รวมทั้งการสงสินคา
 ผานแดนไปยังประเทศตางๆ 
 ยังมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
 เหมาะแกการเปนฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม
 มีทรัพยากรประมงท่ีอุดมสมบูรณ
 แหลงทองเที่ยวมีศักยภาพสงู
 มีอุปทานสวนเกินของแรงงานจำนวนมาก
 มีการคนพบแหลงพลังงานน้ำมันและกาซธรรมชาติ

 กฎระเบียบทางการคาที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย
 ภาคราชการยังขาดความโปรงใส
 แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ
 ขาดผูที่มีความรูในดานการทำธุรกิจตางประเทศ
 สาธารณูปโภคยังขาดแคลนและมีราคาแพง
 การคมนาคมระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ
 ยังไมสะดวก
 ระยะเวลาเปดปดจุดผานแดนนอย
 มีขอจำกัดในการเคล่ือนยายปจจัยการผลิตและเงิน

โอกาส / Opportunity อุปสรรค / Treat

 รัฐบาลไมสงเสริมการลงทุนของตางชาติอยางจริงจัง 
 โดยเฉพาะในสาขาการคา และการลงทุนขนาดเล็ก
 สหภาพเมียนมารยังไมมีการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง
 และทันสมัย ทำใหขาดขอมูลดานการตลาด
 และการเงิน
 สหภาพเมียนมารถูกตอตานทางการคาระหวาง
 ประเทศจากหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 
 และสหภาพยุโรป
 กฎระเบียบ คาใชจายของนักลงทุนตางชาติสูงกวา
 นักลงทุนในประเทศมาก

 ตลาดของสหภาพเมียนมารในอนาคตมีโอกาส
 พัฒนา / เชื่อมโยงมากข้ึนจากการเขาเปนสมาชิก
 อาเซียน
 สหภาพเมียนมารมีจำนวนประชากรมากวาไทย
 หากประเทศมีการพัฒนาจะเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญ
 ไทยสามารถใชสหภาพเมียนมารเปนประตูระบาย
 สินคาสูประเทศที่สาม รวมทั้งใชสหภาพเมียนมาร
 เปนฐานในการผลิตสินคาเพ่ือการสงออกในอนาคตได
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 2)   ศักยภาพของการลงทุนในสหภาพเมียนมาร 

ศักยภาพรวมของประเทศ 

  • มีทรัพยากรท้ังดานการเกษตร ประมง แรธาตุ จำนวนมากและราคาถูก 
   แรงงานราคาถูก
  • มีตลาดในประเทศขนาดใหญ และเปนสมาชิก ASEAN แตมีขอจำกัดดาน
   ตลาดสงออกไปยังตลาดหลักของโลก
  • พรมแดนติดกับเอเชียใตและจีน ซึ่งเปนตลาดใหมขนาดใหญ
  • มาตรฐานระบบตลาดภายในไมสูง ทำใหตนทุนการตลาดต่ำ
  • มีแนวโนมลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานสูง
  • สาธารณูปโภคและการคมนาคมยังไมพรอมในบางพ้ืนที่

ตารางท่ี 12.10 จุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจำกัดของการคาและการลงทุนในประเทศ

  สหภาพเมียนมาร

ที่มา : รายงานสถานการณโครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ 
 สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

• ม•••••••••••••••••••••••••
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• ส••••••••••••••••••••••••••
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 กฎระเบียบดานการลงทุน

 หนวยงานทีด่แูลการลงทนุจากตางประเทศ คอื คณะกรรมาธกิารสงเสรมิการลงทนุ
แหงสภาพเมยีนมาร (Myanmar Investment Commission: MIC) ทำหนาทีพ่จิารณาอนมุตัิ
โครงการลงทุนจากตางชาติ มีคณะกรรมการการลงทุนจากตางประเทศ (The Union of 
Myanmar Foreign Investment Commission: FIC) พิจารณาโครงการลงทุนในเบ้ืองตน

 รูปแบบการลงทุนที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาล มี 2 รูปแบบ คือ

 1) การลงทุนที่ชาวตางชาติถือหุนรอยละ 100
 
 2) การรวมลงทุน แบงเปน
  
  2.1) รวมลงทุนกับรัฐบาลในสังกัดกระทรวงตางๆ ไดไมนอยกวารอยละ 35 
ของมูลคารวม ตองทำโครงการย่ืนเสนอตอ FIC
  
  2.2) รวมลงทุนกับเอกชน นักลงทุนตางชาติตองลงทุนไมนอยกวารอยละ 35
  
  2.3) รัฐบาลสหภาพเมียนมารอนุญาตใหลงทุนในลักษณะที่เปน BOT (Build 
Operare and Transfer) ในธรุกิจโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย สวนการลงทนุ PSC (Production
Sharing Contract) อนญุาตใหลงทนุเฉพาะดานการสำรวจและขดุเจาะทรพัยากรธรรมชาติ
ออกมาใชประโยชนเทานั้น

 เงินลงทุนขั้นต่ำของนักลงทุนตางชาติ (Minimum Foreign Capital)

 MIC กำหนดเงินลงทุนข้ันต่ำของนักลงทุนตางชาติดังน้ี
  (1) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ไมต่ำกวา 500,000 ดอลลาร สรอ.
  (2) การลงทุนในภาคบริการ ไมต่ำกวา 300,000 ดอลลาร สรอ.
 
 สิทธิประโยชนดานการลงทุน

 สหภาพเมยีนมารประกาศใชกฎหมายสงเสรมิการลงทนุจากตางประเทศ (The Union 
of Myanmar Foreign Investment Law : FIL) มีวัตถุประสงคที่จะสรางภาพพจนที่ดีใหกับ
ประเทศและดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน โดยรัฐบาลใหสิทธิประโยชนและส่ิง
อำนวยความสะดวกๆ ดังนี้

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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 1) สิทธิประโยชนดานภาษี  

  1.1) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Tax Holiday) ในชวง 3 ปแรก 
นับจากปที่เริ่มดำเนินการ

  1.2) ยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินได จากการนำผลกำไรกับไปลงทุนใหม
ภายในระยะเวลา 1 ป
  
  1.3) ธุรกิจสงออกจะไดรับการลดหยอนเงินไดรอยละ 50.0 ของผลกำไร
ที่ไดจากการสงออก
  
  1.4) ไดรบัสิทธใินการหกัคาใชจายดานการวจิยัและพฒันา (R&D) ออกจาก
การคำนวณรายไดพึงประเมิน
  
  1.5) ยกเวนหรอืลดหยอนภาษนีำเขาหรือภาษทีองถิน่อืน่ๆ (Internal Taxes) 
หรือทั้ง 2 ประเภท ที่เก็บจากการนำเขาเครื่องจักรและสวนประกอบ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
ช้ินสวนและวัสดุตางๆ ท่ีใชในการกอสรางโครงการ
  
  1.6) ยกเวนหรอืลดหยอนภาษนีำเขาหรือภาษทีองถิน่อืน่ๆ หรือทัง้ 2 ประเภท 
ท่ีเก็บจากการนำเขาวัตถุดิบในชวง 3 ปแรก นับจากปท่ีเร่ิมดำเนินการ

 2) หลักประกันและความคุมครอง

 รฐับาลเมยีนมารใหความคุมครองนกัลงทนุตางชาตติามกฎหมายสงเสรมิการลงทนุ
จากตางประเทศ เชน อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติโอนเงินทุนและผลกำไรกลับประเทศได
และใหการรองรับวากิจการจะไมถูกยึดหรือถูกโอนไปเปนของรัฐบาลในชวงระหวางท่ี
ไดรับอนุญาตใหลงทุน หรือชวงที่ขยายเวลาในการลงทุนออกไป (ถามี) ยกเวน 
เปนการกระทำเพ่ือสาธารณประโยชน ซึ่งนักลงทุนตางชาติจะไดรับเงินชดเชยตามความ
เหมาะสม5 

5 แนวปฏิบัติในการลงทุนในสหภาพเมียนมาร / ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุน, MYANMAR Investment Inforamtion 
 2008, สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI).

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 โอกาสและลูทางการลงทุนในสหภาพเมียนมาร

 ในภาพรวมโอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพเมียนมารยังมีอยูมาก เมื่อคำนึงถึง
สภาวะเศรษฐกิจและการคา นโยบายของรัฐบาล และทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมารที่มี
ความอุดมสมบูรณ สรุปดังนี้

 (1)  สหภาพเมยีนมารมตีลาดในประเทศทีม่ขีนาดใหญ ทำใหมคีวามตองการบรโิภค
สนิคามากตามไปดวย โดยเฉพาะสนิคาทนุเพือ่การกอสราง และสนิคาอปุโภคบรโิภค ซึง่จะ
สงผลตอความตองการเงินตราตางประเทศของสหภาพเมียนมารเปนอยางมาก

 (2) มาตรฐานระบบตลาดภายในยังไมสูงมาก สงผลใหตนทุนดานการตลาดของ
ผูประกอบการต่ำดวยเชนกัน

 (3) นโยบายของรัฐบาลในปจจบุนั สงผลดีตอการลงทุนของไทยท่ีเนนการผลิตสนิคา
อุปโภคบริโภคเพื่อการขายในประเทศ หรือเพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมารเปนหลัก 
หรอืเพือ่การผลติเพือ่การสงออก รฐับาลยงัสงเสริมบทบาทของรฐัวสิาหกจิและพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในประเทศไปพรอม 
 (4) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของเมียนมารอยูในทำเลท่ีดี 
 (5) สหภาพเมียนมารมสีภาวะการแขงขนัดานการลงทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศตะวันตกยังมีระดับต่ำ 
 (6) มทีรพัยากรทีส่ามารถนำมาเปนวตัถดุบิในการผลติจำนวนมากและมรีาคาถกู
โดยเฉพาะที่ดิน ซึ่งเหมาะแกการเปนฐานการผลิตเพื่อสงกลับมายังประเทศไทยหรือเพื่อ
การสงออกตอไปในอนาคต 
 (7) มชีายแดนตดิกบัประเทศไทย ทำใหตนทนุการขนสงตำ่กวาประเทศอืน่ๆ เชน 
มาเลเซียและสิงคโปร 
 (8) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศอยูทามกลางกลุมประเทศอาเซียน และ
เอเซียสามารถเปนศูนยกลาง และเปนทางผานไปยังประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ และ 
สปป.ลาว ในการที่จะระบายสินคาไทยไปสูประเทศท่ีสามตอไป 
 (9) อัตราคาจางภายในประเทศอยูในระดับต่ำที่สุดในอาเซียน มีแรงงานระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญเปนแรงงานที่ไมมีประสบการณ ตองนำมาฝกฝนและไมมีปญหาดาน
การเรียกรองของกลุมผูใชแรงงานเน่ืองจากไมมีสหภาพแรงงาน

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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 (10) สนิคาไทยทัง้จากการสงออกและทีผ่ลติในสหภาพเมยีนมารยงัไดรบัความนิยม
และเปนที่ตองการของสหภาพเมียนมารอยูมาก เพราะขาดแคลนและไมสามารถผลิตได
เพียงพอตอความตองการของประชากรประเทศ
 
 (11) การขนสงทางน้ำทำไดตลอดทั้งป  

 3)   ภาวะการลงทุนสหภาพเมียนมาร 

 แมวาภาคการลงทุนจากตางประเทศของสหภาพเมียนมารจะไดรับผลกระทบจาก
มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเทศกลุมสหภาพยุโรป ประกอบกับ
สถานการณการเมืองภายใน ลวนเปนปจจัยสำคัญทำใหนักลงทุนตางชาติขาดความมั่นใจ
ที่จะเขามาขยายการลงทุน และตางพากันทยอยถอนการลงทุนอยางตอเน่ือง สงผลให
การลงทุนจากตางประเทศที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาลสหภาพเมียนมารใน
แตละปมีปริมาณลดลง จนกระท่ังป 2547 ถึงป 2549 การลงทุนจากตางชาติเร่ิมกระเต้ืองข้ึน
เนื่องจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ รวมถึงการท่ีประเทศตางๆ
เร่ิมแสวงหาฐานการผลิตตนทุนต่ำจึงมีความสนใจท่ีจะยายฐานการผลิตมายังสหภาพเมียนมาร
ซึ่งสวนใหญจะมาจากประเทศกลุมประชาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
โดยเฉพาะไทย จีน และอินเดีย

 การลงทุนจากตางประเทศ (สะสม) นับแตสหภาพเมียนมารเปดประเทศในป 2531 
จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2549 พบวา คณะกรรมาธิการสงเสริมการลงทุนแหงสหภาพ
เมียนมาร (Myanmar Investment Commission : MIC) ไดอนุมัติโครงการลงทุนจาก
ตางประเทศรวม 399 โครงการ มีมูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศสะสมรวม 13,816.9 
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากป 2548 ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศสะสมเพียง
7,786 ลานดอลลาร สรอ. หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 77.5 โดยมีประเทศผูลงทนุทัง้หมด 27 ประเทศ
ทัง้นี ้ประเทศไทยเปนประเทศทีม่มีลูคาเงนิลงทนุสะสมมากทีส่ดุ คอื 7,376 ลานดอลลาร สรอ. 
หรือคิดเปนรอยละ 53.0 ของมูลคาเงินลงทุนสะสมท้ังหมด รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร
และสิงคโปร ตามลำดับ ซึง่มมีลูคาเงินลงทุนสะสม 1,591 ลานดอลลาร สรอ. (รอยละ 12.0) 
และ 1,434 ลานดอลลาร สรอ. (รอยละ 10.0) 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ไทย

สหราชอาณาจักร

สิงคโปร

มาเลเซีย

ฮองกง

ฝรั่งเศส

สหรัฐอเมริกา

อื่นๆ

53.40%

11.52%

10.38%

4.78%

3.65%

3.40%
1.76%

11.10%

สำหรบัประเภทธรุกจิทีม่มีลูคาการลงทนุสะสมมากทีส่ดุ ไดแก พลงังาน ซึง่มมีลูคา
การลงทุนสูงถึงรอยละ 43.7 ของมูลคาเงินลงทุนสะสมท้ังหมด รองลงมาคือ การสำรวจ
และขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว และเหมืองแร ตามลำดับ 

 จะเห็นไดวา นับจากอดีตที่เศรษฐกิจของสหภาพเมียนมารตองพึ่งพาการทำการ
เกษตร ปาไม และการประมง แตในอนาคตสหภาพเมียนมารจะสามารถนำพาความรุงเรอืง
ทางเศรษฐกิจมาสูประเทศไดโดยอาศัยฐานทรัพยากรพลังงานท่ีมอียูในประเทศ ไมวาจะเปน
เขื่อนผลิตไฟฟาและกาซธรรมชาติมาเปนสินคาเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะเปนแหลงรายได
หลักของประเทศ ทามกลางกระแสความตองการใชพลังงานทั่วโลกทำใหประเทศตางๆ
ตางใหความสนใจท่ีจะเขามาดำเนินกิจการดังกลาว นอกจากน้ีทางการสหภาพเมียนมาร
ยังสงเสริมการลงทุนในกิจการเหมืองแร โดยไดเตรียมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเหมืองทองคำ
บางแหงใหแกภาคเอกชน และเปดโอกาสใหตางชาติเขามาลงทุนในกิจการเหมือง 
สวนทางดานอุตสาหกรรมการผลิต รฐับาลสหภาพเมียนมารไดดำเนินการเปดขายหุนจำนวน
รอยละ 49.0 ในโรงงานผลิตตางๆ ทั้งในกรุงยางกุง มัณฑะเลย และแม็กเวย เพื่อดึงดูด
นักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีกิจการลงทุนดานอ่ืนๆ ก็เร่ิมมีแผน
การขยายการลงทุนเพิ่มสูงข้ึนเชนกัน  

ภาพท่ี 12.1 สัดสวนมูลคาเงินลงทุนสะสม (รอยละ) จำแนกรายประเทศผูลงทุนใน

  สหภาพเมียนมาร

ที่มา : Myanmar Investment Commission.

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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ประเภทธุรกิจหรือสินคาที่มีศักยภาพสำหรับ SMEs 

อุตสาหกรรมการเกษตร พืชเศรษฐกิจ สหภาพเมียนมารมีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงใน
การเพาะปลูก และมีแหลงน้ำอุดมสมบูรณมีสภาพภูมิอากาศที่สมบูรณเหมาะแกการผลิต
สินคาเกษตรไดเปนจำนวนมาก อาทิ ขาว ขาวสาลี ออย ฝาย ถั่วตางๆ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ทานตะวัน หมอน ชา งา ละหุง กาแฟ ผักและผลไม รวมถึงยางพาราและปาลม 
พืชที่นำไปใชเปนเครื่องปรุงรส อาทิ พริก หอม และกระเทียม เปนตน 

ปศุสัตว สหภาพเมียนมารมีทุงหญาเลี้ยงสัตวที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะแก
การเล้ียงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตวปก แตยังมีปญหาในเร่ืองคุณภาพ
ของสัตวและโรคระบาด ซึ่งก็ไดพยายามพัฒนาเกี่ยวกับการขยายพันธุสายพันธุที่ดี 
การเลีย้งด ูรวมถงึการจดัจำหนายเพือ่ใหเปนเชงิพาณชิยจนสามารถรองรบักบัความตองการ
ของตลาดในประเทศไดมากขึ้น  

ตารางท่ี 12.11 การลงทุนจากตางประเทศสะสมท่ีไดรับการอนุมัติจากทางสหภาพ

  เมียนมาร (ต้ังแตป 2531 - 31 มกราคม 2549) จำแนกตามประเภทธุรกิจ

 1  พลังงาน   1  6,030.0  43.7 
 2  การขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ  71  2,635.0  19.1 
 3  อุตสาหกรรมการผลิต  152  1,610.4  11.7 
 4  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย  19  1,056.5  7.7 
 5  โรงแรมและการทองเท่ียว  43  1,034.6  7.5 
 6  เหมืองแร   58  534.9  3.9 
 7  การขนสงและการคมนาคม  16  313.3  2.3 
 8  ปศุสัตว และประมง  24  312.4  2.3 
 9  นิคมอุตสาหกรรม  3  193.1  1.4 
 10  การกอสราง  2  37.8  0.3 
 11  เกษตรกรรม  4  34.4  0.3 
 12  อื่นๆ   6  23.7  0.2 
   รวม 399  13,815.9  100.0

ที่มา : Myanmar Investment Commission. 

ลำดับที่ กิจการ
จำนวน

โครงการ

มูลคาเงินลงทุน

(ลานดอลลาร สรอ.)

สัดสวนมูลคา

เงินลงทุน (รอยละ)

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 อุตสาหกรรมการประมงและแปรรูป สหภาพเมียนมารมีชายฝงทะเลที่ยาวเหมาะ
แกการทำประมงชายฝง มคีวามอุดมสมบรูณของสตัวนำ้อยูมาก มปีลาทีป่ระเทศแถบยโุรป
และญ่ีปุนนยิมนำเขาจากสหภาพเมยีนมาร คอื ปลา Butter Fish แตสหภาพเมยีนมารยงัไมมี
ความพรอมทางดานการบรรจุภัณฑและการจัดการดานอ่ืนๆ ดีพอ การเขาไปลงทุนใน
อตุสาหกรรมนีจ้งึมโีอกาสของผูประกอบการไทย  โดยรฐับาลสหภาพเมยีนมารไดใหสมัปทาน
การประมงแกบรษิทัตางชาติ โดยกำหนดใหเปนการรวมลงทุนเทาน้ัน จงึเปนโอกาสท่ีดสีำหรับ
นกัลงทนุของไทยทีจ่ะเขาไปรวมลงทนุทำการประมง ซึง่ทางการสหภาพเมยีนมารไดใหสทิธิ
การทำประมง (Fishing Right) แกไทยเพียงประเทศเดียว

 นอกจากน้ี การลงทุนในกิจการตอเน่ืองทางดานการประมง อาทิเชน โรงงานน้ำแขง็ 
อตุสาหกรรมหองเยน็ และอตุสาหกรรมแปรรปูอาหารทะเล (โรงงานปลาปนและปลากระปอง) 
เปนธรุกจิการลงทุนทีน่าสนใจมาก และรัฐบาลสหภาพเมียนมารกส็นับสนุนธรุกจิการประมง
แบบครบวงจร  โดยจงัหวดัระนองเปนตลาดประมงนำ้ลกึขนาดใหญ และมจีดุสงสนิคาไปยงั
ตลาดในประเทศและตลาดในตางประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร นอกจากน้ียังสงมา
ยังทาเรือกรุงเทพฯ และแหลมฉบังเพื่อสงตอไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไตหวัน 

 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตและการคาเก่ียวกับสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งเปน
ที่ตองการของตลาดอยางมาก เน่ืองจากยังขาดเทคโนโลยีและเงินลงทุนในการสราง
อุตสาหกรรมแปรรูปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืช อุตสาหกรรมน้ำตาล 
อตุสาหกรรมอาหารกึง่สำเรจ็รปู ผลติภณัฑพลาสตกิ เครือ่งใชในครวัเรอืน ของเลนเด็ก รองเทา
และสินคาหัตถกรรม เปนตน ซึ่งตัวอยางแหลงผลิตที่สำคัญดังเชน อุตสาหกรรมน้ำตาล 
จะพบไดที่ Pyinmana NO - 1 และ NO - 2 , Yedashe, Zeyawady, Belin, Shwenyaung, 
Namte และ Kyauktaw เปนตน ทัง้นีก้ารจดัการทางการคาอาจมกีารสราง Outlet สนิคาไทย
เพื่อจำหนายและกระจายสินคาไดอีกดวย 

 อตุสาหกรรมการทองเท่ียว เนือ่งจากสหภาพเมียนมารมแีหลงทองเท่ียวหลากหลาย
ทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรมและพุทธศาสนา เหมาะแกการจาริกแสวงบุญ สามารถเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศนทางธรรมชาติ โดยมีเมืองที่นาสนใจ ไดแก 
กรุงยางกุง หงสาวดี พุกาม มิงกุน มะริด ทวาย และมัณฑะเลย เปนตน ซึ่งปจจุบัน
สหภาพเมียนมารมีความพรอมมากขึ้นโดยเฉพาะดานบุคลากร มีศูนยอบรมการทองเที่ยว
และโรงแรมเพ่ือฝกใหเปนพนักงานตอนรับและพอครัว จึงเหมาะแกการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมและการทองเที่ยว 

การคาและการลงทุนในตางประเทศ
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 อุตสาหกรรมเก่ียวกับการกอสรางและจำหนายวัสดุกอสราง เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน และการขยายตัวดานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในสหภาพเมียนมาร  

 อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั นกัลงทนุไทยสามารถนำวตัถดุบิจากสหภาพ
เมียนมารมาผลิตเพื่อสงออกได โดยมีศูนยกลางอัญมณีอยูที่ Pinlon Yadamar Market ซึ่ง
การคาขายโดยเฉพาะอัญมณีประเภทหยก สามารถนำเขาไดทางดานอำเภอแมสอดเพื่อ
สงออกตอไป แตอาจตองเผชิญกบัภาวะการแขงขนักบัพอคาชาวจีนและไตหวนั ทีไ่ดเขาไป
ตั้งบริษัทในเมืองมัณฑะเลยแลว นอกจากน้ียังสามารถนำเขาจากสหภาพเมียนมารโดยวิธี
การเขารวมประมูลท่ีกรุงยางกุงก็ได 

 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแก อุตสาหกรรมส่ิงทอและการตัดเย็บเสื้อผา อุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกลา อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเภสัชภัณฑ การผลิตเคร่ืองจักร 
ยานยนตและช้ินสวน และเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมดังกลาวน้ันมี
ความนาสนใจตอไปในอนาคตตามการพัฒนาและเติบโตของประเทศ

 ธุรกิจดานบริการ เชน รานอาหาร ผลิตเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบตางๆ เพื่อจำหนาย 
รานเสริมสวย อูซอมรถ การรักษาพยาบาล อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือสินคาประเภท 
OTOP สำหรับการศึกษา เชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเสริมสวยโรงเรียนเกี่ยวกับชาง 
และศูนยฝกอบรมอาชีพ แตไมสนบัสนุนระดับมหาวิทยาลยั และการเปดโรงเรยีนเอกชนใน
สหภาพเมียนมารเพราะคอนขางมีปญหา เนือ่งจากรัฐไมรบัรองวิทยะฐานะ ทำใหไมสามารถ
ศึกษาตอในโรงเรียนของรัฐได ทำใหผูสำเร็จการศึกษาบางสวนตองเดินทางออกมาเรียนใน
ตางประเทศ เชน ประเทศไทย สิงคโปร และออสเตรเลีย เปนตน นอกจากการศึกษาแลว 
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการกระจายสินคา หรือการขนสงก็มีความนาสนใจ เชน คลังสินคา 
เปนตน 

 12.3.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 นโยบายเศรษฐกิจ เนนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย “โดย เหมย” 
(Doi Moi) เพื่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลเวียดนามเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ 
เรือ่ยมา โดยวนัที ่20 กมุภาพนัธ 2547 ไทยและเวยีดนามไดเขารวมประชมุคณะรฐัมนตรรีวม
ทีน่ครดานังประเทศเวียดนามและนครพนมของไทย ชวยเพ่ิมความรวมมืออยางใกลชดิและ
นำไปสูขอตกลงความรวมมือระยะยาวระหวางไทยกับเวียดนาม ไดแถลงการณรวมวาดวย
กรอบความรวมมือไทย - เวียดนามในทศวรรษท่ี 21 มี 6 ขอดังน้ี

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 (1) สงเสรมิความสัมพนัธอนัดีระหวางกนั เคารพในเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพ 
ไมแทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน 
 (2) จัดตั้งกลไกหารือเพื่อแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธทวิภาคี
 (3) จัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมระหวางไทย - เวียดนาม
 (4) เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคง
 (5) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
 (6) สงเสริมความรวมมือดานตางๆ อาทิ ดานพลังงานและการศึกษา การเกษตร
อุตสาหกรรม การทองเท่ียว การคลังและธนาคาร การศึกษา และรวมมือกันแกปญหา
ความยากจน

 ขณะน้ีดำเนินการเรงปรับตัวเขากับกระแสเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทำให
ปจจบุนัเวยีดนามมพีฒันาการทางเศรษฐกจิในเชงิบวกอยางตอเนือ่ง โดยมอีตัราการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจรอยละ 8.4 ซึ่งสูงสุดในรอบ 9 ป และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวง 5 ป
ที่ผานมารอยละ 7.5 ซึ่งถือวาสูงเปนอันดับที่ 2 ในเอเชียรองจากจีน ทั้งน้ี พลังขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ การเติบโตของการลงทุนจากตางประเทศ การสงออกวัตถุดิบ 
(น้ำมัน กาซธรรมชาติ) สิ่งทอ เคร่ืองหนังและสินคาเกษตร ขณะที่การทองเที่ยวและภาค
บรกิารกพ็ฒันาไปมากจากความสนใจของตางประเทศ ทัง้นี ้รฐับาลไดพยายามปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับขอกำหนดของ WTO (เวียดนามเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2549) มีการปฏิรูปและการปรับปรุงกลไกภาครัฐอยางเรงรีบ พรอมทั้งได
พยายามศึกษาและเรียนรูประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากหลายประเทศ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติป 2549 - 2553 ระบุถงึเปาหมายและทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศในชวง 5 ปขางหนา ไดแก (1) ดำเนินการตามนโยบายปฏิรูป
เศรษฐกิจ (Doi Moi) เพื่อใหอัตราการเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเติบโตรอยละ
8 หรือมากกวาภายในป 2553 (ใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นเปน 94 - 98 
พันลานดอลลาร สรอ.) (2) สรางความเขมแข็งเปนใหกับระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบ
สงัคมนยิมเพือ่กาวสูความเปนประเทศทีก่ำลงัพฒันาและทันสมยัภายในป 2563 (3) พฒันา 
Knowledge - Based Economy (4) ปรับปรุงคณุภาพการศึกษา วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และเรงรดัพฒันาทรพัยากรมนุษย ทัง้นี ้เวยีดนามมนีโยบายเนนหนกัเรือ่งการสงเสรมิธุรกจิ
เอกชน เรงปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตางๆ และเชิญชวนนักลงทุนจากตางประเทศ
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 ปจจุบันเรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจขนานใหญ เพื่อรองรับ
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เชน การตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษตามเมอืงสำคญั การปรบัปรงุ
ทาเรอืนำ้ลึก และทาอากาศยานนานาชาตใิหทนัสมยั ในสวนของการเตรยีมความพรอมดาน
พลังงานไฟฟา เวียดนามมีแผนการลงทุนโดยใชงบประมาณหลายพันลานดอลลาร สรอ.  
เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟาทั่วประเทศ พรอมมีการสรางเขื่อนใหม จ.เซินลา ทางภาคเหนือซึ่งมี
ขนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งกำลังเตรียมโครงการสรางโรงงานไฟฟา
พลังงานนิวเคลียรมีเปาหมายสรางเสร็จภายในป 2563 ดานอุตสาหกรรมเวียดนามกำลัง
พัฒนาหลายดานที่สอดคลองกับสภาพและเง่ือนไข อาทิ อุตสาหกรรมตอเรือ โดยไดรับ
ความรวมมือดานเทคโนโลยีจากตางประเทศ เวียดนามยังคงตองใชเงินทุนจำนวนมากใน
การพัฒนาประเทศ สวนหนึ่งไดจากการลงทุนตางชาติ ซึ่งมีการกระจายอำนาจใหรัฐบาล
ทองถ่ินอนุมัติโครงการลงทุนระดับเล็กและระดับกลางได และยังไดรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ IDA (International Development Assisstance) และองคกรตางๆ อาทิ ADB 
JICA และยังมีเงินจากกลุมชาวเวียดนามโพนทะเล (เวียดเกียว) หลายลานคนซึ่งสงเขาไป
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของเวียดนามอีกดวย

 1)  ภาวะการคาระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
 ในป 2549 (8 เดือนแรก) ไทยและเวียดนามมีมูลคาการคารวมทั้งสิ้น 1,285.8  
ลานดอลลาร สรอ. ในดานการสงออกมีมูลคาการสงออกรวมท้ังสิ้น 1,885.5 ลานดอลลาร 
สรอ. และมีมูลคาการนำเขา 599.7 ลานดอลลาร สรอ.

 สินคาสงออกท่ีสำคัญ 10 อันดับแรกป 2549 (มกราคม - พฤศจิกายน) ไดแก 
นำ้มนัสำเร็จรปู เมด็พลาสติก เหล็กและเหล็กกลา กาซปโตรเลียมเหลว ยางพารา เครือ่งยนต
สันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ ปูนซีเมนต เคมีภัณฑ 
ผลิตภัณฑพลาสติก

 สนิคานำเขาทีส่ำคัญ ไดแก เครือ่งคอมพวิเตอร อปุกรณและสวนประกอบ นำ้มนัดบิ 
เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ดายและเสนใย ถานหิน สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง 
แปรรูป / กึง่สำเร็จรปู เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร 
การแพทย การทดลอง เคมีภัณฑ สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนตและรถจักรยาน6

6 คูมือการลงทุนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม, สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI, 2550.
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 ชองทางการจำหนาย การจัดจำหนายและการกระจายตัวของสินคาไทยในเวยีดนาม
จำแนกตามกลุมสินคาหลักๆ ไดดังน้ี

 (1) กลุมสินคาเกษตรและวัตถุดิบทางการเกษตร เชน ยางพารา อาหารสัตว 
และกากน้ำตาล สงออกไปยังเวียดนามโดยใชวิธีขนสงทางทะเลซ่ึงข้ึนที่ทาเรือไซงอน และ
ขนสงเขาแหลงอุตสาหกรรมภายในประเทศบริเวณนครโฮจิมินห และเมืองกั่นเธอ

 (2) สินคาวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเบา เชน เม็ดพลาสติก และผาผืน
สงออกไปยังเวียดนามทางทะเลโดยขึ้นทาเรือที่ไซงอนและไฮฟอง เพื่อสงตอไปยังเขต
อุตสาหกรรมในบริเวณภาคเหนือและภาคใตของประเทศ ไดแก กรุงฮานอย ไฮฟอง นครโฮจิมินห
และดองนาย เปนตน

 (3) สินคาประเภทวัสดุกอสราง เชน เหล็กและโลหะ ปูนซีเมนต สงออก
ไปยังเวียดนามทางทะเลซึ่งข้ึนที่ทาเรือไซงอน ไฮฟอง และดานัง และกระจายเขาสูเขต
อุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน ทางภาคเหนือ ไดแก ฮานอย และไฮฟอง ทางดานภาค
กลางเขาสูเขตอุตสาหกรรมบริเวณ ดานัง กวางตรี ควงัไน เว และกวางนัม เปนตน ทางภาคใต
จะกระจายเขาสูนครโฮจิมินห ดองนาย เปนตน

 (4) ยานพาหนะและอุปกรณ เชน รถจักรยานยนตและสวนประกอบ สงออก
ไปยังเวียดนามโดยการขนสงทางทะเล และขึ้นทาที่ทาเรือ ไซงอน ไฮฟอง และดานัง โดย
ตัวแทนจำหนายจะกระจายสินคาไปยังตัวแทนขายท่ีอยูในเมืองใหญและเมืองสำคัญ

 (5) สนิคาอปุโภคบรโิภค เชน นำ้ตาลทราย เคร่ืองใชไฟฟา อาหารสำเรจ็รปู สงออก
ไปยังเวียดนามโดยการขนสงทางทะเล ขึ้นที่ทาเรือไซงอน และทาเรือไฮฟอง โดยสินคาที่
ขึ้นที่ทาเรือไซงอนจะมีการกระจายไปยังเมืองตางๆ เชน นครโฮจิมินห กั่นเธอ ดองนาย 
บาเรีย-วุงหเตา เปนตน สวนสินคาที่ขึ้นที่ทาเรือไฮฟองจะมีชองทางการกระจายสินคาอยู
ภายในฮานอย และไฮฟองเปนสวนใหญในกลุมสินคาอาหารสำเร็จรูป และของใชประจำวัน 
เชน สบู ยาสระผม เปนตน สวนใหญจะมีการลักลอบผานทางชายแดนลาวและกัมพูชาเขา
สูเวียดนาม ดังนี้
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  (5.1) ผานชายแดน สปป.ลาว เขาสูภาคกลางของเวียดนามทางลาวบาว 
    เมืองกวางตรี และเขาสูเว ดานัง และเมืองควังไน
  (5.2) ผานชายแดนกัมพูชา เขาสูภาคใตของเวียดนามทางเทนิน และเขาสู
    นครโฮจิมินห

 2)  ศักยภาพการลงทุนในประเทศเวียดนาม

ศักยภาพในภาพรวม

   มีศักยภาพดานตลาดสงออกสูงทั้งจากสิทธิพิเศษทางการคาที่ไดรับและ
   การเขาเปนสมาชิก WTO
   ตลาดในประเทศมีขนาดใหญเติบโตเร็ว ประชากรมีการบริโภคสูง
   ยังคงมีอุตสาหกรรมท่ีเปนชองวางและโอกาสสำหรับการลงทุนมาก
   แรงงานมีจำนวนมากและยังมีคาแรงถูก และมีความกระตือรือรน
   เปนแหลงลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญของโลก ซึ่งตองการอุตสาหกรรม
   สนับสนุน
   รฐับาลทุกระดับสงเสริมการลงทุนจากตางชาติอยางจริงจงั ทำใหการแขงขนั
   ภายในประเทศมีความรุนแรงกวาตลาดอื่นๆ

ม

ต
ย
แ
เป

ร
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จุดแข็ง / Strength

โอกาส / Opportunity

จุดออน / Weakness

อุปสรรค / Treat

 มีชายฝงทะเลยาวจากเหนือจรดใตประมาณ
 2,100 กิโลเมตร ทำใหเปนประตูชายฝงทะเล
 ใหญที่สุดของอินโดจีน
 มีเสถียรภาพทางการเมืองและความปลอดภัยสูง
 เศรษฐกจิเวยีดนามขยายตวัในเกณฑสงูอยางตอเนือ่ง
 (โดยเฉพาะในเขตเมือง)
 มีทรัพยากรท้ังน้ำมัน ถานหิน ประมง ท่ีอุดมสมบูรณ
 ตั้งอยูในทำเลท่ีสะดวกตอการขนสงสินคาไปยัง
 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 มเีขตเศรษฐกิจพิเศษเปนจำนวนมาก

 กฎหมายและระเบียบหลายประการของเวียดนาม
 ที่เกี่ยวของกับการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงบอย
 ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะฝมือ และความชำนาญเฉพาะทาง
 นักลงทุนทองถิ่นขาดแคลนเงินทุน เปนอุปสรรคตอ
 การรวมทุนกับตางชาติ
 ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนอีกมาก
 การแขงขันทางธุรกิจเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น

ตารางท่ี 12.12 จดุแขง็ จดุออน โอกาส และอปุสรรคของการคาและการลงทนุในประเทศ

  เวียดนาม

 เวียดนามเร่ิมเผชิญกบัการแขงขนัท่ีสงูขึน้ในตลาดโลก
 โดยเฉพาะการแขงขันจากจีน
 นักลงทุนตางชาติขาดความเชื่อมั่นในระบอบ
 การปกครองและอุปนิสัยของนักลงทุนทองถิ่น
 มีเทือกเขาสูงตลอดแนวชายแดนเวียดนาม - ลาว
 ทำใหเกิดขอจำกัดในการพัฒนาเสนทางคมนาคม
 ขนสงท่ีมีมาตรฐานได
 ไมสามารถพัฒนาการคมนาคม การขนสงไดเร็วเทาท่ีควร
 เนื่องจากขาดเงินทุน
 ราคาท่ีดินและอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว
 รัฐบาลยังคงคุมครองการลงทุนในอุตสาหกรรม
 บางสาขา เชน รานอาหาร รานคาปลีก เปนตน

 เวียดนามมีความชัดเจนในมาตรการสงเสริมการลงทุน
 จากตางชาติมากขึ้นจากการเขาเปนสมาชิกองคกร
 ระหวางประเทศตางๆ
 เวยีดนามเปนแหลงลงทนุของอตุสาหกรรมขนาดใหญ
 ของโลก ทำใหเปนโอกาสของการลงทุนใน
 อุตสาหกรรมสนับสนุน
 ชาวเวียดนามมีทัศนคติที่ดีตอนักลงทุนไทยและให
 การยอมรับตราสินคาไทยอยางมาก
 รัฐบาลสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศอยางจริงจัง
 ทางรถไฟจากคุนหมิง - เวียดนาม ทำใหการคาขาย
 ระหวางจีนตอนใตกับเวียดนามทำไดสะดวกกวาเดิม
 ไดรับเงินชวยเหลือจากตางชาติและการโอนรายได
 จากชาวโพนทะเลเขาสูระบบเศรษฐกิจจำนวนมาก
 รัฐบาลมีทิศทางการพัฒนาสาธารณูปโภค พลังงาน
 และการคมนาคมท่ีชัดเจน
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กฎระเบียบดานการลงทุน

 หนวยงานทีม่หีนาทีด่แูลการลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ คอื Foreign Investment 
Agency ในสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment 
: MPI) และมีหนวยงานระดับกรม (Department of Planning and Investment : DPI)

 กฎหมายการลงทุนจากตางประเทศเวียดนามใหการรับประกันวาจะใหการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตอนักลงทุนตางชาติดานตางๆ ดังน้ี
 (1) ไมมีการยึดทรัพยสินหรือโอนกิจการลงทุนของตางประเทศเปนของรัฐ 
ตลอดระยะเวลาของการลงทุน
 (2) ใหการรบัประกนัวาจะปกปองสทิธใินทรัพยสนิอตุสาหกรรม และผลประโยชน
ในการถายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม
 (3) รัฐบาลจะปกปองผลประโยชนของนักลงทุนอยางสมเหตุสมผล หากมี
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกนักลงทุน เชน หากกฎหมาย
ที่ประกาศใชภายหลังทำใหผลประโยชนของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุนกอนหนาที่
กฎหมายใหมประกาศใชมีสิทธิประโยชนตามกฎหมายเดิมได
 (4) รัฐบาลรับประกันการใหสิทธิการโอนยายไปตางประเทศสำหรับ 
  • กำไรจากการดำเนินธุรกิจ
  • เงินที่ไดรับจากการจัดเตรียมเทคโนโลยีและการบริการ
  • เงินตนและดอกเบ้ียของเงินกูจากตางประเทศในระหวางดำเนินกิจการ
  • เงินลงทุน
  • เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมาย
  • รายไดหลังหักภาษีรายไดของแรงงานตางชาติที่ทำงานในเวียดนาม
 (5) เมือ่เกิดขอพิพาทระหวางผูรวมทุน หรือระหวางบริษทัตางชาติกบัสถาบันใดๆ 
ของเวยีดนามและไมสามารถตกลงกนัได สามารถเสนอใหอนุญาโตตลุาการหรอืองคกรอืน่ๆ
ตามที่ตกลงกันเปนผูไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมได
 (6) อนุญาตใหบริษัทตางชาติดำเนินการลงทุนได 50 ป และสามารถตอเวลาไดถึง 70 ป
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 รูปแบบการลงทุน

 การเขาไปลงทุนในเวียดนามผูลงทุนตองเสนอโครงการและไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการวาดวยความรวมมือและการลงทุน (The State Committee for Cooperation 
and Investment: SCCI) กอนจะดำเนินการได โดยคณะกรรมอาจกำหนดเง่ือนไขการ
อนุญาตได ประเภทของการลงทุนจำแนกไดดังน้ี

 (1) สัญญารวมลงทุนธุรกิจ (Business Cooperation Contract : BCC) ระหวาง
นักลงทุนตางประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม โดยไมมีการกอต้ังบริษัทรวมทุนหรือนิติ
บุคคลขึ้น การทำสัญญาระหวางสองฝาย สัดสวนการลงทุน หนาที่ความรับผิดชอบและ
การแบงกำไรเทาเทียมกัน ระยะเวลาสัญญาขึ้นกับคูสัญญาจะตกลงกัน ลักษณะธุรกิจและ
วัตถุประสงคตองผานความเห็นชอบจาก SCCI ขอเสีย คือ ไมจำกัดความรับผิดชอบหาก
เกิดการขาดทุน

 (2) กิจการรวมทุน (Joint Venture Enterprise) กอตั้งโดยสัญญารวมทุนระหวาง
นกัลงทุนตางประเทศรายเดียวหรือหลายราย เพือ่ดำเนินกจิการทางธุรกจิรวมกัน หรอืระหวาง
รัฐบาลตางประเทศกับรัฐบาลเวียดนามก็ได เปนการลงทุนในรูปหุนสวนที่จำกัดความ
รับผิดชอบ มีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม การกอตั้งตองไดรับใบ
อนุญาตและจดทะเบียนกอตั้งจาก SCCI โดยนักลงทุนตางประเทศอาจลงทุนในรูปของ
เงินตราตางประเทศ โรงงาน อุปกรณ หรือสิทธิบัตร ความรูทางเทคนิค (Know How) 
กระบวนการทางเทคนิค    

 (3) กิจการท่ีชาวตางชาติเปนเจาของท้ังหมด (Wholly Foreign - Owned Enerprise) 

เปนการลงทุนขององคกรหรือเอกชนจากตางประเทศท้ังหมด ตองไดรับอนุมัติจาก MPI 
หรอืเจาหนาท่ีทองถ่ินกอน มลีกัษณะเปนบริษทัจำกัดตามกฎหมายการลงทุนของเวียดนาม
และผูลงทุนมีอำนาจเต็มในการบริหาร

 เงินลงทุน มีศัพทสำคัญ 2 คำคือ “Registered Capital” หมายถึง มูลคาลงทุน
ทัง้หมดของโครงการน้ัน และ “Legal Capital” หมายถึง เงนิลงทุนตามกฎหมายท่ีนกัลงทุน
ตางชาติจะตองนำเขามาลงทุนในประเทศ คือ ไมต่ำกวารอยละ 30.0 ของมูลคาเงินลงทุน
ทัง้หมดในโครงการนัน้ ซึง่อาจนำเขามาเปนเงนิสด หรือเครือ่งจกัรอปุกรณเทคโนโลยตีางๆ
โดยนักลงทุนจะตองเปดบัญชี “Capital Account” กับธนาคาร เพื่อใชเปนหลักฐานใน
การนำเงินเขามาลงทุน และสามารถใชในการโอนเงินระหวางประเทศได
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 (4) กิจการที่ทำสัญญากับภาครัฐ เปนรูปแบบการลงทุนที่เปนขอตกลงระหวาง
หนวยงานราชการของเวียดนามกับนักลงทุนตางชาติ ซึ่งอาจเปนบริษัทตางชาติถือหุน
ทัง้หมดหรือบริษทัรวมทุนกับเวียดนามก็ได เพือ่สรางหรือดำเนินการโครงการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน เชน สะพาน ถนน สนามบิน ทาเรือ ประปา ไฟฟา เปนตน ผูลงทุนจะไดรับ
อนุญาตใหดำเนินโครงการในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทำใหไดรับเงินลงทุนคืนพรอมกำไร
ซึ่งขึ้นอยูกับขอกำหนดในสัญญา อาจในรูป BOT (Build - Operate - Transfer) คือ สราง
เสร็จแลวสามารถหาผลประโยชนไดในชวงเวลาหนึ่งกอนโอนกิจการเปนของรัฐ หรือ BTO 
(Build - Transfer - Operate) คือ สรางเสร็จแลวโดยใหรัฐกอน จึงเปดดำเนินการเพื่อหา
ผลประโยชนในชวงเวลาหน่ึง หรือ BTC (Build - Transfer - Contract) คือ สรางเสร็จแลว
ตองโอนใหรัฐทันที

 (5) อืน่ๆ  นกัลงทนุอาจขยายกจิการในเวยีดนามรปูแบบอืน่ๆ เชน การตัง้สำนกังาน
ตัวแทนทางการคาการลงทุนในเวียดนาม เพื่อทำหนาที่แทนบริษัทแมในตางประเทศ หรือ
การขยายสาขาของธุรกิจบางประเภท เชน ธนาคาร ประกันภัย การบัญชี หรือกฎหมาย

 การขออนุมัติลงทุน

 ขั้นตอนในการอนุมัติลงทุนของตางชาติจะมีความแตกตางกันตามขนาดมูลคาเงิน
ลงทุนและสาขาท่ีลงทุน แบงเปน 3 กรณี 

 (1) การจดทะเบียนธุรกิจ สำหรับกิจการของนักลงทุนในประเทศขนาดเล็ก 
มูลคาเงินลงทุนนอยกวา 940,000 ดอลลาร สรอ. และไมอยูในสาขาอุตสาหกรรมลงทุนที่มี
เงื่อนไขกำหนดตองทำการจดทะเบียน

 (2)  การจดทะเบียนลงทุน สำหรับกิจการตางชาติที่มีมูลคาเงินลงทุนนอยกวา
19 ลานดอลลาร สรอ. (และกจิการของนักลงทนุในประเทศท่ีมมีลูคาเงนิลงทนุระหวาง 0.94 
ถงึ 19 ลานดอลลาร สรอ.) และไมอยูในอตุสาหกรรมลงทนุทีม่เีงือ่นไขกำหนด ตองจดทะเบยีน
และตองไดรับใบรับรองการลงทุน
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 (3) การประเมินการลงทุน ทัง้นักลงทุนตางชาติและนักลงทุนในประเทศท่ีมมีลูคา
เงินลงทุนเกินกวา 19  ลานดอลลาร สรอ.  หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมลงทุนที่มีเงื่อนไข
กำหนดตองผานการพิจารณาประเมนิการลงทนุ โดยเกณฑ ก) สถานภาพตามกฎหมายและ
ศกัยภาพทางการเงนิ ข) ความสอดคลองกบัแผนยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
ค) ผลประโยชนทีเ่กิดขึน้กบัรัฐบาลหรือประชากรเวียดนาม ดานศกัยภาพการผลิตแบบใหม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การขยายตลาด และการสรางงาน ง) การพยากรณรายรับ 
จ) ระดับเทคโนโลยีและความชำนาญ ฉ) ความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร ช) 
การคุมครองสิ่งแวดลอม ซ) มีแผนการใชและจายผลตอบแทนการใชที่ดินที่ชัดเจน ฌ) 
มาตรการจูงใจท่ีโครงการไดรับ

 นโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม

 (1) ไมมีการยึดทรัพยสินหรือโอนกิจการลงทุนของตางประเทศเปนของรัฐตลอด
ระยะเวลาการลงทุน

 (2) รัฐบาลเวียดนามใหการรับประกันวาจะปกปองสิทธิในทรัพยสินอุตสาหกรรม 
และผลประโยชนในการถายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม

 (3) รัฐบาลจะปกปองผลประโยชนของนักลงทุนอยางสมเหตุสมผล หากมี
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกนักลงทุน

 (4) รัฐบาลรับประกันการใหสิทธิการโอนยายไปตางประเทศสำหรับกำไร
จากการดำเนินธุรกิจ เงินท่ีไดรับจากการจัดเตรียมเทคโนโลยีและการบริการ เงินตนและ
ดอกเบี้ยเงินกูจากตางประเทศในระหวางดำเนินกิจการ เงินลงทุน เงินและทรัพยสินอื่นๆ 
ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายและรายไดหลังหักภาษีรายไดของแรงงานตางชาติที่
ทำงานในเวียดนาม
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 (5) เมือ่เกิดขอพิพาทระหวางผูรวมทุน หรือระหวางบริษทัตางชาติกบัสถาบันใดๆ 
ของเวียดนาม และไมสามารถตกลงกันได สามารถเสนอใหอนุญาโตตุลาการหรือองคกร
อืน่ๆ ตามท่ีตกลงกันเปนผูไกลเกลีย่หรอืประนีประนอมได รฐับาลเวียดนามมีการปรับเปล่ียน
การกระจายอำนาจการอนุมัติโครงการในแตละจังหวัดเพ่ือเอ้ืออำนวยความสะดวกใหแก
นักลงทุนไดทุกโครงการท่ีมีมูลคาการลงทุนไมเกิน 20 ลานดอลลาร สรอ. จากเดิมที่แตละ
จังหวัดสามารถอนุมัติโครงการท่ีมีเงินลงทุนไมเกิน 5  ลานดอลลาร สรอ. ยกเวนการลงทุน
ทีม่มีลูคามากกวา 20 ลานดอลลาร สรอ. หรือโครงการท่ีมเีงือ่นไขจะตองขออนุมตัจิาก MPI 
(Ministry of Planning and Investment)

 3)  ภาวะการลงทุนในประเทศเวียดนาม  

 การลงทุนจากตางประเทศ ป 2549 (ณ วันที่ 20 กันยายน 2549) มีการลงทุน
จากตางประเทศมูลคา 56,242.7 ลานดอลลาร สรอ. มีโครงการลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น 
6,635 โครงการ ไตหวันเปนผูลงทนุรายใหญสดุ มเีงนิลงทนุรวมจำนวน 7,949.0 ลานดอลลาร 
สรอ. รองลงมาสิงคโปร 7,902.7 ลานดอลลาร สรอ. และญี่ปุน 7,012.0 ลานดอลลาร 
สรอ. สวนการลงทุนในป 2549 (มกราคม - กันยายน) มีโครงการทั้งหมด 580 โครงการ 
มูลคาการลงทุนรวม 3,849.8 ลานดอลลาร สรอ. สำหรับนักลงทุนไทยมี 10 โครงการ 
คิดเปนเงินลงทุนมูลคา 9.5 ลานดอลลาร สรอ. 

 กิจการท่ีนักลงทุนสนใจมากท่ีสุดคือ ดานอุตสาหกรรม 4,491 โครงการ เงินลงทุน 
34,721.6 ลานดอลลาร สรอ. หรอืรอยละ 62.0 ของมลูคาจากตางประเทศท้ังหมด การเกษตร 
816 โครงการ การกอสราง 349 โครงการ และกิจการบริการตางๆ เชน สขุภาพและการศึกษา 
219 โครงการ โรงแรมและการทองเที่ยว 63 โครงการ การขนสงและโทรคมนาคม 80 
โครงการ 

 เมอืงท่ีตางชาตสินใจลงทุนมากสดุคอื นครโฮจมินิห เงนิลงทนุ 13,571.7 ลานดอลลาร 
สรอ. รองลงมาฮานอย เงินลงทุน 9,944.0 ลานดอลลาร สรอ. ดองไน เงินลงทุน 9,000.0 
ลานดอลลาร สรอ. บิ่นเยือง และบาเรีย - หวุงเตา

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ตารางท่ี 12.13 การลงทุนของตางชาติในเวียดนาม จำแนกรายประเทศ

  ณ วันที่ 20 กันยายน 2549

 1. Taiwan  1,526 7,979.0 14.1 2,808.0
 2. Singapore 435 7,902.7 14.1 3,465.0
 3. Japan  711 7,012.0 12.5 4,274.4
 4. Republic of Korea 1,211 6,009.8 10.7 2,439.0
 5. Hong Kong 373 4,416.0 7.9 1,928.6
 6. British Virgin Islands 270 3,310.0 5.6 1,286.9
 7. France  174 2,196.7 4.0 1,051.0
 8. Netherlands 71 2,123.3 3.8 1,753.5
 9. United States 299 2,017.5 3.6 730.9
 10. Malaysia  198 1,630.0 2.9 866.4
 11. Cayman Isllands 19 1,532.2 2.7 527.0
 12. Thailand  140 1,492.4 2.7 704.8
 13. United Kingdom 77 1,345.0 2.4 639.2
 14. China  390 815.9 1.5 206.9
 15. Luxembourg 14 800.6 1.4 6.0
 16. Switzerland 40 742.0 1.3 528.6
 17. Australia  124 686.4 1.2 342.0
 18. British West Indies 5 511.0 0.9 101.8
 19. Germany  76 367.2 0.7 159.8
 20. Canada  54 294.0 0.5 20.8
 21. Russia  46 273.3 0.5 192.3
 22. Bermuda  5 260.3 0.5 193.5
 23. Philippines 25 240.6 0.4 85.5
 24. Denmark  40 194.7 0.4 82.5
 25. Indonesia 13 130.0 0.2 127.0
 26. India  16 123.5 0.2 580.0
 27. Channel Island 13 96.2 0.2 49.1
 28. Belgium  26 79.9 0.1 49.7
 29. Italy  22 55.9 0.1 27.4
 30. Czech Republic 6 36.2 0.1 9.3
  Others  216 1,778.4 3.2 901.1
   รวม 6,635 56,242.7 100.0 26,138.0

ที่มา : คูมือการลงทุนประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม BOI, Vietnam Economic Times, October, 2006

ประเทศ
จำนวนโครงการ

(ราย)
ทุนจำทะเบียน

(ลานดอลลาร สรอ.)
สัดสวน
(รอยละ)

ทุนที่ชำระแลว
(ลานดอลลาร สรอ.)
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การลงทุนของไทยในเวียดนาม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีทั้งสิ้น 125 โครงการ 
เงินลงทุน 1,474 ลานดอลลาร สรอ. สูงเปนอันดับที่ เกา และที่ สอง ในอาเซียน รองจาก
สิงคโปร เฉพาะป 2548 จึนถึง 21 ตุลาคม มีโครงการการลงทุนของไทยท่ีไดรับอนุมัติรวม 
9 โครงการ มูลคา 21.9 ลานดอลลาร สรอ.

 ณ วันที่ 20 กันยายน 2549 มีทั้งสิ้น 140 โครงการ เงินลงทุน 1,492.4  ลานดอลลาร
สรอ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.7 ของเงินลงทุนทั้งหมดในเวียดนาม อยูในอันดับที่ สิบสอง
ลดลงจากเดิมในอันดับที่ เกา ของป 2548 สวนใหญเปนการลงทุนดานการแปรรูป
สินคาเกษตร อาหารสัตว โรงแรม การผลิตชิ้นสวนรถยนตและรถจักรยานยนต และ
สินคาอุปโภคบริโภค 

ตารางท่ี 12.14 การลงทุนของตางชาติในเวียดนาม จำแนกรายสาขา

  ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2549

ที่มา : คูมือการลงทุนประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม BOI, Vietnam Economic Times, October, 2006

Industry and Construction 4,491 34,721.6 61.7 17
 Construction 349 4,260.0 12.3 2,133
 Oil and Gas 31 1,993.2 5.7 4,458.4
Agriculture and Forestry 816 3,973.2 7.1 1,820.4
  Fisheries  114 327.9 8.3 161.0
Services  1,328 17,547.9 31.2 6,386.6
 Banking and Finance 63 810.0 4.6 621.9
 Health and Education 219 953.2 5.4 324.4
 Offices and Apartments 117 4,082.7 23.3 1,662.5
 Building New Urban Areas 5 2,865.8 16.3 51.3
 IZ and EPZ Infrastructure 20 1,020.6 5.8 521.3
 Transport and Telecom 180 3,193.5 18.2 711.2
 Hotels and Tourism 163 3,250.0 18.5 2,138.4
 Others  561 1,372.0 7.8 355.7
  รวม 6,635 56,242.7 100.0 26,138.0

สาขา จำนวนโครงการ
(ราย)

ทุนจำทะเบียน
(ลานดอลลาร สรอ.)

สัดสวน
(รอยละ)

ทุนที่ชำระแลว
(ลานดอลลาร สรอ.)

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 ในป 2549 ถงึ กนัยายน โครงการลงทนุของไทยทีไ่ดรบัอนมุตัริวม 8 โครงการ มลูคา 
32.1 ลานดอลลาร สรอ. ซึง่นครโฮจมินิห เปนแหลงทีม่นีกัลงทนุไทยมากทีส่ดุ ในสาขาสำคญั 
คือ ดานการทองเท่ียวและโรงแรม เคมีภัณฑ อุตสาหกรรมดานเกษตร อาหารสัตว
อุตสาหกรรมพลาสติกชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

 บริษัทของไทยท่ีเขาไปลงทุนในเวียดนามแลว อาทิ 1) เครือเจริญโภคภัณฑ 
ผลติอาหารสัตวและบรรจุภณัฑ 2) เบทาโกร ผลติอาหารกุง 3) เนสทเล ผลติไมโลและกาแฟ 
4) แพรนดา ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 5) ซี.เค.ชูส ผลิตรองเทา 6) สตารพริ้นท 
ผลิตหนังสืออานสำหรับเด็ก 7) ไทยนครพัฒนา ผลิตยาและเครื่องดื่ม 8) ทีโอเอ 
ผลิตสีทุกชนิด 9) กะรัต ผลิตเครื่องสุขภัณฑ 10) ฮอนดา ผลิตช้ินสวนรถยนตและ
จักรยานยนต 11) ไทยวา ผลิตผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 12) ศรีไทยซุปเปอรแวร 
ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 13) บริษัท นีโอ อะโกร บิสสิเนส จำกัด ดานเทรดด้ิง 
14) ธนาคารกรุงเทพ 15) บริษัทพัทยาฟูด จำกัด ผลิตอาหารทะเล 16) กระทิงแดง 
ผลติเคร่ืองด่ืมบำรุงกำลัง 17) กรนีฟด บริษทัผลิตอาหารสัตว 18) บริษทั ไฮครีต - เวยีตสัน 
จำกัด ดานกอสราง

 การลงทุนของไทยสวนใหญอยูที่โฮจิมินห ฮานอย ดองไน บินหเยือง และบาเรีย - 
หวุงเตา โดยไปลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 3 โครงการ คือ
 (1) Amata Corporation Public Company Limited ที่จังหวัดดองไน ของไทย
กับ SONADEZE เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยของรัฐบาลเวียดนาม สัดสวนเงินลงทุน 
70 : 30 
 (2) Dinh Vit Industrial Zone ที่นครไฮฟอง รวมทุนกับสหรัฐฯ เงินลงทุนรวม 45 
ลานดอลลาร สรอ.
 (3) Thai - Hoa Industrial Park รวมทุนกับเวียดนาม ที่จังหวัดลองอัน มีเสนทาง
เช่ือมตอกัมพูชา นิคมนี้เนนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยนักลงทุนสามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ไดไมเนนการใหเชาเหมือนโครงการท่ัวไป
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 ประเภทธุรกิจหรือสินคาที่มีศักยภาพสำหรับ SMEs

 อุตสาหกรรมธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย ไดแก การผลิตช้ินสวนคอมพิวเตอร 
โรงงานผลิตเส้ือผาที่ใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต ซึ่งในปจจุบันประเทศเกาหลีใต 
สิงคโปร ไตหวัน สหรัฐอเมริกา ไดขยายฐานการผลิตมายังเวียดนามอยางตอเนื่อง 
เปนโอกาสท่ีดีของผูประกอบการ SMEs ไทย เพราะมีจุดแข็งระดับโลกดานนวัตกรรมของ
สินคาที่ผลิตหรือนวัตกรรมของกระบวนการผลิตที่ใช หรือมีเครือขายลูกคาที่เปนผูผลิตใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดังกลาวในประเทศเวียดนาม

 การผลิตและการคาอุปกรณชิน้สวนและอะไหลรถจกัรยานยนต ชาวเวยีดนามนิยมใช 
รถจักรยานยนตสูงมาก ไดนำเขารถจักรยานยนตจากหลายประเทศเชน จีนและไทย 
แตวา รถจักรยานยนตที่ผลิตจากไทย มีภาพลักษณดานความคุมคา ความทนทานและ
สมรรถนะท่ีดีกวาสำหรับชาวเวียดนาม ปจจุบันบริษัทผลิตรถจักรยานยนตของญ่ีปุน เชน 
ซูซูกิ ไดขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม แตโรงงานดังกลาวยังมีความตองการชิ้นสวน
รถจักรยานยนตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อนำไปใชในการประกอบรถจักรยานยนต
เปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยท่ีมีทักษะความชำนาญในการผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนต
เพือ่ปอนใหกบัโรงงานผูผลติ ตลาดอะไหล รถจกัรยานยนตหรือช้ินสวนทดแทน ชิน้สวนตกแตง
รถจักรยานยนต ปจจุบันสินคาดังกลาวมีการนำเขาจากประเทศไทย จีน หรือผลิตเอง
ในเวียดนาม การแขงขันในตลาด คือ การลอกเลียนแบบระหวางกันอยางรวดเร็วซึ่งถือเปน
ขอจำกัด ผูประกอบการ SMEs รายใหมควรศึกษารสนิยมของลกูคาและคูแขงขัน และนำ
จุดเดนที่ยากจะเลียนแบบไดมาใชในการดำเนินธุรกิจ

 โอกาสในการลงทุนในตลาดของรถจักรยานยนต

 (1) รถจักรยานยนตที่มีราคาถูกและคุณภาพดีในเขตชนบท
 (2) สกูทเตอร และช้ินสวนตางๆ
 (3) การใหบริการการซอมเครื่องยนตแบบใหม
 (4) ธุรกิจการตกแตงรถจักรยานยนต

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 ดานการเกษตรและการประมง ไดแก อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัการเลีย้งและแปรรปู
ผลิตภัณฑสัตวน้ำมีศักยภาพคอนขางสูง อาทิ การผลิตอาหารปลา กุง การทำฟารมกุง 
(รมิแมนำ้) อาหารทะเลแชแขง็ หองเยน็ เปนตน ซึง่ผูประกอบการ SMEs ควรมกีลุมเปาหมาย
ที่แนนอนและประเมินตนทุนธุรกิจอยางสม่ำเสมอ เน่ืองจากตลาดมีการแขงขันรุนแรงใน
ระดับปานกลาง  ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพดีและมีอัตราผลผลิตตอพื้นที่คอนขาง
สูง อาทิ ขาวหอมมะลิ กาแฟ และผลไม เปนตน และรัฐบาลใหการสงเสริมอุตสาหกรรม
เกีย่วของไดแก อตุสาหกรรมยา และเคร่ืองประดับท่ีใชวตัถดุบิจากพืชในประเทศ ซึง่ปจจบุนั
มีผูประกอบการในสาขาธุรกิจน้ีคอนขางนอย เปนโอกาสอันดีของผูประกอบการ SMEs 
ไทยท่ีจะเขาไปลงทุนทางดานน้ี

 ดานการผลิตเพื่อการสงออก ไดแก อุตสาหกรรมส่ิงทอ เพราะเวียดนามไดรับสิทธิ
พิเศษทางการคาระหวางประเทศมาก ทำใหมีนักลงทุนตางชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรม
สิง่ทอจำนวนมาก เปนฐานผลติในการสงออกไปยงัสหรฐัอเมรกิา เชน เกาหลใีตและไตหวนั 
การแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมีความรุนแรงสูง จึงเหมาะสำหรับ
ผูประกอบการที่มีลูกคาหรือคำสั่งแนนอนสม่ำเสมอ การยายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม
จะชวยลดตนทุนไดมาก

 ดานการคาสนิคาอปุโภคบริโภคและบริการ ไดแก การลงทุนเปนตวัแทนจัดจำหนาย
สินคาอุปโภคบริโภค โอกาสท่ีตลาดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง กำลังซื้อที่
เติบโตอยางรวดเร็วของชาวเวียดนาม เปนโอกาสสำหรับผูผลิตสินคาจากประเทศไทยที่มี
สินคาที่สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวเวียดนาม การดำเนินธุรกิจดาน
การทองเท่ียว โรงแรม ซึ่งแรงงานชาวเวียดนามยังคงขาดทักษะดานงานบริการ ซึ่ง
ผูประกอบการไทยควรใชจดุแข็งของแรงงานไทยและผูบรหิารไทยท่ีมทีกัษะดานบรหิารงาน
บริการสูงเปนโอกาสทางธุรกิจนี้ ซึ่งจำนวนโรงแรมท่ีพักของชาวตางชาติยังมีไมเพียงพอ
กับความตองการของตลาด

 ดานสาขาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ไดแก ผลติภณัฑในกลุมอปุกรณสวติซ ปลัก๊ วาลล 
และผลติภณัฑประเภทบรรจภุณัฑ เชน กลอง ถงุ ลงั เปนตน หรือผลติภณัฑสำหรับธุรกจิบริการ 
เชน ผงซักฟอก เครื่องซักรีด สารทำความสะอาดตางๆ เปนตน ซึ่งเปนโอกาสทางธุรกิจที่
มีที่วางคอนขางมากในประเทศเวียดนาม

การคาและการลงทุนในตางประเทศ

1212SMEs 5959-

XII



 ดานสิ่งทอและเครื่องนุงหม ไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจากรัฐบาล เปนธุรกิจที่
สำคัญของประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมากเปนสนิคาสงออกสำคัญอนัดบั สอง และ
จากขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางเวียดนามกับสหรัฐฯ ทำใหสามารถสงออกสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑไปสหรัฐฯ ไดสูง โดยเปนตลาดสำคัญอันดับ หน่ึง ซ่ึงโรงงานสวนใหญอยูในนครโฮจิมินห
และฮานอย โรงงานทองถ่ินไมสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการผลิตเพ่ือสงออก
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ทำใหโรงงานที่ผลิตสินคาคุณภาพสูงตองนำเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ โดยนำเขาจากไตหวนั เกาหลใีต และฮองกง ดงัน้ันรฐับาลเวยีดนามจงึสนับสนนุ
การลงทุนจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมน้ี โดยวางแผนแมบทเพื่อการพัฒนาป 
2548 - 2553 ระบุโครงการท่ีตองการการลงทุนจากตางชาติ และยังเปนโอกาสสำหรับการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ เชน เคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณตางๆ และบริการวิชาชีพ

 รองเทาและเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรมขยายตัวรวดเร็วและเปนผูสงออกอันดับ สี่ 
ของโลก รองจากจีน ฮองกง และอิตาลี แตโรงงานท่ีสงออกสวนใหญเปนการรับจางผลิต
ใหบริษัทตางชาติ และใชวัตถุดิบคุณภาพสูงที่นำเขาจากตางประเทศเกือบท้ังหมด 
รวมถึงการออกแบบ เทคโนโลยี และการหาตลาด จึงยังตองการพัฒนาอีกมากโดยเฉพาะ
คูแขงจากจีนที่มีตนทุนผลิตตำ่กวาเวียดนาม รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ

 การแปรรูปกาแฟ เวียดนามมีศักยภาพสูงในการปลูกกาแฟ สงออกกาแฟอันดับ 2
ของโลกรองจากบราซิล เน่ืองจากภูมิประเทศและอากาศเอ้ืออำนวย แตยังขาด
ความพรอมและองคความรูในการดูแลและเก็บรักษาสินคา ธุรกิจตอเน่ืองที่นาสนใจ คือ 
การแปรรูปการแฟใหไดคุณภาพสูง และการผลิตเคร่ืองดื่มกาแฟสำเร็จรูป 

 การแปรรูปชา เวียดนามเปนประเทศที่มีภูมิอากาศและผืนดินเหมาะสมกับ
การปลูกชา อาทิ ชาเขียวคุณภาพดี แตสินคาเวียดนามยังไมเปนที่รูจักในตลาดโลก 
เนือ่งจากสงออกในรปูวตัถดุบิ ผูซือ้นำไปแปรรปูและบรรจภุณัฑใหมในตราสนิคาของลกูคา
และยงัขาดเทคโนโลยใีนการแปรรปูและการบรรจภุณัฑทีท่นัสมยั การทำตลาดตางประเทศ
รัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาการผลิตชาเชนเดียวกับกาแฟ เนนการเพ่ิมคุณภาพการผลิต
การปรับปรุงประสิทธภิาพโรงงานท่ีมอียูในปจจบุนั เพิม่จำนวนโรงงานท่ีใชเทคโนโลยีทนัสมัย
สนับสนุนการรวมทุนกับตางชาติ
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 ยางพารา  เวียดนามสามารถผลิตยางพาราไดประมาณ 4 แสนตันตอป โดยผลิต
ยางแทงและน้ำยางขน ซ่ึงเปนยางท่ีมีคุณภาพดีเหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑยางท่ีมีคุณภาพสูง
เชน ทอยาง หรือยางสวนประกอบรถยนต เปนที่ตองการของตลาดมากจนผลิตไมเพียงพอ
กบัความตองการ ไดเปรียบดานคาจางแรงงานท่ีตำ่และมีชายแดนติดตอกบัประเทศผูนำเขา
สำคัญคือ จีน มีโรงงานอยูใกลกับสวนยางทำใหสามารถนำน้ำยางดิบมาผลิตเปนยางแทง
ไดทันที ยางจึงมีคุณภาพดีและราคาถูก

 การแปรรูปผักผลไม เวียดนามมีผลผลิตทางการเกษตรทางดานพืชผัก ผลไม 
สัตวน้ำ ชา กาแฟ เปนจำนวนมาก แตกระบวนการผลิต เก็บเกี่ยว และการแปรรูปยังไมได
มาตรฐาน รวมถึงการบรรจุภณัฑ และคอบคลมุถงึอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ เชน ปุยชีวภาพ 
อาหารสัตว หองเย็น เครื่องปรุงรส บรรจุภัณฑ ชิ้นสวนอุปกรณที่ใชในโรงงาน ไรนา 
เพื่อการจับสัตวน้ำ เปนตน แตอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูปของเวียดนามยังลาหลัง
เมื่อเปรียบเทียบกับไทยและฟลิปปนส จากปจจัย 2 ประการคือ ดานโรงงาน ยังขาดการ
ใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัย และดานวัตถุดิบ จึงเปนโอกาสใหนักลงทุนตางชาติ
เขาไปพัฒนาและจัดระบบการผลิตในเวียดนาม อุตสาหกรรมการเกษตรในเวียดนามยังมี
การเก็บเก่ียวผลผลิตและแปรรูปท่ียังไมไดมาตรฐานแมจะปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิต
หากนักลงทุนไทยตองการลงทุนทางดานการเกษตรควรมีเทคโนโลยีทีด่ใีนการรองรับการทำ
ธุรกิจ เพื่อความสะดวกรวดเร็วกาวทันคูแขงในเวียดนาม ซึ่งคนไทยมีศกัยภาพในการผลิต
และเก็บเกี่ยวสินคาเกษตรกรรม
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12.4 นโยบายและมาตรการสนับสนุน SMEs ในการขยายการลงทุนไป
       ตางประเทศของประเทศตางๆ                                                                                                          

 12.4.1 มาตรการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศของ SMEs ประเทศญ่ีปุน 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกสงผลให SMEs ญี่ปุนตื่นตัวและ
ขยายตัวไปตางประเทศแตกตางกันไปในแตละภูมิภาคของโลก อาทิ การลงทุนในจีน และ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (เชน ฮองกง ไตหวัน และเกาหลี เพื่อการนำเขาผลิตภัณฑ
ราคาถูกและลดตนทุนเปนสำคัญ การระบายสินคาที่ผลิตไดในประเทศ การตอบสนอง
ตอยอดส่ังซือ้โดยกลุมลกูคาหลัก สำหรับการลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต การลงทุน
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลกูคา การระบายสนิคาทีผ่ลติไดในประเทศ สวนตลาด
อเมริกาเหนือและยุโรป การระบายสินคาที่ผลิตในประเทศเปนสาเหตุหลักสำคัญกวา
เรื่องการตอบสนองตอกลุมลูกคาหลัก ซึ่งการลงทุนมีอยูในรูปของการลงทุนโดยตรง 
การมีสาขาในตางประเทศ การเช่ือมโยงทางธรุกจิ ในญีปุ่นนิยมใชการลงทุนโดยตรง ซึง่ปจจยั
สำคัญที่จะเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ คือ ระดับของการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและ
ระดับของความเส่ียงท่ีคาดจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม SMEs บางสวนมีพันธมิตรทางธุรกิจ
มากกวาการไปลงทุนโดยตรงเนือ่งจาก 1) การลงทนุโดยตรงตองใชเงนิลงทนุสงูกวา 2) ไมมี
ความจำเปนที่จะตองเขาไปมีสวนบริหาร และ 3) การลงทุนโดยตรงมีความเสี่ยงสูง การมี
พันธมิตรธุรกิจท่ีไมมีเงินลงทุนเพียงพอหรือมองวาการผลิตในตางประเทศมีความเส่ียงเกินไป

 12.4.2 ปญหาและอุปสรรคดานการคาและการเขาไปลงทุนในตางประเทศ 

 สำหรับปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะนำมาซ่ึงการสูญเสียทนุหรือจนถึงกระท่ังการปด
กิจการ แบงไดเปน 2 กลุม คือ

 1)   อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นภายใน ไดแก ขาดขอมูลขาวสารอยางครบถวน ที่ทันสมัย
ทันตอสถานการณ การพยากรณลวงหนา และที่เช่ือถือไดในตลาดระหวางประเทศ ความ
สามารถในการบริหารจัดการอยางมอือาชีพ คณุภาพผลิตภณัฑและราคาท่ีมคีวามยากลำบาก
ในการกำหนดราคาใหสามารถแขงขนัไดกบัคูแขง การขาดอำนาจการตอรองทางการตลาด 
การกระจายสินคาและโลจิสติกสที่อาจมีความสลับซับซอนในประเทศตางๆ
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2)  อุปสรรคจากภายนอก ไดแก โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมเพียงพอและขาด
ประสิทธิภาพ ขาดแหลงเงินทุน ขาดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายของรัฐ และกฎ 
ระเบียบท่ีเอื้ออำนวย ขาดนโยบายการคาที่ยุติธรรม มีขอกีดกันทางกระบวนการ อาทิ 
กระบวนการสงออกท่ีไมคุนเคย เปนตน ปญหากลุมลูกคาและคูแขงตางประเทศ
สภาวะแวดลอมทางธุรกิจ อาทิ ความเสี่ยงที่ เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน 
อุปสรรคทางภาษีและไมใชภาษี อาทิ ไมมีการปกปองทรัพยสินทางปญญาที่เพียงพอ 
เปนตน

 12.4.3 อุตสาหกรรมท่ีมีการออกสูตลาดตางประเทศมาก ไดแก

   1) อุตสากรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
  2) อุตสาหกรรม IT 
  3) อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม
  4) อุตสาหกรรมปโตรเลียม
  5) อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
  6) การขนสง
  7) สาธารณูโภค
  8) ธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม    

 (1) ประเทศในแถบละตินอเมริกา ประเทศในแถบละตินอเมริกาสวนใหญใช
ยุทธศาสตรการไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อขยายตลาดและ
ขยายฐานดานทรัพยากรธรรมชาติเปนสำคัญ โดยเนนการรวมธุรกิจ (Merger and Acquistion) 
เนนตลาดเฉพาะ (Niche Market) และความรวมมือกับบรรษัทขามชาติ ตัวอยางเชน 
   เม็กซิโก เปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหมของประเทศจากเชิงรับเปนเชิงรุก 
ใชนโยบายการลงทุนในตางประเทศเปนเคร่ืองมือ กลุมเปาหมายไดแกประเทศเพื่อนบานอยาง
อเมรกิาเหนอืและประเทศในแถบละตนิอเมรกิา โดยเนนทีอ่ตุสาหกรรมใชทรพัยากรธรรมชาติ
เปนหลัก
   บราซิล การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเรื่องของการกระจายความเสี่ยง
สำหรับอัตราแลกเปล่ียน ตลาด แหลงสินเช่ือ เปนวัตถุประสงคหลักของธุรกิจระหวางประเทศ
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  ซิลี นโยบายและมาตรการท่ีดำเนินการสำหรับสนับสนุนภาคเอกชนและ
ระบบเสรีนิยม นำไปสูการเกิดขึ้นของธุรกิจที่เรียกวา “Translatin” เปนผลจากการท่ีตลาด
ในประเทศมีคอนขางจำกัด
  อารเจนตินา ประเทศในแถบลาตินอเมริกาประเทศแรกท่ีมีการลงทุนใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะป 2550 ภายใตแนวคิดรูปแบบเสรีนิยมใหม (The Neoliberal Model) 

(2) ประเทศในแถบเอเชีย แรงจงูใจในการลงทุนตางประเทศสวนใหญเพือ่การเขาไป
สูตลาด เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจในตลาด และปองกนัการผกูขาดของคูแขงขัน การลงทนุเพ่ือ
ใหเกิดหลักประกันของวัตถุดิบ แรงงานราคาถูก และปจจัยการผลิตอื่นๆ การลงทุนเพื่อ
เปนหลักประกันดานเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา ตัวอยางเชน 
  จีน การลงทุนในตางประเทศของจีนเกิดจากแรงจูงใจดานการเขาสูตลาด
และทรัยากรธรรมชาติ แตในระยะหลังหันมาเนนที่เทคโนโลยีรวมดวย
  อนิเดีย เกดิจากความตองการเขาสูตลาดใหม รวมทัง้เพือ่หลกีเลีย่งขอจำกดั
ของตลาดภายในประเทศ แตในระยะหลังหันมาเนนที่เทคโนโลยีเชนเดียวกับจีน
  เกาหลีใต ตองการหลีกเลี่ยงปญหาตนทุนสูงและความยากลำบากของการ
จัดการตลาดแรงงานในประเทศ รวมท้ังการอ่ิมตัวของตลาด การลงทุนสวนใหญจะอยูในประเทศ
เพ่ือนบาน เนือ่งดวยความใกลชดิทางดานภมูศิาสตรและความคุนเคยทางวฒันธรรม รฐับาล
ของประเทศเกาหลีใตสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศโดยการลดกฎระเบียบของการ
บรหิารจัดการเงินตราตางประเทศ การใหขอมลูเก่ียวกับสภาวะแวดลอมทางการลงทุนของ
ประเทศตางๆ การสนับสนุนใหมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง และการสรางความรวมมือ
ในระดับทวิภาคี
  สิงคโปร การเขาสูตลาดเปนปจจัยหลักในการลงทุนตางประเทศ รวมถึง
การแสวงหาตนทนุแรงงานต่ำ และความตองการท่ีจะใกลชดิกบักลยทุธทางธุรกจิของลูกคา
ในตางประเทศ
  อินโดนีเซีย ไมมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในตางประเทศท่ีเฉพาะเจาะจง
ปจจัยเสริมตอการลงทุนในตางประเทศมาจากส่ิงอำนวยดานการแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศไดอยางเสรี ประกอบกับความรวมมอืในระดับภมูภิาคในอาเซียนมสีวนกระตุน
ใหเกิดการลงทุนรวมกันในอาเซียน ซึ่งกอใหเกิดการไหลของ “South - South FDI” 
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 (3) ประเทศในแถบแอฟริกา เร่ิมจากประเทศแอฟริกาใต ซึ่งมีขอไดเปรียบตนทุน
ของเงนิทนุตำ่ในการไปลงทนุในประเทศอืน่ แตเน่ืองจากตลาดทนุประเทศยงัดอยการพฒันา
อยูมากทำใหมทีนุจำกดัแตมแีนวโนมเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมปีจจยั อาท ิความอิม่ตวัของตลาด 
ตนทนุการผลิตทีส่งูขึน้ ความตองการสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ ประสิทธิภาพทางการผลิต 
การปกปองทรัพยสนิทางปญญา และลูกคาภายในประเทศท่ีสำคัญ คอื นโยบายของรัฐบาล
ในการสนบัสนนุธรุกจิใหมกีารลงทนุในตางประเทศ ซึง่อยูในรปูการรวมตวักนัระดบัภมูภิาค 
“COMESA” และโอกาสสำหรับการลงทุนในตางประเทศเพ่ือนบาน เชน ซูดาน และรวันดา ฯลฯ

 (4) ประเทศในแถบยุโรป แรงผลักดันสำคัญของการลงทุนในตางประเทศจะมี
ตั้งแตการหลีกเล่ียงขอจำกัดดานการตลาด การแสวงหาประสิทธิภาพการผลิต และลด
ตนทนุการผลิต ความโปรงใสทางธุรกิจ ตลอดจนการติดตามลูกคาอยางใกลชดิ ปญหาและ
ขอจำกัดที่เกิดขึ้นกับ OFDI ของประเทศแถบยุโรป คือ ความไมพรอมของประเทศ
รับ การลงทุน ทำใหการลงทุนในตางประเทศสวนใหญเกิดขึ้นกับประเทศเพ่ือนบาน7   

7 เอกสารการนำเสนอในท่ีประชุม ที่จัดขึ้นโดยคณะทำงานชุดที่ 9 ทางดานการพัฒนาและอำนวยความสะดวกใหแก
 ภาคธุรกิจของ UNCTAD ระหวางวันท่ี 22 - 28 กุมภาพันธ 2548 ที่ทำการสหประชาชาติ ณ กรุงเจนิวา

การคาและการลงทุนในตางประเทศ

1212SMEs 6565-

XII


