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ทิศทางความรวมมือดานการคา
และการลงทุนของ SMEs ไทย
กับตางประเทศ
โดย
นายดาํริ สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธาน
กรรมการบรหิารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
13 ธันวาคม 2550
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บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการคาระหวางประเทศ

63.3%62.5%59.6%สัดสวน TOTAL EXPORT ตอ GDP รวมของประเทศ

47.3%46.7%45.1%สัดสวน SMEs EXPORT ตอ GDP SMEs

32.7%32.4%32.9%สัดสวน SMEs IMPORT ตอ Total IMPORT

29.1%29.7%30.2%สัดสวน SMEs EXPORT ตอ Total Export

254925482547

ในป 2549 SMEs มกีารสงออกรวม 
1,438,280.1 ลานบาท คิดเปน 29.1% 
ของการสงออกรวม

SMEs นําเขา 1,593,624.7 ลานบาท 
หรือ 32.7% ของการนําเขารวม  และยัง
ขาดดุลการคา 155,344.6 ลานบาท แต
ลดลงจากป 2548

SMEs Export คิดเปน 47.3% ของ GDP 
SMEs แสดงใหเห็นวา SMEs มีการพึ่งพา
ตลาดในประเทศมากกวาการสงออก
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สถานการณ/การเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ SMEs 

การเคลื่อนยาย
เงินทุนงาย

• วัยชราเพิ่มสัดสวน
• ความตืนตัวสิ่งแวดลอม
• ความเปนเมืองเพิ่มสูงขึ้น
• ปญหาภาวะสุขภาพจากสาเหตุใหม

1

• คนชั้นกลางเพิ่ม
•โครงสรางอายุสูงขึ้น
• สนใจสุขภาพเพิ่มขึ้น 
• รูปแบบบรหิารเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเขาสูยุค 
Molecular Economy
(Nano/Bio/Material)

การรวมกลุม
เศรษฐกจิเขมขน

มากขึน้

การเก็งกําไรใน
ตลาดสินคาและ
ตลาดเงินเพิม่

2 3

การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

5

4

6
แนวโนม
พฤติกรรม
การบริโภค

7 ภาวะราคาน้ํามัน 
อัตราดอกเบี้ย 
คาเงินบาท และ
อัตราเงินเฟอ
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แต...สถานการณมีทั้งโอกาสและขอจํากัด 

 ขยายโอกาสการลงทุน-การสงออก
 ชองทางระดมทุนมากขึ้น
 โอกาส / ลูทางทําธุรกจิใหมจาก
ภูมิปญญาไทย/การเปลีย่นแปลงทางสังคมเพิ่มขึ้น

 ความสามารถการแขงขันลดลง 
o ความผันผวนของคาเงิน
o ระบบการคาซับซอนมากขึ้น
o การเปลี่ยนเทคโนโลยีรวดเร็ว
o ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
o การแขงขันกับประเทศตนทุนต่ํามากขึ้น

 เพิ่มภาระการจัดการสิ่งแวดลอม

ขอจํากัดขอจํากัด

โอกาสโอกาส
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ปจจัยจากภายนอก...เปนอีกสาเหตุความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ...ความ
ผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้าํมัน เปนตวัอยาง…

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศลดลงโดยเปรยีบเทยีบ 
(การสงออก)

ความผันผวนของเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งไหลเขา/ออก เปน
จํานวนมาก

เกิดการชะงักงันของอุปสงคภายใน ทําใหเกิดการลดการผลิต 
การปดโรงงาน และการเลิกจาง

กระทบเปนลูกโซตอราคาสินคาเกษตร และรายไดเกษตรกร-
พอคา รวมทั้งภาคบริการ (ระบบขนสง โลจิสติกส การเงิน)
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การสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ...
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ปจจัยเรงและปจจัยฉุด...กระตุนใหเกิดการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
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โครงสรางพื้นฐาน/ ลอจิสติกส/ พลังงาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทรัพยากรมนุษย (การศึกษา/แรงงาน)

กฎหมาย/ ขอบังคับตางๆ

นโยบายเศรษฐกิจมหภาคนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

เกษตรเกษตร อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม บริการบริการ

• สงเสริมการออม
• สนับสนุนการเงิน
ฐานราก
• ปรับโครงสราง
ภาคการเงนิ

• สงเสริมการออม
• สนับสนุนการเงิน
ฐานราก
• ปรับโครงสราง
ภาคการเงนิ

•เพิ่ม ปสภ รัฐวิสาหกิจ
•การลงทุนรัฐ
รวมเอกชน (PPP)
•กระจายอํานาจสู
ภูมิภาค/ การคลังยั่งยนื
• Pro-poor policy

•เพิ่ม ปสภ รัฐวิสาหกิจ
•การลงทุนรัฐ
รวมเอกชน (PPP)
•กระจายอํานาจสู
ภูมิภาค/ การคลังยั่งยนื
• Pro-poor policy

• ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ
กับตางชาติ

(Trade/ Investment/ Tourism
/ Energy/ Finance)
• New market 

opportunities

• ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ
กับตางชาติ

(Trade/ Investment/ Tourism
/ Energy/ Finance)
• New market 

opportunities

ปจจัยแวดลอมสําคัญ
(Enabling factors)

การปฏิรูประบบราชการ
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
• สนับสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
• จัดการระบบ E-Government
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สรุป...ทิศทางความรวมมอืดานการคาและการลงทุน
เวททีี่ดําเนินการ/มีผลแลว

FTA ของไทยกับประเทศตางๆ
East-West Economic Corridor
International Forum ตางๆ เชน International Small 
Businesses Congress: ISBC

เวททีี่กําลังจะเกิด
ASEAN Economic Community: AEC
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Thailand

ลงนามแลว

อยูระหวางการเจรจา/
พักเจรจา

AFTA

China

Australia

Japan
US

India

New 
Zealand

Peru

กระแสโลกาภิวัฒนกระตุนใหเกดิการรวมกลุม
และความรวมมือทางเศรษฐกิจเขมขนมากขึ้น...

FTA กรณีของไทยFTA กรณีของไทย
EFTA

BIMST-EC

Bahrain
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FTA อาเซียน(ไทย) – จีน 
ไทยมีความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรเนื่องจากจีนตอนใตที่

ติดกับไทยไมมีทางออกสูทะเล
FTA ไทย-ออสเตรเลีย

สินคาไทยสงออกไดมากขึ้น ตลอดจนความรวมมือในการ
แกปญหา NTBs เชน มาตรการดานสุขภาพ ซึ่งเปนอุปสรรคของ
ไทยในการสงออก

ออสเตรเลียเปดสาขาธุรกิจการลงทุนมากกวาที่ผูกพันใต 
WTO ไดแกที่ปรึกษากฎหมาย,การตกแตงภูมิทัศน,ซอมรถยนต,
โทรคมนาคม,การศึกษา,เหมืองแร

FTA กรณีของไทย
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แนวทางการเขาสูตลาดตางประเทศ...โอกาสจาก FTA

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัผลการเจรจาการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคาตางๆ เพื่อการ
ใชประโยชนจากขอตกลงไดอยางเต็มที่

 ความรูดานตลาดเชิงลึก 
ความรูพื้นฐานในทัศนคติและแนวคิดของผูนําเขาของประเทศคูคา
ราคาของสินคา คุณภาพของสินคา
ความนาเชื่อถือ การสงสนิคาที่ตรงเวลา 
การรักษามาตรฐานสินคาใหสม่ําเสมอ
ปริมาณต่ําสุดที่สามารถสงใหแกผูนําเขาได
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคของประเทศคูคา
การวางตําแหนงของสินคาหรือบริการของตน ในตลาดเปาหมาย

ควรจัดเตรียมเอกสาร/ รายละเอยีดเกี่ยวกบัองคกรและสินคาที่ตองการเสนอใหพรอม
ความรูเกี่ยวกบัขั้นตอนและวิธีการสงออกกอนที่จะเริ่มทําการติดตอกับผูนําเขา
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East-West Economic Corridor
จุดเดนของกลุมประเทศ CLMV คือ...
• การที่ยังมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ 
• มีราคาปจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
แรงงานที่ไมสูง
• รัฐบาลแตละประเทศสงเสริมการ
ลงทุนจากตางประเทศอยางเสรี
• นอกจากนั้นเรายังสามารถใชประเทศ
เหลานี้เปนเสนทางเชื่อมไปยัง
ประเทศอื่นๆได
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โอกาสในการขยายการลงทุนของ SMEs ไทย
ความตองการในสินคาและบริการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) ของทั้งใน
และตางประเทศ
แนวโนมการทําธุรกิจสมัยใหมที่มีการ Outsourcing และทําพันธมิตรทางธุรกิจ  
(Business Alliance) มากขึ้น
ศักยภาพของ SMEs ไทยในธุรกิจที่เนนการใชเอกลกัษณของความเปนไทย 
(Thainess & Hospitality) เชน รานอาหาร ธุรกิจสปา เปนตน และการยอมรับ
สินคาที่ผลิตจากไทย
โอกาสการลงทุนในตางประเทศ เชน ประเทศเพื่อนบาน และการเปน Ancillary 
Unit ใหธุรกิจขนาดใหญที่ไปลงทุนในตางประเทศ 
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The 34th International Small Business Congress: ISBC
“การผนึกพลังเพื่อผลักดัน SMEs สูสากล”

ISBC คือ งานประชุมระดับนานาชาติของผูแทนหนวยงานที่
ทํางานดานการสงเสริม SMEs จากภาครัฐและเอกชนจาก
ประเทศตางๆทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ
การประชุมครั้งที่ 34 เมือ่ 11-14 พ.ย. 2550
ISBC จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ SMEs ในดานตางๆ นอกจากนั้น ISBC ยังมีเปาหมายให
ธุรกิจ SMEs จากชาติตางๆไดทําความรูจักและชวยเหลือซึ่งกัน
และกันตอไป
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ผลจาก ISBC สรางประโยชนใหกับ SMEs ไทยอยางไร...
ชวยเพิ่มเครือขายแกผูประกอบการ SMEs ไทยในระดับ
นานาชาติและการสรางมิตรภาพระหวางประเทศเพื่อประโยชน
รวมกันในอนาคต
ชวยสงเสริมการลงทุนของ SMEs ไทยในกรอบความรวมมือ
ระดับนานาชาติ
การจับคูธุรกิจดานนวัตกรรมระหวางประเทศ ระหวางผูวิจัยและ
ผูประกอบการ
การแสดงสินคาของประเทศที่เขารวมประชุมและการสนับสนุน
การสราง Brand
จะกอใหเกิดการบริหารจัดการดานโลจิสติกส เพื่อลดตนทุนดาน
นี้ของ SMEs
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อีก 8 ป เราจะกาวสู ASEAN 
Community...อีก 1 ความ
รวมมือในภูมิภาค
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อะไรคือ...ASEAN Community: AC
ASEAN กําลังมุงหนาสูการเปน "ประชาคมอาเซียน" หรือ ASEAN 
Community ภายในปพ.ศ. 2558 ตามรัฐธรรมนูญอาเซียน หรือ 
ASEAN Charter
 ประเด็นดานเศรษฐกิจเปนเสาหลักสําคัญในการพัฒนาไปสู 
ASEAN Community ดังนั้นอาเซียนไดรวมกันจัดทํา ASEAN 
Economic Community Blueprint หรือพิมพเขียวประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อมุงสูเปาหมายในป 2558
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จุดมุงหมายของ ASEAN Economic Community: AEC...
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ทิศทางความรวมมือจะเปนอยางไรภายใต AEC ? เมื่ออปุสรรค
ลดลงทุกดาน แรงงานเคลื่อนยายเสรี มเีปาหมายแบงงาน
กันทําชัดเจน...

 โอกาสในการสรางเครือขายพันธมิตรธุรกจิทั้งภาคการผลิตและ
บริการ
 โอกาสในการยายฐานการลงทุนในประเทศที่ยังมีความไดเปรยีบดาน 
ปจจัยการผลิตและตองการการลงทุนจากตางประเทศ
แต
ประเด็นสาํคัญที่ภาคเอกชนจะตองตระหนกัก็คือ การเปดใหชาติ
สมาชิกอาเซยีนดวยกันสามารถเขามาลงทุนในธุรกิจภาคบริการสวน
ใหญของไทยไดถึง 70 % (และไทยกส็ามารถทําเชนเดียวกันนั้นใน
ประเทศสมาชิกอื่นๆ) ยกเวนแตบางธุรกิจที่สงวนไว
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บทสรุป...
• การรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบตางๆ ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก และ
การสูญเสยีขดีความสามารถในการแขงขัน สงผลใหเราตองมีการปรบัเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจใหม

• การรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบตางๆ ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก และ
การสูญเสยีขดีความสามารถในการแขงขัน สงผลใหเราตองมีการปรบัเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจใหม

•ปจจัยบางประการสรางแรงกดดันขณะเดยีวกันก็สรางโอกาสใหกับ
ภาคเอกชนเชนกัน
•ปจจัยบางประการสรางแรงกดดันขณะเดยีวกันก็สรางโอกาสใหกับ
ภาคเอกชนเชนกัน

• รูปแบบความรวมมือทางการคา การลงทุนมีมากมาย แตสําคัญที่สุด
คือ รวมมือกันอยางไรเพื่อเปนพันธมิตรและไดประโยชนรวมกัน 
• รูปแบบความรวมมือทางการคา การลงทุนมีมากมาย แตสําคัญที่สุด
คือ รวมมือกันอยางไรเพื่อเปนพันธมิตรและไดประโยชนรวมกัน 

• ประเดน็ความรวมมือทางเศรษฐกิจดาน การคา การลงทนุ การแสวงหาตลาด 
เปนเครือ่งมือสําคัญที่จะชวยบรรเทาแรงกดดัน พรอมๆไปกับการสรางประโยชชน
ใหกับประเทศในระยะยาว

• ประเดน็ความรวมมือทางเศรษฐกิจดาน การคา การลงทนุ การแสวงหาตลาด 
เปนเครือ่งมือสําคัญที่จะชวยบรรเทาแรงกดดัน พรอมๆไปกับการสรางประโยชชน
ใหกับประเทศในระยะยาว


