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อาเซียนมีความสําคัญมากตอประเทศไทย ท้ังในดานการคา การลงทุน และการเคลื่อนยายแรงงาน

ทักษะต่ํา โดยในดานการคา อาเซียนไดเริ่มเปดเสรีการคาสินคาตั้งแตป 2536 โดยมีการเจรจาเพ่ือยกเลิกหรือ

ลดอัตราภาษีศุลกากรของสินคาท่ีคาขายกันอยางตอเนื่อง และในป 2554 ประเทศสมาชิกเดิมของอาเซียน 

รวมท้ังไทย ไดลดอัตราภาษีของสินคาท่ีอยูในรายการลดอัตราภาษีเหลือรอยละ 0 เกือบทุกรายการ การลด

ภาษีดังกลาวทําใหมูลคาการคาระหวางไทยกับประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว แมจะยังมีอุปสรรคทาง

การคาท่ีไมใชภาษีอยูมาก 

 

 ในดานการลงทุน นับจากป 2551 มูลคาการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียนไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

จนทําใหอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม (CLMV) 

กลายเปนแหลงลงทุนท่ีสําคัญของผูประกอบการไทย ฐานขอมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยท่ี

รวบรวมการลงทุนของไทยในอาเซียน (TDRI’s ASEAN Investment Database) พบวา ณ ป 2557 ใน

จํานวนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ท้ังหมด 516 บริษัท ไดมีบริษัทท่ี

ออกไปลงทุนในอาเซียนอยางนอย 123 บริษัท โดยอยูในรูปของการจัดตั้งบริษัทลูกและบริษัทรวมทุนแลว

ประมาณ 600 บริษัท นอกจากนี้ ยังมีบริษัทท่ีไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีออกไปลงทุนในอาเซียนแลว

อีกจํานวนมาก  

 

 ในดานการเคลื่อนยายแรงงาน ณ เดือนกรกฎาคม ป 2559 มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศ

ไทยท่ีมีการจดทะเบียนแลวประมาณ 1.56 ลานคน โดยท่ีสวนใหญเปนแรงงานทักษะต่ําจากกลุมประเทศ CLM 

ซ่ึงไมไดอยูภายใตกรอบการเคลื่อนยายบุคลากรของ AEC Blueprint 2015 ท่ีใหความสนใจเฉพาะการ

เคลื่อนยายของแรงงานวิชาชีพ 

 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนําโอกาสท่ีสําคัญมาสูประเทศสมาชิกอาเซียนทุก

ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงมีความไดเปรียบดานระดับการพัฒนาและท่ีตั้งทางภูมิศาสตรในการเปน

ศูนยกลางของ “อาเซียนบก” (mainland ASEAN) หรือ CLMVT อยางนอย 3 ดาน คือ  

  

i 



ii โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
1. การแกไขปญหาของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังการขาดแคลนแรงงาน วัตถุดิบ และ

พลังงาน ตลอดจนการขาดท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เนื่องจากประเทศอาเซียนหลาย

ประเทศ (เชน เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย) ยังคงมีความอุดมสมบูรณดานแรงงาน 

วัตถุดิบ พลังงาน และท่ีดินขนาดใหญ  

2. การเขาถึงตลาดขนาดใหญ ซ่ึงจะรวมกันเปนหนึ่งเดียวในอนาคต ทําใหประเทศไทยและ

ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไดมากข้ึน และทําให

ผูประกอบการไทยสามารถตอยอดธุรกิจไดจากการสรางแบรนดของตนไปสูแบรนดในระดับ

อาเซียน กอนท่ีจะกาวสูแบรนดในระดับสากล  

3. ประเทศไทยสามารถใชอาเซียนเปนเวทีในการรวมกลุมทางภูมิภาคท่ีจะขยายตอเนื่องไปไดอีก

ในอนาคต เชน ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership: RCEP) 

 

 การศึกษานี้มุงท่ีจะทําความเขาใจประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานในแงมุมตางๆ เพ่ือ

แสวงหาโอกาสของผูประกอบการไทยท้ังในดานการคา และการลงทุน โดยจะใหความสําคัญเปนพิเศษตอ

โอกาสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตลอดจน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการผลิตสินคาและ

บริการท่ีตรงกับความตองการของตลาด (demand driven) และการสรางคุณคาของสินคาและบริการใหสูงข้ึน 

(value creation) เพ่ือทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางท่ัวถึงและยั่งยืน  

  
รายงานนี้ประกอบดวย 4 สวนหลักไดแก  

สวนแรก: ขอมูลสําคัญท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสูชาติการคา (ไดแก อนาคตเศรษฐกิจ

โลกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน ธุรกิจท่ีจะ

สงเสริมในประเทศอาเซียน การลงทุนของไทยในอาเซียนและการลงทุนของตางชาติในไทยท่ีสงเสริมการคา

และการสงออกของไทย มาตรการท่ีไมใชภาษี ขอจํากัด และมาตรฐานของธุรกิจในประเทศอาเซียนและเมือง

สําคัญ รวมท้ัง กฎระเบียบและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการคา การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ

ของประเทศท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี และแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจการคา) 

สวนท่ีสอง: ขอมูลรายประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ 

สวนท่ีสาม: การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ท้ังจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 

(SWOT) 

สวนสุดทาย: ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและ

รายประเทศอาเซียน (พ.ศ. 2560-2564) 
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1. ขอมูลสําคัญท่ีมีผลตอการปรับเปล่ียนประเทศไทยไปสูชาติการคา 

• อนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเปล่ียนแปลง0

1 

ผูเชี่ยวชาญตางๆ คาดการณกันวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ-การเมืองโลกในอนาคตใน 6 

ดานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้   

1. โครงสรางประชากรโลก ซ่ึงจะมีจํานวนประชากรเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน 

ซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ท้ังในแงการเขาสูตลาดแรงงาน และการเกิด

ตลาดขนาดใหญของสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุ 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (global climate change) ซ่ึงจะกอผลกระทบอยาง

มากตอระบบนิเวศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ อยางกวางขวาง และทําใหเกิดความ 

ตกลงระหวางประเทศในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงอาจถูกนําไปใชเปนมาตรการ

กีดกันทางการคาในอนาคต  

3. การพัฒนาความเปนเมือง (urbanization) ในประเทศกําลังพัฒนา ทําใหเกิดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระดับสูงในตลาดเกิดใหม ซ่ึงมีผลตอการเกิดชนชั้นกลาง และการเปลี่ยน

ศูนยกลางของกิจกรรม (center of gravity) ทางเศรษฐกิจโลก 

4. การท่ีเทคโนโลยีมีผลกระทบมากข้ึน เพราะเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) มีพัฒนาการอยางรวดเร็ว ท้ังดานฮารดแวร ซอฟตแวร และการใชขอมูล

ขนาดใหญ (big data) ซ่ึงมีผลในการถอดรื้อ (disrupt) ระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน 

5. โลกาภิวัตน หรือการท่ีโลกมีความเชื่อมตอเขาดวยกัน (connectivity) มากข้ึนท้ังดาน

กายภาพ การคา การเคลื่อนยายปจจัยทุน ปจจัยแรงงานและสารสนเทศ ในอนาคตการคา

โลกจะเชื่อมตอกันจนมีลักษณะคลายใยแมงมุม   

6. ภูมิรัฐศาสตร (geopolitics) และการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจในโลก จากระเบียบโลกท่ีมี

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํานาจ ซ่ึงมีอํานาจชี้นําหลักเปน “ระเบียบโลกหลังยุค

สหรัฐอเมริกา”  

 

• หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน1

2 

  สินคาและบริการซ่ึงผูประกอบการไทยมีศักยภาพสูงท่ีจะไดรับประโยชนจากการคาและการลงทุนใน

ประเทศอาเซียน โดยเปนการพิจารณาจากความสอดคลองกับความตองการของตลาด (demand driven) 

และศักยภาพในการเพ่ิมคุณคา (value creation) ของผูประกอบการไทย  

 

  

  

1  ดูรายละเอียดในบทที ่2 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560)  
2  ดูรายละเอียดในบทที ่3 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 

                                                           



iv โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
 สินคาและบริการท่ีศึกษา จําแนกเปน 5 กลุม ไดแก 

 

1. กลุมสินคาท่ีใชแรงงานเขมขน ซ่ึงเลือกศึกษา เสื้อผาสําเร็จรูป   

 ท่ีผานมา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานแรงงานสูงและมีคาจางแรงงานต่ํา แตปจจุบัน 

ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุและคาจางแรงงานของไทยสูงกวาประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนหลาย

ประเทศ จึงทําใหไมสามารถแขงขันไดในการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ําและใชแรงงานเปนหลัก ประกอบกับ

ประเทศไทยไมไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศคูคาหลัก เชน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ขณะท่ี

ประเทศเพ่ือนบานของไทย เชน กัมพูชา และเมียนมาไดรับสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

ในขณะท่ีลาวและเวียดนาม ไดรับสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป ดังนั้น อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยควร

ตองเรงปรับตัว โดยการยายกิจกรรมการผลิตท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ํา เชน การตัดเย็บ ไปยังประเทศเพ่ือนบาน 

ขณะเดียวกัน มุงพัฒนากิจกรรมการผลิตท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง เชน การออกแบบ และสรางแบรนดในประเทศไทย

ใหกาวไปสูแบรนดของอาเซียน 

 

2. กลุมสินคาท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง ซ่ึงเลือกศึกษา ชิ้นสวนยานยนต 

 ชิ้นสวนยานยนตสําหรับรถยนตท้ังรถยนตนั่งและรถยนตเพ่ือการพาณิชยในอาเซียนมีศักยภาพท่ีจะเติบโต

อีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และเมียนมา ซ่ึงจะมีความตองการชิ้นสวนยานยนต

อีกมากในอนาคต รวมถึงชิ้นสวนท่ีมีการผลิตในประเทศไทยท้ังชิ้นสวนแบบรับจางผลิต (OEM) และอะไหล (REM)  

ปจจุบัน ไทยเปนผูสงออกชิ้นสวนรายใหญในอาเซียน และมีขีดความสามารถในการผลิตท่ีเหนือกวาประเทศอ่ืนๆ 

ในภูมิภาค อยางไรก็ตาม ผูผลิตชิ้นสวนจากไทยยังเขาไปลงทุนในอาเซียนคอนขางนอย เนื่องจากมีอุปสรรคหลาย

ประการ เชน อุปสรรคจากกฎระเบียบของภาครัฐ และปจจัยดานผูลงทุนเอง ท้ังในเรื่องปญหาการขาดเงินทุนและ

ขอจํากัดจากการอยูในเครือขายธุรกิจของผูผลิตญี่ปุน ในดานการคา ไทยจะไดประโยชนมากหากมีการลดอุปสรรค

ทางการคาท้ังภาษีศุลกากรและท่ีไมใชภาษีในอาเซียน  

 

3. กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค ซ่ึงเลือกศึกษา เครื่องสําอาง 

ประเทศไทยเปนศูนยกลาง (hub) ของธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องสําอางในอาเซียน ท้ังในดานอุปสงคและ

ดานอุปทาน โดยมีอุปสงคคิดเปนรอยละ 29.7 ของอุปสงครวมในภูมิภาค และมีอุปทานคิดเปนรอยละ 30.0 

ของอุปทานรวมในภูมิภาค โดยธุรกิจไทยมีบทบาทในหวงโซคุณคาของธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องสําอางครบท้ัง 4 

สวน ไมวาจะเปนดานการวิจัยพัฒนา การออกแบบ และการทดสอบ ดานการผลิต ดานการขายและการตลาด 

และดานการกระจายสินคา แมบทบาทดานการวิจัยพัฒนา การออกแบบและการทดสอบ รวมไปถึงบทบาท

ดานการขายและการตลาดจะยังมีอยูอยางจํากัด อยางไรก็ตาม ในชวงหลังเริ่มมีผูประกอบการไทย ซ่ึงประสบ

ความสําเร็จในดานการตลาดในระดับภูมิภาคหลายราย เชน Mistine, Siam Botanicals, THANN, Panpuri, 

Erb และ HARNN เปนตน   
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การไปลงทุนตั้งสํานักงานดานการตลาดและการขายในประเทศอาเซียน ซ่ึงมีตลาดขยายตัวอยาง

รวดเร็ว จะทําใหผูประกอบการมีโอกาสไดรับผลกําไรสูงข้ึน และมีโอกาสไดรับรูแนวโนมพฤติกรรมและความ

ตองการของลูกคาไดมากข้ึน 

  

4. กลุมบริการสําหรับธุรกิจ ซ่ึงเลือกศึกษา บริการโลจิสติกส 

 การเชื่อมตอภาคการผลิตและการตลาดในประเทศเพ่ือนบาน การคาชายแดนและการคาผานแดนท่ีเติบโต

ข้ึนอยางรวดเร็ว ตลอดจนการท่ีไทยมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรเปนจุดยุทธศาสตรในการขนสง ชวยขยายโอกาสของ

ธุรกิจโลจิสติกสไทยใหเติบโตข้ึน และชวยเพ่ิมโอกาสดานการคาและการลงทุนใหกับประเทศ  

 

ในปจจุบัน การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกสในประเทศเพ่ือนบาน ยังมีขอจํากัดหลายประการ เชน 

ขอจํากัดดานกฎระเบียบ ปญหาดานศุลกากร รวมท้ังอุปสรรคดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดังนั้น รัฐบาลไทยควรเรง

เจรจาและใหความชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการไทยสามารถเก็บเก่ียว

โอกาสทางธุรกิจไดเต็มท่ี ในขณะเดียวกันผูประกอบการควรพัฒนาบริการของตนใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามแนวโนมของตลาดอยูเสมอ   

 

5. กลุมบริการสําหรับผูบริโภค ซ่ึงเลือกศึกษา เชนรานอาหาร  

ธุรกิจเชนรานอาหาร (restaurant chain) เปนหนึ่งในกลุมบริการสําหรับผูบริโภคท่ีผูประกอบการไทย

มีศักยภาพสูงท่ีสามารถขยายการลงทุนไปยังตางประเทศได สวนหนึ่งสะทอนผานภาพรวมธุรกิจรานอาหารใน

ประเทศไทยท่ีขยายอยางตอเนื่อง ดวยอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ในชวง 5 ปลาสุด ท่ีรอยละ 7.8 . 

 

เชนรานอาหารของผูประกอบการไทย ไดเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของประชากรในประเทศกลุมดังกลาวท่ีสูงข้ึน ประกอบกับวิถีชีวิตและ

รสนิยมในการรับประทานอาหารของผูบริโภคในประเทศดังกลาวคลายคลึงกับคนไทย  ในอนาคตอันใกล เม่ือ

ประเทศเพ่ือนบานมีรายไดสูงข้ึน จะเกิดการเติบโตของชนชั้นกลาง ซ่ึงนิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบาน

มากข้ึน จะทําใหโอกาสของเชนรานอาหารขยายตัว ผูประกอบการเชนรานอาหารในประเทศไทย จึงควร

พิจารณาขยายการลงทุนหรือขายแฟรนไชสในประเทศอาเซียน  

  



vi โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

• ธุรกิจท่ีจะสงเสริมในประเทศอาเซียน2

3 

การพิจารณาธุรกิจท่ีจะสงเสริมในแตละประเทศอาเซียนอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา ประเทศในภูมิภาค

อาเซียนมีความแตกตางกันดวยปจจัยอยางนอย 3 ประการ คือ โอกาสทางธุรกิจ ขอจํากัดในการคาและการ

ลงทุนของแตละประเทศ และลักษณะเฉพาะของตลาด ท้ังนี้ ขอเสนอธุรกิจท่ีควรสงเสริมในแตละประเทศ

อาเซียนนั้นไดมาจากท้ังการศึกษาหวงโซคุณคาสินคาและบริการบางรายการ และการเดินทางไปเก็บขอมูลใน

ประเทศอาเซียน หนุนเสริมดวยขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เชน ผลการวิเคราะหกลุมสินคาท่ีประเทศไทยมีความ

ชํานาญสูงตามแบบจําลอง และผลการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีผานมา 

 

โอกาสธุรกิจของผูประกอบการไทยในประเทศอาเซียนแตละประเทศมีท้ังสวนท่ีเหมือนและแตกตาง

กัน ตัวอยางของธุรกิจของผูประกอบการไทยท่ีมีโอกาสในประเทศอาเซียนทุกประเทศ ไดแก ธุรกิจอาหารแปร

รูป ผักและผลไมพรีเมียม สินคาอุปโภคบริโภค โรงพยาบาล รานอาหาร และบริการออกแบบ ขณะท่ีตัวอยาง

ของธุรกิจของผูประกอบการไทยท่ีมีโอกาสในประเทศ CLMV ไดแก ธุรกิจพลังงาน วัสดุกอสรางและ

เฟอรนิเจอร สินคาและบริการไลฟสไตล โลจิสติกส สินคาท่ีผลิตโดยใชแรงงานเขมขน บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) และการศึกษาและฝกอบรม เปนตน 

 

ในดานขอจํากัดทางการคาการลงทุนนั้น แตละประเทศมีพันธกรณี (commitment) ในการเปดเสรี

จากการเจรจาการคาระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคีท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะในสาขา

บริการ ซ่ึงบางประเทศอนุญาตใหคนตางชาติสามารถประกอบการไดโดยถือหุนท้ังหมด ในขณะท่ีบางประเทศ

ไมอนุญาตใหคนตางชาติประกอบกิจการ ดังนั้น แนวทางในการดําเนินธุรกิจในแตละประเทศจึงแตกตางกัน 

เชน ในประเทศท่ีไมอนุญาตใหชาวตางชาติประกอบธุรกิจบริการ ผูประกอบการไทยอาจตองรวมทุนกับนัก

ลงทุนทองถ่ิน หรือขายแฟรนไชส (franchise) ในการใหบริการแทน เปนตน  

 

นอกจากนี้ ชองทางการทําการตลาดของประเทศอาเซียนแตละประเทศยังแตกตางกันอีกดวย เชน 

การทําธุรกรรมผาน e-commerce ในปจจุบันยังเหมาะสมเฉพาะในตลาดสิงคโปร และมาเลเซีย ในขณะท่ี

ตลาดอ่ืนๆ ยังคงเหมาะกับการใช e-commerce เฉพาะในการโฆษณาและประชาสัมพันธเทานั้น 

 

 นอกจากโอกาสธุรกิจในประเทศอาเซียนขางตนแลว ธุรกิจไทยยังมีโอกาสธุรกิจท่ีเกิดจากการท่ี

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูคาตางๆ อีก 40 ฉบับ ทํา

ใหสามารถผลิตในอาเซียนแลวสงไปยังตลาดหลัก โดยไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากร  

 

  

3  ดูรายละเอียดไดในบทที่ 4 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 
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• การลงทุนของไทยในอาเซียนและการลงทุนของตางชาติในไทยท่ีสงเสริมการคาและการ

สงออกของไทย3

4  

 การลงทุนของไทยในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และกลุม

ประเทศอาเซียน ยังคงอยูในชวงเริ่มตนเทานั้น อยางไรก็ตาม มูลคาการลงทุนของไทยใน GMS และอาเซียน

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเกือบทุกป โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 และรอยละ 24 ของการลงทุนขาออกท้ังหมด 

ตามลําดับ   

 

 เม่ือพิจารณาการลงทุนรายสาขาพบวา ไทยมีการลงทุนมากในหลายสาขาไดแก อุตสาหกรรมการ

ผลิต การทําเหมืองแรและเหมืองหิน การขายสงและขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต และ

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยรูปแบบสําหรับธุรกิจขนาดใหญจะอยูในรูปแบบของการตั้งบริษัท

ลูก หรือรวมทุนกับตางประเทศ   

 

 เพ่ือสงเสริมไทยใหเปน “ชาติการคา” ภาครัฐควรสนับสนุนธุรกิจท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงออกและ

ลงทุนของธุรกิจไทย เชน ออกแบบมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสํานักงาน

ใหญในภูมิภาค (regional headquarter) และบริษัทขามชาติขนาดใหญในสาขาท่ีตองการใหเขามาลงทุน 

แกไขอุปสรรคทางธุรกิจท่ีบริษัทการคา (trading firm) ประสบอยู และสนับสนุนใหกลุมธุรกิจขนาดกลางและ

ยอม สามารถทําตามมาตรฐานสากล เพ่ือทําใหธุรกิจขนาดใหญเลือกเขามาอยูในหวงโซการผลิต 

  

• มาตรการท่ีไมใชภาษี ขอจํากัด และมาตรฐานของธุรกิจในประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ 

รวมท้ัง กฎระเบียบและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการคา4

5 

แมวาอาเซียน-6 ไดผูกพันท่ีจะยกเลิกอัตราภาษีศุลกากรระหวางกันใหเหลือรอยละ 0 ในทุกรายการ

สินคา ยกเวนสินคาออนไหวและออนไหวสูง และประเทศ CLMV จะตองลดภาษีศุลกากรใหเหลือรอยละ 0

อยางชาภายในป 2561 แตหลายประเทศไดนํามาตรการท่ีไมใชภาษีศุลกากรท่ีเปนอุปสรรคทางการคา (Non-

Tariff Barriers: NTB) มาใชมากข้ึนเพ่ือคุมครองผูผลิตภายในประเทศ เชน การจํากัดเวลานําเขา การ

กําหนดใหตองนําเขาผานองคกรท่ีระบุไว การจํากัดทาเรือในการนําเขา การจํากัดปริมาณการนําเขา และการ

ตรวจสอบรับรองสินคา  

 

ภาครัฐควรชวยเหลือผูประกอบการไทยดวยการจัดตั้งทีมเจรจาในรูปแบบทวิภาคีหรือในกรอบ

อาเซียนเพ่ือหาทางออกรวมกันในการแกไขปญหาการกีดกันการคาดังกลาว และชวยอํานวยความสะดวกทาง

การคาดวยการลดข้ันตอนพิธีการศุลกากรท้ังจํานวนเอกสารและระยะเวลาในการดําเนินการ รวมท้ังชวย

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการใหสามารถผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐาน สงเสริมให

4  ดูรายละเอียดไดในบทที่ 5 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 
5  ดูรายละเอียดไดในบทที่ 6 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 

                                                           



viii โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ภาคเอกชนจัดต้ังหองปฏิบัติการตรวจสอบและรับรอง โดยหนวยงานรัฐเปนผูใหการรับรอง รวบรวมและ

เผยแพรขาวสารเก่ียวกับ NTBs ของประเทศตางๆ และใหความชวยเหลือผูประกอบการ ในกรณีเกิดเหตุขอ

พิพาททางการคา 

 

สําหรับประเด็นดานมาตรฐานแรงงาน ประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว

แตกตางกัน โดยอินโดนีเซียมีจํานวนกฎหมายเก่ียวกับดานแรงงานมากท่ีสุดในอาเซียน รองลงมาคือ สิงคโปร 

เวียดนาม ฟลิปปนส และไทย นอกจากนี้ บรูไน มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปรและเวียดนามไดทําความตกลง

การคาเสรีท่ีมีขอผูกพันดานมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชน นักลงทุนไทยท่ีไปลงทุนในประเทศเหลานี้จึง

อาจไดรับผลกระทบจากการท่ีประเด็นเหลานี้ถูกใชเปนเง่ือนไขในการลงทุน  

 

• การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของประเทศท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีด5ี

6 

ประเทศท่ีมีแนวทางปฏิบัติ ท่ีดีในการสงเสริมการคาและการลงทุน เชน ญี่ปุน สิงคโปร และ

ออสเตรเลีย มักจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุนโดยเฉพาะ และดําเนินการสงเสริมการคาและการ

ลงทุนอยูภายใตหนวยงานเดียวกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุน โดยมีสํานักงานอยู ท้ังในและ

ตางประเทศ 

 

หนาท่ีหลักของหนวยงานเหลานี้คือ การใหบริการขอมูลเชิงลึกแกผูสงออกและนักลงทุน ประสานงาน

กับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในดานการจัดหาเงินทุน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ผลิต ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศท่ีสงออกหรือไปลงทุน 

 

หนวยงานเหลานีย้ังมักสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ โดยนําคณะผูสงออก-นักลงทุนไป

ยังตางประเทศ สงเสริมใหผูประกอบการเขารวมในโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐในประเทศเปาหมาย 

และชวยเจรจากับรัฐบาลของประเทศเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคาและการลงทุน ตลอดจนชวย

พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศเปาหมาย เพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ

เหลานั้น 
 

ในสวนของประเทศไทย การดําเนินงานสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศควรจะสอด

ประสานกัน และมุงเนนการใหบริการขอมูลเชิงลึกแกธุรกิจของไทย ตลอดจนสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพใน

การคาและการลงทุนของภาคธุรกิจในตางประเทศ เชน การเขาถึงแหลงเงินทุน การพัฒนาบุคลากร และการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  

 

6  ดูรายละเอียดไดในบทที่ 7 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 
                                                           



บทสรุปผูบริหาร ix 

 
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรสงเสริมใหบริษัทของไทยไปทําธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญของ

รัฐบาลในตางประเทศ โดยเฉพาะโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) ตลอดจนชวยเจรจากับประเทศเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การคาและการลงทุนแกผูประกอบการไทย 

 

• แบบจําลองเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจการคา6

7 

เพ่ือศึกษาความสามารถในการแขงขันของภาคการสงออกของไทย และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ความตองการสินคาในตลาดโลก คณะผูวิจัยไดจัดทําแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงท่ี (constant market 

share model) ซ่ึงชวยวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกของไทย และ

แบบจําลอง product space analysis ซ่ึงชวยวิเคราะหศักยภาพสินคาสงออกของไทย โดยพิจารณาระดับ

ความซับซอนในการผลิตสินคาชนิดตางๆ รวมถึงประเมินการแขงขันกับประเทศในกลุมประเทศอาเซียน  

 

ขอสรุปท่ีสําคัญจากการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงท่ี ไดแก  

1. การสงออกของไทยในชวงท่ีผานมา จําแนกไดเปน 3 ชวงท่ีสําคัญคือ ในชวงท่ี 1 (ป 2549-2554)  

ตลาดโลกมีความตองการสินคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาก แตไทยไมสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยาง

เพียงพอ ในชวงท่ี 2 (ป 2554-2557) ความตองการสินคาในตลาดโลกเริ่มชะลอตัวลง สวนประเทศคูคาหลัก

ของไทยยังมีการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนในระดับท่ีดี แตไทยกลับไมสามารถท่ีจะตอบสนองตอโอกาสดังกลาวไดเต็มท่ี 

ทําใหมูลคาการสงออกของไทยติดลบอยูเล็กนอย และในชวงท่ี 3 (ป 2557-2558) ตลาดโลกมีความตองการ

สินคาท่ีลดลงมาก ซ่ึงไทยไดพยายามท่ีจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของความตองการสินคา

ของประเทศคูคา แตยังไมสามารถลดทอนผลลบไดมากเพียงพอจึงทําใหมูลคาการสงออกของไทยติดลบ 

2. เม่ือพิจารณาบทบาทของประเทศท่ีนําเขาสินคาไทยในภาพรวม พบวา กลุม CLMV เปนกลุมท่ีมี

ความตองการนําเขาสินคาไทยมากข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีกลุมประเทศอาเซียน 4 (สิงคโปร มาเลเชีย 

ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย) จีน และญี่ปุนมีแนวโนมตองการสินคาของไทยลดลง และสหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรป เริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีมีความตองการสินคาของไทยลดลงในชวงแรก กลายเปนมีความ

ตองการสินคาของไทยในระดับท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

  

 ขอสรุปท่ีสําคัญจากผลการวิเคราะหแบบจําลอง product space analysis ไดแก 

 1. สินคาสงออกของไทยท่ีมีความซับซอนสูงสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากกวา และรักษาตลาดไดงาย

กวาสินคาท่ีมีความซับซอนต่ํากวา เนื่องจากความซับซอนจะทําใหการผลิตถูกลอกเลียนไดยาก อยางไรก็ตาม 

กวารอยละ 80 ของกลุมสินคาไทยมีความซับซอนในระดับท่ีตํ่ามากถึงปานกลาง และมีเพียงรอยละ 20 ของ

กลุมสินคาท่ีมีความซับซอนในระดับสูงถึงสูงมาก 

7  ดูรายละเอียดไดในบทที่ 8 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 
                                                           



x โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
 2. ไทยเปนประเทศท่ีมีกลุมสินคาท่ีมีความชํานาญสูงกวาประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน โดยมีจํานวน

กลุมสินคาท่ีมีความชํานาญรวมท้ังสิ้น 220 กลุมสินคา จากกลุมสินคาสงออกท่ีเปนไปไดท้ังหมด 761 กลุม

สินคา (คิดเปนรอยละ 28.9 ของกลุมสินคาสงออกท่ีเปนไปไดท้ังหมด) แตหากพิจารณาความซับซอนของสินคา

ท่ีประเทศไทยสงออกพบวา ไทยยังมีโครงสรางสินคาสงออกท่ีมีความซับซอนในระดับปานกลางเทานั้น  

 3. ภายใตการแขงขันในตลาดอาเซียนและ GMS ไทยมีโครงสรางสินคาสงออกท่ีมีความซับซอนต่ํากวา

สิงคโปร แตใกลเคียงกับจีน มาเลเซียและฟลิปปนส และมีความซับซอนมากกวาอินโดนเีซีย เวียดนาม กัมพูชา

และบรูไน 

 4. ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทยในกลุมประเทศอาเซียน/GMS ประกอบดวย จีน อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนสและสิงคโปร โดยสิงคโปรเปนคูแขงในสินคาท่ีมีความซับซอนในระดับท่ีสูงและ

ปานกลาง มาเลเซียและฟลิปปนสเปนคูแขงในกลุมสินคาท่ีมีความซับซอนในระดับปานกลางและต่ํา สวน

อินโดนีเซียและเวียดนามเปนคูแขงท่ีสําคัญในกลุมสินคาท่ีมีความซับซอนในระดับต่ํา ขณะท่ีจีนเปนคูแขงท่ี

สําคัญในทุกระดับความซับซอน (ยกเวนระดับสูงมากท่ีไทยไมมีสินคาท่ีมีความชํานาญ) 

 

 โดยสรุป ในภาพรวมไทยยังไมไดผลิตสินคาท่ีมีความซับซอนมากนัก ทําใหเสียสวนแบงในตลาดโลก 

แมในชวงท่ีตลาดโลกขยายตัว อยางไรก็ตาม ในอาเซียน สินคาไทยมีความซับซอนมากกวาอินโดนีเซีย 

เวียดนาม กัมพูชา และบรูไน ดังนั้น อาเซียนจึงนับเปนตลาดท่ีมีศักยภาพสูงของไทย ซ่ึงภาครัฐและภาคเอกชน

ควรใหความสําคัญในการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนใหมากยิ่งข้ึน 

 

2. ขอมูลรายประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ7

8 

 

ขอมูลรายประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ ประกอบดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ เชน เศรษฐกิจมหภาค 

กฎระเบียบและสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ พฤติกรรมผูบริโภค และโอกาสและความทาทายของ

ธุรกิจ   

 

โดยภาพรวมแลว ประเทศในอาเซียนมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูง โดยสวนใหญมีอัตราการเจริญเติบโต

ท่ีสูงกวาไทย และมีการพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว ซ่ึงทําใหเกิดการขยายตัวของชนชั้นกลางในเมืองสําคัญตางๆ  

จึงนับเปนการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนของผูประกอบการไทย อยางไรก็ตาม หลายประเทศในอาเซียน

ยังคงประสบปญหาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค กฎระเบียบของรัฐท่ีไมชัดเจน ปญหาการคอรรัปชั่นสูง 

และความไมพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

  

  

8  ดูรายละเอียดไดในบทที่ 9 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 
                                                           



บทสรุปผูบริหาร xi 

 
 ในท่ีนี้ เมืองสําคัญหมายถึง เมืองท่ีมีศักยภาพในอนาคต ซ่ึงรวมถึง   

- เมืองหลวง เชน เวียงจันทน พนมเปญ จาการตา กัวลาลัมเปอร และมะนิลา ซ่ึงในหลายประเทศ

เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดดวย 

- เมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีขนาดเศรษฐกิจใหญและมีประชากรมาก ทําใหมีศักยภาพท้ังการเปน

ตลาดและแหลงการผลิต เชน โฮจิมินห ยางกุง บันดุง สุราบายา เมดานและปนัง เปนตน 

- เมืองชายแดน ซ่ึงมีศักยภาพในการเปนแหลงการผลิต หรือเปนประตู (gateway) เชื่อมตอทาง

การคาและการลงทุนกับตางประเทศ เชน สะหวันนะเขต และปอยเปต เปนตน 

 

3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ท้ังจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)9               

 

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของประเทศตางๆ ในอาเซียน ท้ังจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ในมุมมองของไทย เพ่ือนําผลการวิเคราะหดังกลาวไปประกอบการจัดทํา

ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศอาเซียน 

 

ประเทศไทยมีจุดแข็งสําคัญคือ ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร และมีภาพลักษณสินคาและบริการท่ีดีในอาเซียน 

ขณะท่ีมีจุดออนคือ ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ และนักลงทุนไทยลังเลท่ีจะออกไปลงทุนตางประเทศ สวน

โอกาสคือ อาเซียนซ่ึงเปนตลาดสําคัญของไทยเติบโตอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาเมืองใหมๆ จํานวนมากและไทย

มีการเชื่อมตอทางกายภาพกับอาเซียน ในขณะท่ีอุปสรรคคือ ไทยไมไดทําความตกลงเขตการคาเสรี (FTAs) 

กับประเทศคูคาท่ีสําคัญ ขณะท่ีประเทศอ่ืนในอาเซียน เชน มาเลเซีย และเวียดนาม มีนโยบายเปดเสรีทาง 

การคาโดยการทํา FTAs กับประเทศคูคาสําคัญ  

 

กัมพูชามีจุดแข็งสําคัญคือ อัตราคาจางแรงงานต่ํา และเศรษฐกิจเติบโตสูง ขณะท่ีมีจุดออนคือ มีระบบ

สาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสท่ียังไมพัฒนา รวมท้ังมีปญหาการคอรรัปชัน การขาด

แคลนแรงงานทักษะ และการตีความกฎหมายท่ีตางกันของเจาหนาท่ี สําหรับโอกาสตอผูประกอบการไทยคือ 

ประชากรในเมืองมีกําลังซ้ือคอนขางสูง กฎหมายเปนมิตรตอการลงทุนจากตางชาติ มีการพัฒนาเมืองอยาง

รวดเร็ว และการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากตลาดสงออกหลัก เชน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา สวนภัย

คุกคามสําคัญ ไดแก การพ่ึงพาของการสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมในสัดสวนท่ีสูงมาก และมีความ

เสี่ยงท่ีจะเกิดความขัดแยงทางการเมือง 
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xii โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
สปป. ลาว มีจุดแข็งท่ีสําคัญคือ อัตราคาจางแรงงานต่ํา เศรษฐกิจเติบโตสูง และมีทรัพยากรธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ ขณะท่ีมีจุดออนของประเทศคือ แรงงานมีจํากัด กฎระเบียบตางๆ ไมชัดเจน การทําธุรกิจของ

ตางชาติทําไดยาก รัฐบาลมีปญหาทางการคลังรุนแรง และระบบโลจิสติกสยังไมพัฒนา สําหรับโอกาสตอ

ผูประกอบการไทย ไดแก การท่ีลาวไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศคูคาหลัก เชน สหภาพยุโรป 

และมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน สวนภัยคุกคามท่ีสําคัญ ไดแก ราคาสินคาโภคภัณฑลดต่ําลงในตลาดโลก และ

การเขามาลงทุนของตางชาติอยางขาดความรับผิดชอบ 

 

เมียนมามีจุดแข็งสําคัญคือ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีประชากรจํานวนมาก อัตราคาจาง

แรงงานต่ํา มีท่ีตั้งทางภูมิรัฐศาสตรท่ีดี และเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็ว ขณะท่ีมีจุดออนคือ โครงสราง

พ้ืนฐานยังขาดการพัฒนา ระบบโลจิสติกสไมมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบมีความไมชัดเจนและลาสมัย แรงงานมี

ผลิตภาพต่ําและขาดแคลนแรงงานฝมือ ตลอดจนท่ีดินมีราคาสูงมาก สําหรับโอกาสท่ีสําคัญตอผูประกอบการ

ไทย ไดแก การเติบโตอยางรวดเร็วของชนชั้นกลาง และการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากตลาดหลัก 

สวนภัยคุกคามไดแก การมีความเสี่ยงจากความขัดแยงทางการเมืองและความขัดแยงทางชาติพันธุ 

 

เวียดนามมีจุดแข็งสําคัญ ไดแก การมีแรงงานวัยหนุมสาวท่ีขยันขันแข็งจํานวนมาก มีความตกลง

การคาเสรีกับประเทศคูคาหลัก และเศรษฐกิจเติบโตในระดับสูง ขณะท่ีมีจุดออนคือ มีการคอรรัปชันมาก 

อัตราคาจางแรงงานมีแนวโนมสูงข้ึน ขาดแคลนแรงงานในบางพ้ืนท่ี และระบบโครงสรางพ้ืนฐานยังไมพัฒนา 

สําหรับโอกาสท่ีสําคัญตอผูประกอบการไทยไดแก การขยายตัวอยางรวดเร็วของชนชั้นกลาง และการ

แพรหลายของ e-commerce ในขณะท่ีภัยคุกคามของเวียดนาม ไดแก ปญหาขอพิพาททางเขตแดน 

โดยเฉพาะกับจีน 

 

อินโดนีเซียมีจุดแข็งสําคัญคือ การมีประชากรจํานวนมาก และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

ขณะท่ีมีจุดออนคือ มีคอรรัปชั่นมาก กฎระเบียบมีความซับซอน ระบบโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐานยังไม

พัฒนา มีการจํากัดการลงทุนจากตางชาติ และมีมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีจํานวนมาก สําหรับ

โอกาสตอผูประกอบการไทยนั้น อินโดนีเซียมีการพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว และชนชั้นกลางเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ในขณะท่ีมีภัยคุกคามคือ มีความเสี่ยงจากการกอการราย 

 

ฟลิปปนสมีจุดแข็งสําคัญคือ มีประชากรจํานวนมากท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษดี และเศรษฐกิจเติบโตสูง 

ขณะท่ีมีจุดออนคือ ขอจํากัดทางกฎหมายท่ีกอใหเกิดความลาชา โครงสรางพ้ืนฐานยังไมพัฒนา มีปญหา

อาชญากรรมในระดับสูง และมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับสูง สําหรับโอกาสตอผูประกอบการไทยนั้น 

ฟลิปปนสมีแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและมีการพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว ซ่ึงทําใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ  

ในขณะท่ีมีภัยคุกคามคือ มีภัยธรรมชาติ การกอการรายและขอพิพาททางเขตแดน 



บทสรุปผูบริหาร xiii 

 
มาเลเซียมีจุดแข็งสําคัญคือ ประชากรมีกําลังซ้ือสูง มีเศรษฐกิจเสรีเหมาะสมตอการลงทุน มีความเปน

นานาชาติสูง ตลอดจนมีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสท่ีดี ขณะท่ีมีจุดออนคือ ขาดแคลนแรงงาน

ทักษะ นโยบายไมเอ้ือตอการแขงขัน และมีการปรับตัวสูงข้ึนของอัตราคาจางแรงงานอยางตอเนื่อง สําหรับ

โอกาสตอผูประกอบการไทยนั้น มาเลเซียเปนศูนยกลางของการศึกษาและการทองเท่ียวของชาวมุสลิม ในขณะ

ท่ีมีภัยคุกคามคือ มีความเสี่ยงจากการกอการรายและความขัดแยงทางการเมือง 

 

สิงคโปรมีจุดแข็งสําคัญคือ ประชากรมีกําลังซ้ือสูง มีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสท่ีดี 

ตลอดจนมีเศรษฐกิจเสรีท่ีไมมีขอจํากัดการลงทุนของตางชาติ ขณะท่ีมีจุดออนคือ มีประชากรจํานวนนอยและ

อัตราคาจางแรงงานสูง ตลอดจนประเทศมีขนาดเล็กและมีทรัพยากรธรรมชาติจํากัด สําหรับโอกาสตอ

ผูประกอบการไทยนั้นคือ การคาผาน e-commerce ของสิงคโปรเติบโตอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีมีภัยคุกคามคือ 

มีความเสี่ยงจากปญหาการกอการราย  

 

บรูไนมีจุดแข็งสําคัญคือ มีทรัพยากรน้ํามันอุดมสมบูรณ ขณะท่ีมีจุดออนคือ ประชากรจํานวนนอย

และอัตราคาจางแรงงานสูง สําหรับโอกาสตอผูประกอบการไทยนั้นคือ บรูไนมีความพยายามปรับโครงสราง

เศรษฐกิจออกจากการสงออกน้ํามัน จึงตองการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ ในขณะท่ีมีภัยคุกคามคือ ราคาน้ํามันในตลาดโลกตกต่ําเปนระยะเวลา

ยาวนาน 

 

โดยสรุป ประเทศอาเซียนโดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูง และมีการพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว ซ่ึง

ทําใหเกิดชนชั้นกลางท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วในเมืองสําคัญตางๆ โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV ซ่ึงมีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก และยังมีคาจางแรงงานต่ํา ในขณะท่ีมีจุดออนคือ มีปญหาดานกฎระเบียบท่ีเปน

อุปสรรคตอการคาและการลงทุน มีปญหาคอรรัปชันมาก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสยังไมพัฒนา 

อยางไรก็ตาม อุปสรรคดังกลาวกําลังไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง ซ่ึงสรางโอกาสทางการคาการลงทุนของ

ผูประกอบการไทย  

 

  



xiv โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
4. ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและรายประเทศ

อาเซียน (พ.ศ. 2560-2564) 

 

• แนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร 
  

การประมวลภาพอนาคตเศรษฐกิจและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใหญในโลก (mega trend)10 

ชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของโลกอนาคตในดานตางๆ ท่ีสําคัญ โดยรวม

แลว แนวโนมการเปลี่ยนแปลงใหญในโลกเหลานี้จะทําใหโลกในอนาคตเต็มไปดวยความแปรปรวน-ความไม

แนนอน-ความซับซอนและความกํากวม (Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity: VUCA) มาก

ยิ่งข้ึน โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงตองตอบสนองอยางรวดเร็วและยืดหยุน

มากข้ึน 

 

ท่ีผานมา การทําแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการคาและการลงทุนของภาครัฐในประเทศไทย มักมุง

จัดทําแผนงานในระดับอุตสาหกรรมรายสาขา หรือแมกระท่ังระดับรายสินคาบางรายการอยางละเอียด และมุง

สรางโอกาสในประเทศหรือแมกระท่ังเมืองสําคัญในประเทศเปาหมาย โดยหนวยงานวางแผนจากสวนกลาง 

ตองการกําหนดแนวทางหรอืกิจกรรมของหนวยงานสงเสริมการคา-การลงทุนในตางประเทศ แนวทางดังกลาว

สะทอนถึงขอสมมติ (assumption) ท่ีวา ผูวางแผนจากสวนกลางตลอดจนท่ีปรึกษาตางๆ มีขอมูลและความรู

ความเขาใจตอปญหาในตางประเทศดีกวาหนวยงานในพ้ืนท่ี ตลอดจนมีขอมูลและความรูความเขาใจใน

อุตสาหกรรมรายสาขาหรือในรายสินคาดีกวาธุรกิจเอกชนซ่ึงเปนผูประกอบการเอง ซ่ึงเปนขอสมมติท่ีไมเคย

เปนจริง 

 

ความแปรปรวน-ความไมแนนอน-ความซับซอนและความกํากวม ท่ีมากับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ใหญท่ีกลาวมาขางตน ยิ่งทําใหการพยากรณอนาคตโดยยึดแนวโนมจากอดีต (extrapolation) ตลอดจนการ

วางยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติการอยางละเอียด ซ่ึงเปรียบเสมือนการทํา “แผนท่ี” สําหรับ

ผูปฏิบัติงานในตางประเทศ โดยผูวางแผนซ่ึงอยูนอกพ้ืนท่ี เปนสิ่งท่ีมีประโยชนนอยลงไปอีก เพราะ

สภาพแวดลอมดานการคา-การลงทุนจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยไมสามารถพยากรณไดลวงหนา 

เปรียบเสมือนเสนทางในแผนท่ีเปลี่ยนไปเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุใหญบนทองถนน แตผูทําแผนท่ียังคงกําหนด ให

ผูใชตองเดินทางตามแผนท่ีเดิมอยู ทําใหไมสามารถเดินทางไปสูจุดหมายได แมแผนท่ีนั้นจะมีความละเอียด

มากเพียงใดก็ตาม 

 

  

10
 ดูรายละเอียดในบทที ่2 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) (2560) 
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แนวทางท่ีนาจะมีประสิทธิผลมากกวาคือ การกําหนดยุทธศาสตรท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  

• สราง “เข็มทิศ” ซ่ึงกําหนดเปาหมายและแนวทางท่ีสําคัญ แทนการวาด “แผนท่ี” อยาง

ละเอียด แตไมมีความยืดหยุน 

• สราง “แพลตฟอรม” (platform) ในการดําเนินมาตรการสนับสนุนตางๆ แทนการมุง

สงเสริมรายอุตสาหกรรมหรือรายสินคา ซ่ึงเปรียบเสมือนการ “ขายเปนชิ้น” 

• ให “อิสระ” (autonomy) แกหนวยงานสงเสริมการคา-การลงทุนในตางประเทศ ซ่ึง

คัดเลือกเจาหนาท่ีซ่ึงมีขีดความสามารถสูง ในการดําเนินการตามเปาหมายท่ีตั้งไว แทน

การมุง “ควบคุม” (control) ดวยการกําหนดกิจกรรมตางๆ อยางละเอียดจาก

หนวยงานวางแผนท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีและมีขอมูลนอยกวา  

 

ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคา-การลงทุนของธุรกิจไทยในอาเซียนท่ีจะนําเสนอในรายงานนี้จะ

ยึดตามแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน โดยกําหนดเปาหมายและดัชนีชี้วัด (KPI) ใหเปน “เข็มทิศ” ในการดําเนินการ

สราง “แพลตฟอรม” ในการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนของธุรกิจไทย ท้ังโดยการเพ่ิมขีดความสามารถ

ของหนวยงานสงเสริมการคา-การลงทุนในตางประเทศ ดวยการคัดเลือกเจาหนาท่ีซ่ึงมีขีดความสามารถสูง 

จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ และใหอิสระในการดําเนินการภายใตกรอบความรับผิดชอบ (accountability) 

ตอเปาหมายท่ีกําหนดข้ึน เสริมดวยการสรางชมรม/สมาคมนักธุรกิจไทยในตางประเทศ ซ่ึงไดรับการสนับสนุน

ทรัพยากรจากภาครัฐ ในการสนับสนุนการเก็บขอมูลและสรางโอกาสทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน หนวยงาน

ภาครัฐในประเทศไทยก็ดําเนินนโยบายและมาตรการท่ีชวยหนุนเสริมการสรางโอกาสทางการคา-การลงทุน

ของธุรกิจไทยในอาเซียนในทิศทางท่ีสอดคลองและเก้ือหนุนกัน 

 

การจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศในอาเซียนในโครงการนี้ เนน

การสรางขีดความสามารถในการใหบริการแกผูประกอบการไทยของหนวยงานภาครัฐไทยท่ีประจําการอยูใน

ตางประเทศ และชมรม/สมาคมนักธุรกิจไทยในอาเซียนในประเทศเหลานั้น โดยเฉพาะความสามารถในการ

จัดเก็บขอมูลเชิงลึกในรายอุตสาหกรรม และรายพ้ืนท่ี (ท้ังในระดับประเทศ ซ่ึงรวมถึงขอมูลในเมืองหลักและ

เมืองรองตางๆ ท่ีสําคัญ) มากกวา การมุงระบุยุทธศาสตรในรายอุตสาหกรรม (ซ่ึงมีการศึกษาอยูแลวจํานวน

มาก รวมท้ังการศึกษาท่ีวาจางโดยกระทรวงพาณิชย) หรือระบุยุทธศาสตรในรายพ้ืนท่ี เนื่องจากขอมูลเหลานี้มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพตลาดของประเทศในอาเซียนท่ีมี

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ อยางรวดเร็ว ทําใหยุทธศาสตรในราย

อุตสาหกรรมและยุทธศาสตรในรายพ้ืนท่ี ซ่ึงจัดทําไวลาสมัยอยางรวดเร็ว 

 

ในทางตรงกันขาม ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศในอาเซียนท่ีนําเสนอ

ในโครงการนี้ จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดของประเทศตางๆ ท้ังท่ีเกิดจากการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และการปรับปรุงกฎระเบียบไดดีกวา เพราะเม่ือหนวยงานภาครัฐไทยท่ีประจําการอยูในตางประเทศ 



xvi โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
และชมรม/สมาคมนักธุรกิจไทยในอาเซียนมีความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถสูงท้ังการจัดเก็บขอมูลเชิงลึก 

และการใหบริการแกผูประกอบการแลว ก็จะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดของประเทศตางๆ 

ในอาเซียนไดโดยไมยาก ดังตัวอยางของ JETRO และหอการคาญี่ปุน (Japanese Chamber of Commerce: 

JCC) ในประเทศตางๆ ซ่ึงสามารถจัดเก็บขอมูลเชิงลึก และใหบริการแกผูประกอบการญ่ีปุน ท่ีตองการไปทํา

การคาและลงทุนในประเทศตางๆ ไดเปนอยางดี  

 

คณะผูวิจัยขอเสนอวิสัยทัศนการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนของไทยในอาเซียนดังนี้  

 

“ประเทศไทยเปนผูนํา ‘ชาติการคา’ ของอาเซียนในป 2564” 

 

หากประเทศไทยตองการเปนผูนําชาติการคาในอาเซียนในป 2564 ไทยควรต้ังเปาหมายในการเพ่ิม

สัดสวนของมูลคาเพ่ิมในประเทศจากการสงออกตอ GDP ใหมากข้ึน โดยควรมีสัดสวนดังกลาวอยางนอยเปน

อันดับท่ี 3 ในอาเซียน (ไมรวมบรูไนท่ีเปนประเทศขนาดเล็ก ซ่ึงพ่ึงพาการสงออกน้ํามันเปนหลัก) ภายในป 

2564 

 

เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว ประเทศไทยควรตั้งเปาประสงคในการสรางมูลคาเพ่ิม (value added) 

จากการสงออก และการเพ่ิมยอดการลงทุนตางประเทศ (outward FDI) ในอาเซียนของไทยใหเพ่ิมข้ึนรอยละ 

10 ตอปอยางตอเนื่องจนถึงป 2564   

 

ประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการบรรลุเปาประสงคดังกลาวคือ การเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขันของประเทศจากปจจุบันท่ีเนนเฉพาะประสิทธิภาพ (efficiency) ในการผลิต ไปสูการสรางมูลคาเพ่ิม

จากการตลาด ทําใหมีการสรางมูลคาทุกจุดตลอดท้ังหวงโซคุณคา (value chain) ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจไทย

ขยายตัวเร็วข้ึน และนําพาประเทศไทยพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในท่ีสุด   

 

หัวใจสําคัญของยุทธศาสตรคือ ภาคเอกชนและภาครัฐตองปรับมุมมองเปนแบบ “ชาติพอคา” ซ่ึงจะ

ทําใหเห็นโอกาสธุรกิจมากมาย และพัฒนาสูการขายสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง นอกจากนี้ ภาครัฐตอง

กําหนดยุทธศาสตรในการเปนชาติการคาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง (เชน ภาครัฐวางยุทธศาสตรและทําการตลาด

แบบรัฐตอรัฐ ดังกรณีของ สิงคโปรและญ่ีปุน) และตองปรับการสงเสริมจากแบบ “ไดทํา” สูการสงเสริมแบบ 

“ไดผล” และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตองรวมมือกันเพ่ือสนับสนุนการเปนชาติการคา โดยภาคเอกชนตองปรับ

แนวคิดสูการออกไปลงทุนหรือทําการคานอกประเทศ โดยใชอาเซียนเปนฐานการคาและการลงทุนอยางจริงจัง  

 

ยุทธศาสตรการคา-การลงทุนอาเซียนประกอบยุทธศาสตร 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรโดยรวม 

(overall strategy) ท่ีสามารถใชไดกับทุกประเทศหรือเกือบทุกประเทศ ยุทธศาสตรกลุมประเทศ CLMV หรือ



บทสรุปผูบริหาร xvii 

 
ประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน ซ่ึงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ํากวาไทย และยุทธศาสตรรายประเทศ 

(country-specific strategy) ซ่ึงเฉพาะเจาะจงกับแตละประเทศ ซ่ึงเปนสวนเสริมยุทธศาสตรโดยรวมและ

ยุทธศาสตรกลุมประเทศ CLMV 

 

•  ยุทธศาสตรโดยรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับแนวทางการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ 

 เพ่ือใหสามารถสงเสริมผูประกอบการไทยท่ีตองการสงออก หรือลงทุนในตางประเทศ หนวยงานท่ี

เก่ียวของคือ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ควรปรับ

แนวทางในการสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลมากข้ึน ดังนี้ 

 

1. วินิจฉัยความพรอมของผูประกอบการกอนสงออกหรือลงทุนในตางประเทศของผูประกอบการท่ีมา

ขอรับการสนับสนุน และใหมาตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับผูประกอบการแตละราย 

การวินิจฉัยความพรอมของผูประกอบการในการสงออก หรือการลงทุนในตางประเทศมีความสําคัญ 

เนื่องจาก ชวยคัดเลือกผูประกอบการท่ีมีความพรอมท่ีจะสงออกหรือลงทุนในตางประเทศเพ่ือสงเสริมการ

สงออกหรือการลงทุนในตางประเทศแกธุรกิจท่ีมีความพรอมเปนหลัก  

 

2. ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลเชิงลึกเปนประจํา เพ่ือใหสามารถใชประโยชนได  

หนวยงานสงเสริมการสงออกหรือลงทุนในตางประเทศของไทยควรปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บขอมูล

เชิงลึก เพ่ือใหผูประกอบการสามารถใชประโยชนไดอยางแทจริง ตัวอยางของขอมูลเชิงลึก เชน การตลาดของ

สินคาและบริการท่ีธุรกิจไทยมีโอกาสสูง การจัดจําหนายและชองทางการกระจายสินคาตลอดท้ังหวงโซอุปสงค 

ในตางประเทศ รวมถึงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในการคาการลงทุน (เชน จุดออนและจุดแข็งของแตละหางสรรพสินคา

และนิคมอุตสาหกรรม)  

 

นอกจากนี้ หนวยงานดังกลาวควรใหขอมูลเชิงลึกมากข้ึนแกผูประกอบการบางรายท่ีผานการประเมิน

ความพรอมข้ันต่ําแลว เชน การทําวิจัยตลาดและการประเมินความเปนไปไดในการลงทุน โดยสนับสนุน

คาใชจายบางสวนในการจางท่ีปรึกษาดานการตลาดในประเทศนั้น  

 

3. ชวยแนะนําผูใหบริการ คูคาและพันธมิตรรวมลงทุน 

หนวยงานสงเสริมการสงออกหรือลงทุนในตางประเทศของไทยควรจัดทําฐานขอมูลผูกระจายสินคา

อยางเปนระบบ โดยวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของแตละราย และควรสนับสนุนคาใชจายแกชมรมนักธุรกิจ

ไทยในตางประเทศ (หรือบริษัทท่ีปรึกษา) แลกเปลี่ยนกับการใหขอมูลและแนะนําผูใหบริการ (supplier) คูคา 

(trading partner) และพันธมิตรรวมลงทุน (investment partner) ใหแกผูประกอบการไทย โดยสามารถ

ตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือของผูประกอบการเหลานั้น   



xviii โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
 

4. อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการฝงตัวในประเทศเพ่ือนบาน 

หนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุนของไทยในตางประเทศควรมีกลไกในการอํานวยความสะดวก

ใหผูประกอบการสามารถไปใชสํานักงานของตนไดในระยะเวลาท่ีจํากัด เพ่ืออํานวยความสะดวกให

ผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ซ่ึงมักมีเงินทุนไมพอเพียงในการไปเชาสํานักงานในชวงท่ีเขาไป “ฝงตัว” เพ่ือ

ศึกษาตลาดและประเมินความเปนไปไดในการสงออกหรือไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน  

 

5. สนับสนนุชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจไทยในอาเซียน  

ประสบการณของนักลงทุนไทยในอาเซียนเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีจะเขาไปลงทุนภายหลัง 

โดยนักลงทุนรายใหมอาจขอคําปรึกษาจากชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศท่ีตองการเขาไปลงทุน 

อยางไรก็ตาม ในบางประเทศนักธุรกิจไทยอาจไมไดมีการรวมตัวกัน หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของจึงควรสนับสนุนให

เกิดการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในตางประเทศเปนชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจไทย นอกจากนี้ แมในประเทศท่ี

มีชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจไทยอยูแลว หนวยงานเหลานี้มักขาดงบประมาณในการดําเนินการ รัฐบาลไทยจึง

ควรจัดสรรงบประมาณบางสวนเพ่ือสนับสนุนใหชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจไทยดังกลาว โดยแลกเปลี่ยนกับการ

ใหหนวยงานดังกลาวชวยจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน จัดทํารายงานวิเคราะหตลาดเชิงลึก หรือชวย

ปฐมนิเทศนักลงทุนรายใหมได  

 

6. รัฐบาลควรพิจารณาปรับโครงสรางองคกรสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของไทยใหเปน

เอกภาพ 

รัฐบาลควรพิจารณาคัดเลือกเจาหนาท่ีฝมือดีท่ีสุดไปประจําสํานักงานในตางประเทศ โดยมีภาคเอกชน

รวมคัดเลือก และปรับโครงสรางองคกรสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของไทย เชน สํานักงาน

สงเสริมการคาในตางประเทศ และสํานักงานสงเสริมการลงทุนในตางประเทศใหเปนเอกภาพ โดยกําหนดกลไก

ในการประสานงานกัน เพ่ือใหสามารถสงเสริมผูประกอบการไดอยางหนุนเสริมกัน เชน การมีสํานักงานอยูใกล

กัน และมีการประชุมพบปะกับผูประกอบการอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ัง พิจารณาจัดสรรทรัพยากรใหแก

หนวยงานดังกลาวตามขอบเขตการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 

7. เสาะหาโอกาสใหมทางธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน (new business opportunities) ในตลาดอาเซียน 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศควรมีความรูความเขาใจในตลาดตางประเทศนั้นๆ และความ

ตองการทางการตลาดของธุรกิจไทยเปนอยางดี เพ่ือเสาะหาโอกาสใหมทางธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน โดยการเสาะหา

ขอมูลท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และจัดทํารายงานหรือบทวิเคราะหตลาดเชิงลึกเพ่ือเผยแพรเปน

ประจาํใหแกนักลงทุนไทยท่ีสนใจ 

  



บทสรุปผูบริหาร xix 

 
8. จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดท้ังในเมืองหลักและเมืองรองท่ีสําคัญ 

ประเทศตางๆ ในอาเซียนไดมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลใหเกิดการขยายตัวของ

ชนชั้นกลางท้ังในเมืองหลักและเมืองรองท่ีสําคัญ ดังนั้น ภาครัฐควรใหความสําคัญมากข้ึนกับการจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาดของสินคาไทยในเมืองรองตางๆ ท่ีสําคัญ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหแกสํานักงาน

สงเสริมการคาในตางประเทศในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว และท่ีสําคัญ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด

ดังกลาว ควรมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยจับคูพันธมิตรทางธุรกิจเปนหลัก มากกวาการเนนขายสินคาใหแกผูบริโภค

โดยท่ัวไป เนื่องจากจะทําใหเกิดผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะยาวมากกวา นอกจากนี้ ควรระมัดระวังในการ

ไมนําเอาสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําไปออกงานแสดงสินคา เพราะจะทําใหภาพลักษณของสินคาไทยตกต่ําลง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการคาชายแดนและการคาผานแดน 

 การคาชายแดนและการคาผานแดนเปนเครื่องมือสําคัญในการเพ่ิมปริมาณการคา โดยเฉพาะกับ

ประเทศเพ่ือนบาน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการคาชายแดนและการคาผานแดนของไทยยังประสบปญหา

หลายประการ ท้ังปญหาการขาดความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน พิธีการศุลกากรและกระบวนการตางๆ ท่ีมี

ความลาชา ตลอดจนมีความไมโปรงใสในบางหนวยงาน ซ่ึงลวนสรางตนทุนท่ีสูงแกผูประกอบการไทย เพ่ือ

แกปญหาดังกลาว หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้   

1. พัฒนาดานชายแดนถาวรตางๆ ใหเปนสากล (standardized CIQ) เชน การมีระบบพิธีการ

ศุลกากรท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใส และสามารถบริการไดในระบบ National Single 

Window ใหครบถวน 

2. พิจารณาเปดพรมแดนตลอด 24 ชั่วโมงหรือขยายเวลาทําการในดานหลักท่ีมีปริมาณการคามาก 

เชน ดานหลักระหวางไทยและมาเลเซีย 

3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนน และดานศุลกากรใหมีความพรอมรองรับปริมาณการคา

ท่ีเพ่ิมข้ึน  

4. อํานวยความสะดวกในการสงสินคาขามพรมแดน โดยทําความตกลงทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบาน 

ในกรณีท่ีกรอบความตกลงในอาเซียนประสบปญหาลาชา  

5. เรงแกไขกฎระเบียบหรือขอจํากัดอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามความตกลงการขนสงขาม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS CBTA) เชน การปรับปรุงเวลาในการเปด/ปดดาน

ศุลกากรของแตละประเทศใหตรงกัน และการอบรมเจาหนาท่ีทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจใน

การปฏิบัติงาน  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาชองทางใหมในการสงออก 

 ความแพรหลายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทําใหเกิดชองทางใหมในการคา

ระหวางประเทศ นอกเหนือจากชองทางการคาสมัยใหม และชองทางการคาดั้งเดิมท่ีมีอยูแลว โดยเฉพาะการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) ท้ังการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจ-ธุรกิจ (B2B) และการ



xx โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจ-ผูบริโภค (B2C) ดังนั้น เพ่ือสรางโอกาสใหแกผูประกอบการไทยใหทันกับ

การพัฒนาทางเทคโนโลยี หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรดําเนินการดังตอไปนี้  

1. แนะนําใหเจาของสินคาไทยรูจักชองทางการคาสมัยใหม (modern trade channel) ในแตละ

ประเทศ ในแตละสวนของตลาด (segment) ท่ีเหมาะสม ท้ังหางสรรพสินคา รานสะดวกซ้ือ 

ไฮเปอรมาเก็ต โดยสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  

2. สงเสริมการสรางตลาดกลาง (e-commerce marketplace) ของผูประกอบการไทย โดยมุง

สงออกไปตางประเทศ 

3. สงเสริมใหผูประกอบการไทยใหมีความพรอมในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสามารถจําหนาย

ผานตลาดกลางตางๆ เชน Alibaba ได 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการเช่ือมโยงทางกายภาพ 

 ประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร โดยมีท่ีตั้งซ่ึงเปนศูนยกลางของอาเซียนภาคพ้ืนทวีป 

(mainland ASEAN) ดังนั้น ประเทศไทยควรสงเสริมการเชื่อมโยงทางกายภาพ โดยเฉพาะเสนทางการขนสง

ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยบางสวนควรใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ 

(Official Development Assistance: ODA) แกประเทศเพ่ือนบาน ในการพัฒนาถนน สะพาน และดาน

ศุลกากร ผานสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) (ดูยุทธศาสตร

กลุมประเทศ CLMV: การสรางความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบานประกอบ) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งใหแกแบรนดสินคาไทย 

 สินคาและบริการของไทยโดยรวมมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาของผูบริโภคอาเซียน โดยถูกมองวามี

คุณภาพดีกวาสินคาจากจีนซ่ึงมีราคาถูกกวา เพ่ือใหสินคาและบริการของผูประกอบการไทยสามารถขายไดใน

ราคาท่ีสูงและไดกําไรสูงข้ึน รัฐบาลสามารถมีสวนหนุนเสริมได ดังนี้  

1. สรางแบรนดประเทศ (country brand) เพ่ือหนุนเสริมแบรนดสินคาของผูประกอบการ โดยเริ่ม

จากกลุมสินคาท่ีมีศักยภาพสูง เชน เกษตรและอาหารแปรรูป สินคาอุปโภคบริโภค ตลอดจน

สินคาในกลุมไลฟสไตล (lifestyle) และแฟชั่นตางๆ ตามข้ันตอนการสรางแบรนด และตอยอด

โครงการตางๆ เชน “กรุงเทพเมืองแฟชั่น” หรือ “ครัวของโลก” ในการสรางแบรนดในกลุมสินคา

ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนในรูปแบบใหม เชน ผานสื่อ

วัฒนธรรมตางๆ และระมัดระวังในการไมนําเอาสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําไปออกงานแสดงสินคา 

เพราะจะทําใหภาพลักษณของสินคาไทยตกลง 

2. คุมครองทรัพยสินทางปญญาในเชิงรุก เพ่ือปองกันและลดความเสียหายจากการท่ีสินคาและ

บริการของผูประกอบการไทยถูกลอกเลียนจากผูประกอบการตางประเทศ โดยกระตุนให

ผูประกอบการไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ตลอดจนทรัพยสินทาง

ปญญาอ่ืนๆ เพ่ือปองกันการลอกเลียน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยควรใหความชวยเหลือและ
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รวมมือกับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในตางประเทศ เพ่ือใหสินคาและบริการของผูประกอบการ

ไทยไดรับการเยียวยาเม่ือเกิดปญหาข้ึน   
 

• ยุทธศาสตรกลุมประเทศ CLMV 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

การสรางความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบานจะเปนเง่ือนไขสําคัญใหผูประกอบการไทยสามารถ

เก็บเก่ียวโอกาสทางการคาและการลงทุนในภูมิภาคไดในระยะยาว  

เพ่ือสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน รัฐบาลไทยควรพิจารณาดําเนินการดังนี้  

1. สรางความตระหนักแกผูประกอบการไทยในการมองผลประโยชนระยะยาว โดยทําการคาและ

การลงทุนอยางรับผิดชอบ ท้ังตอคูคา แรงงานและชุมชนในประเทศเพ่ือนบาน โดยใหทุกฝาย

ไดรับประโยชนจากการประกอบการ 

2. ใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) แกประเทศเพ่ือนบาน ผานสํานักงาน

ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) ท้ังในการใหความ

ชวยเหลือทางวิชาการ และความชวยเหลือทางการเงินในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ

การขนสงและการอํานวยความสะดวกทางการคา ตลอดจนการใหความชวยเหลือดานสังคม เชน 

การศึกษาและการสาธารณสุข แกประเทศเพ่ือนบาน  

3. หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานและออกใบอนุญาตตางๆ เชน สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ควรให

ความชวยเหลือทางวิชาการแกหนวยงานในลักษณะเดียวกันในประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะชวยลด

อุปสรรคจากมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures: NTMs) ในการ

ไดรับใบอนุญาตของผูประกอบการไทย และสรางมาตรฐานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานไทย

และมาตรฐานสากล เพ่ือลดอุปสรรคในการเขาสูตลาดของสินคาไทยในอนาคต 

4. จัดเวที CLMVT Forum ใหภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและประเทศเพ่ือนบานมาพบปะหารือ 

แกปญหาดานการคา-การลงทุน และพัฒนาภูมิภาครวมกันเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป 

5. สรางความเขาใจ (literacy) แกผูประกอบการตอวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของประเทศเพ่ือนบาน 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสม 

6. ใชการสื่อสารในการสรางความสัมพันธในเชิงรุกผานสื่อโทรทัศน วิทยุ social media และสื่อ

อ่ืนๆ  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การยายฐานการผลิตสวนท่ีใชแรงงานเขมขนและมีมูลคาเพ่ิมต่ําไปประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือ

ยกระดับมูลคาเพ่ิมของการผลิตในประเทศไทย 

นักลงทุนไทยสวนหนึ่ง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน เชน การตัดเย็บเครื่องนุงหม 

สนใจเขาไปลงทุนการผลิตในประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากประเทศเพ่ือนบานไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจาก

ประเทศคูคาหลัก เชน สหภาพยุโรป หรือสหรัฐฯ และมีแรงงานจํานวนมาก ประกอบกับคาจางแรงงานตํ่ากวา

ประเทศไทย อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไป โครงสรางพ้ืนฐานในประเทศเพ่ือนบานยังมีคุณภาพท่ีไมดีนัก ดังนั้น 

ภาครัฐควรสงเสริมใหนักลงทุนไทยเขาไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงมีโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีดีกวา และหลายแหงมีศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกใหแกนัก

ลงทุน  

 

ท้ังนี้ ภาครัฐควรชวยเหลือนักลงทุนไทยโดยจัดหาขอมูลเชิงลึกท่ีสําคัญ เชน คาเชาและความพรอม

ของโครงสรางพ้ืนฐานของแตละเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกฎระเบียบท่ีสําคัญของทองถ่ิน นอกจากนี้ ในบาง

ประเทศท่ีกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบอย และมีความไมแนนอนในการตีความกฎหมาย ภาครัฐควรปรับปรุง

ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยอาจพิจารณาจางท่ีปรึกษากฎหมายในทองถ่ินเพ่ือใหขอมูลและคําปรึกษาแกนัก

ธุรกิจไทย  

 

•   ยุทธศาสตรรายประเทศ 

ยุทธศาสตรรายประเทศจะเนนประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจงกับประเทศนั้นๆ เทานั้น โดยจะขยายความ

สวนท่ีเฉพาะเจาะจงหรือแตกตางกันในแตละประเทศ 

 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: สปป. ลาว 

ยุทธศาสตรท่ี 1: สรางความเขาใจตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ 

ภาครัฐควรชวยสรางความเขาใจตอแนวทางการดําเนินธุรกิจในประเทศลาว โดยจัดปฐมนิเทศแกนัก

ลงทุนไทยใหมีความออนไหวในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะความรูสึกของคนลาวตอคนไทย  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2: สงเสริมใหผูประกอบการไทยมีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ 

ภาครัฐควรสงเสริมใหผูประกอบการไทยมีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจและใหความชวยเหลือ

แกชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเขาไปลงทุน โดยเฉพาะการเขาไปลงทุนในสาขาพลังงานและเหมืองแร ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมใหสงผลกระทบในดานลบตอสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม   
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ยุทธศาสตรรายประเทศ: เมียนมา 

ยุทธศาสตรท่ี 1: สงเสริมใหผูประกอบการไทยมีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ 

ภาครัฐควรสงเสริมใหผูประกอบการไทยมีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจและใหความชวยเหลือ

แกชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเขาไปลงทุน โดยเฉพาะการเขาไปลงทุนในสาขาพลังงานและเหมืองแร ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมใหสงผลกระทบในดานลบตอสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม   

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2: สรางความสัมพันธท่ีดีกับท้ังรัฐบาลกลางและชนกลุมนอย 

รัฐบาลไทยควรสรางความสัมพันธท่ีดีกับท้ังรัฐบาลกลางและชนกลุมนอยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีท่ี

นักลงทุนไทยไปลงทุน เชน รัฐฉานซ่ึงอยูภายใตการปกครองของผูนํากองทัพรัฐฉาน เพราะการดําเนินธุรกิจ

ในทางปฏิบัติตองไดรับการสนับสนุนจากชนกลุมนอยในพ้ืนท่ีดวย  

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3: สนับสนุนใหการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึกทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเปน

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

ภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาโครงการทวายใหเปนโครงการท่ีสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน และ

ไดรับการยอมรับจากชุมชน เชน ใหสอดคลองกับมาตรฐานของธนาคารโลก  

 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: กัมพูชา 

ยุทธศาสตรท่ี 1: รักษาความสัมพันธท่ีดีกับรัฐบาลกัมพูชา 

รัฐบาลไทยควรรักษาความสัมพันธท่ีดีกับรัฐบาลกัมพูชา โดยเฉพาะการระมัดระวังไมใหเกิดขอพิพาท

ดานพรมแดนระหวางกัน ซ่ึงจะมีผลกระทบอยางมากตอบรรยากาศในการทําธุรกิจของผูประกอบการไทยใน

กัมพูชา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2: เรงเจรจาทําอนุสัญญาภาษีซอน 

รัฐบาลไทยควรเรงเจรจาทําอนุสัญญาภาษีซอน (double taxation treaty) กับกัมพูชา เพ่ือลดภาระ

ภาษีซํ้าซอนของผูประกอบการไทย 
 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: เวียดนาม 

 ยุทธศาสตรท่ี 1: สนับสนุนใหเอกชนไทยจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสินคาเวียดนามเขามาจําหนายใน

ประเทศไทย 

ภาครัฐควรสนับสนุนใหเอกชนไทยจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสินคาเวียดนามเขามาจําหนายใน

ประเทศไทย เพ่ือลดความรูสึกไดเปรียบเสียเปรียบท่ีอาจมีอยูระหวางสองฝาย 
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ยุทธศาสตรท่ี 2: ติดตามกฎระเบียบดานการลงทุนอยางใกลชิด 

ภาครัฐควรติดตามกฎระเบียบดานการลงทุนอยางใกลชิดเพ่ือสามารถใหคําแนะนําแกนักธุรกิจไทยได

อยางเหมาะสม เชน ในการลงทุนดานธุรกิจคาปลีก หากตองการมีชองทางจัดจําหนายหลายจุดในระยะเวลา

อันสั้น นักลงทุนไทยอาจเลือกลงทุนในรูปของแฟรนไชส เนื่องจากไมจําเปนตองทดสอบความจําเปนทาง

เศรษฐกิจ (economic needs test)  
 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: มาเลเซีย 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ติดตามมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีอยางใกลชิด 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ควรติดตามมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTBs) 

โดยเฉพาะสินคารายการสําคัญอยางใกลชิด และหาแนวทางแกไขโดยการเจรจาแบบทวิภาคีในลักษณะ

แลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน เพ่ือใหสินคาไทยสามารถเขาสูตลาดได   

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2: สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในตางประเทศเปนชมรมหรือสมาคมนัก

ธุรกิจไทย เพ่ือใหมีแหลงในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจและใหคําปรึกษาแนะนําจากประสบการณจริง 

รัฐบาลควรใหความชวยเหลือทางการเงินในการสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวกันของนักธุรกิจไทยใน

มาเลเซียเปนชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจไทย โดยมีขอแลกเปลี่ยนใหทําหนาท่ีใหคําปรึกษา รวมท้ังแนะนํา

พันธมิตรธุรกิจใหแกผูประกอบการไทย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3: ติดตามกฎระเบียบดานการคาการลงทุนอยางใกลชิด 

ภาครัฐควรติดตามกฎระเบียบดานการคาการลงทุนอยางใกลชิดเพ่ือสามารถใหคําแนะนําแกนักธุรกิจ

ไทยไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสาขาท่ีมีการกีดกันการลงทุนจากตางชาติ เชน การลงทุนดาน

ธุรกิจคาปลีก ซ่ึงมาเลเซียยังไมอนุญาตใหตางชาติลงทุนเปดซูเปอรมารเก็ต มินิมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือ  

และอนุญาตใหผูประกอบการตางชาติสามารถลงทุนสูงสุดไดรอยละ 70 ในธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต และรอยละ 

100 ในธุรกิจหางสรรพสินคาและซูเปอรสโตร แตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ   

 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: อินโดนีเซีย 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ติดตามมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีอยางใกลชิด 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ควรติดตามมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTBs) 

โดยเฉพาะสินคารายการสําคัญอยางใกลชิด และหาแนวทางแกไขโดยการเจรจาแบบทวิภาคีในลักษณะ

แลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน เพ่ือใหสินคาไทยสามารถเขาสูตลาดได ท้ังนี้ อินโดนีเซียเปนประเทศหนึ่งใน

อาเซียนท่ีมีมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีจํานวนมาก  
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ยุทธศาสตรท่ี 2: ติดตามกฎระเบียบดานการคาการลงทุนอยางใกลชิด 

ภาครัฐควรติดตามกฎระเบียบดานการคาการลงทุนอยางใกลชิดเพ่ือสามารถใหคําแนะนําแกนักธุรกิจ

ไทยไดอยางเหมาะสม เชน ในเดือนพฤษภาคม 2559 อินโดนีเซียไดประกาศเปดเสรีในธุรกิจบริการท่ีสําคัญ 

เชน รานอาหาร และโรงพยาบาล ซ่ึงเปนผลใหนักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดรอยละ 100 ในธุรกิจบริการ

ดังกลาว  
 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: ฟลิปปนส 

 ยุทธศาสตรท่ี 1: สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในตางประเทศเปนชมรมหรือสมาคมนัก

ธุรกิจไทย เพ่ือใหมีแหลงในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจและใหคําปรึกษาแนะนําจากประสบการณจริง 

ในปจจุบัน มีเพียงสภาธรุกิจไทย-ฟลิปปนสท่ีประสานความรวมมือระหวางสองประเทศ ดังนั้น ภาครัฐ

ควรสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในฟลิปปนสเปนชมรมหรือสมาคม เพ่ือใหนักธุรกิจไทยใน

ฟลิปปนสมีเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจ  

  

ยุทธศาสตรท่ี 2: นําเขาพยาบาล และบุคลากรดานสุขภาพจากฟลิปปนส 

ภาครัฐควรเปดเสรีใหมีการนําเขาพยาบาล และบุคลากรดานสุขภาพจากฟลิปปนสเพ่ือสงเสริม

ยุทธศาสตรของประเทศท่ีตองการใหไทยเปนศูนยกลางในการรักษาพยาบาล (medical hub)  

 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: บรูไน 

ยุทธศาสตรท่ี 1: รวบรวมขอมูลหุนสวนธุรกิจท่ีนาเชื่อถือเพ่ือเปนขอมูลใหแกนักธุรกิจไทย 

ภาครัฐควรรวบรวมขอมูลหุนสวนธุรกิจท่ีนาเชื่อถือเพ่ือเปนขอมูลใหแกนักลงทุนไทย โดยควรปรับปรุง

ขอมูลใหทันสมัยและใชประโยชนไดจริง โดยเฉพาะในสาขาท่ีไมอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือหุนขางมาก เชน 

การใหบริการทางสถาปตยกรรม และการใหบริการกอสราง  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2: สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในตางประเทศเปนชมรมหรือสมาคมนัก

ธุรกิจไทย เพ่ือใหมีแหลงในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจและใหคําปรึกษาแนะนําจากประสบการณจริง 

ปจจุบันยังมีนักธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศบรูไนไมมากนัก สวนหนึ่งเพราะไมรูจักตลาดและไมมี

หุนสวนท่ีนาเชื่อถือ การมีชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจไทยในบรูไน จะทําใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล 

ประสบการณทางธุรกิจ และใหปรึกษารวมกันมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตรรายประเทศ: สิงคโปร 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ติดตามและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงการขนาดใหญในตางประเทศท่ีบริษัทสิงคโปร

จะเขาไปดําเนินการ รวมท้ังวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจของไทยในการเขารวมดําเนินโครงการ และเผยแพร

ขอมูลในเว็บไซต 
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สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศควรรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงการขนาดใหญในตางประเทศท่ี

บริษัทสิงคโปรจะเขาไปดําเนินการ เชน โครงการพัฒนาเมืองตางๆ ตามนโยบายรัฐบาลสิงคโปร รวมท้ัง

วิเคราะหวาธุรกิจไทยจะมีโอกาสเขารวมในการดําเนินโครงการไดอยางไร และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน

เว็บไซต  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2: สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในตางประเทศเปนชมรมหรือสมาคมนัก

ธุรกิจไทย เพ่ือใหมีแหลงในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจและใหคําปรึกษาแนะนําจากประสบการณจริง 

ปจจุบันมีบริษัทไทยจํานวนไมนอยท่ีเขาไปต้ังบริษัทยอยหรือบริษัทรวมทุนในสิงคโปรแลว ภาครัฐควร

สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมนักธุรกิจไทยในสิงคโปรเปนชมรมหรือสมาคมนักธุรกิจ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยน

ขอมูล ประสบการณทางธุรกิจ และใหปรึกษารวมกันมากข้ึน 

 

• ปจจัยความสําเร็จและปจจัยเส่ียง 

ความสําเร็จของยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนในอาเซียนนี้ข้ึนอยูกับความมุงม่ัน

ทางการเมืองของรัฐบาล เนื่องจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายจะตอง 

- ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานของหนวยราชการตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีทําหนาท่ี

สงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงตองปรับทัศนคติใหยึดผูประกอบการเปนตัว

ตั้ง และการประสานงานใหหนวยราชการตางๆ ทํางานรวมกัน  

- ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในดานงบประมาณและกําลังคน เพ่ือใหสามารถดําเนินการ

พันธกิจตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรใหม เชน การอุดหนุนการวาจางท่ีปรึกษาดานการตลาด

ใหผูประกอบการ ตลอดจนตองมีงบประมาณในการสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการ 

และสํารวจทัศนคติของประชาชนในอาเซียนตามดัชนีชี้วัด 

- มีกระบวนการเปลี่ยนผานโดยตองทําความเขาใจ และฝกอบรมขาราชการและเจาหนาท่ี 

ท่ีเก่ียวของใหเขาใจถึงพันธกิจตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรใหม และมีขีดความสามารถใน

การสงเสริมผูประกอบการตามยุทธศาสตรใหม 

 

การจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศในอาเซียนในโครงการนี้ เนน

การสรางขีดความสามารถในการใหบริการแกผูประกอบการไทยของหนวยงานภาครัฐไทยท่ีประจําการอยูใน

ตางประเทศ และชมรม/สมาคมนักธุรกิจไทยในอาเซียนในประเทศเหลานั้น โดยเฉพาะความสามารถในการ

จัดเก็บขอมูลเชิงลึกในรายอุตสาหกรรม และรายพ้ืนท่ี (ท้ังในระดับประเทศ ซ่ึงรวมถึงขอมูลในเมืองหลักและ

เมืองรองตางๆ ท่ีสําคัญ) มากกวา การมุงระบุยุทธศาสตรในรายอุตสาหกรรม หรือระบุยุทธศาสตรในรายพ้ืนท่ี 

เนื่องจากขอมูลเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพตลาดของ

ประเทศในอาเซียนท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ อยางรวดเร็ว ทําให

ยุทธศาสตรในรายอุตสาหกรรมและยุทธศาสตรในรายพ้ืนท่ี ซ่ึงจัดทําไวลาสมัยอยางรวดเร็ว 
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โดยสรุป ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศในอาเซียนท่ีนําเสนอใน

โครงการนี้ จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดของประเทศตางๆ ท้ังท่ีเกิดจากการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และการปรับปรุงกฎระเบียบไดดีกวา เพราะเม่ือหนวยงานภาครัฐไทยท่ีประจําการอยูในตางประเทศ 

และชมรม/สมาคมนักธุรกิจไทยในอาเซียนมีความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถสูงท้ังการจัดเก็บขอมูลเชิงลึก 

และการใหบริการแกผูประกอบการแลว ก็จะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดของประเทศตางๆ 

ในอาเซียนไดโดยไมยาก  
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Executive Summary  
  

 

ASEAN has been important to Thailand in terms of trade, investment and low- skilled 
labor movement. Since 1993, ASEAN has liberalized trade by reducing import tariffs gradually 
among ASEAN member states. Consequently, ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, the 
Philippines, Singapore, and Thailand) reduced their import tariffs to zero percent for almost 
all imported products from ASEAN in 2011. Due to the tariff reduction, the trade value 
between Thailand and ASEAN has increased significantly. However, the number of Non-Tariff 
Barriers (NTBs) among ASEAN member states has grown considerably. 

  
In terms of investment, as Thailand’s outward Foreign Direct Investment to ASEAN has 

considerably increased since 2008, ASEAN, especially Cambodia, Lao PDR, Myanmar and 
Vietnam (CLMV), has become the main investment destination for Thai investors. Based on 
TDRI’s ASEAN Investment Database, the total number of the listed companies on the Stock 
Exchange of Thailand (SET) in 2014 was 516 companies. Out of 516 companies, at least 123 
companies have invested in ASEAN by setting up approximately 600 subsidiaries or joint 
venture companies in the region. Apart from these listed companies on SET, there are a 
growing number of Thai medium and large companies that have already been investing in 
ASEAN.   

 
In addition to trade and investment between Thailand and ASEAN, as of July 2016, 

more than 1.56 million workers from ASEAN have registered for work in Thailand. Most of them 
are low-skilled workers from CLM, while the AEC Blueprint 2015 focuses exclusively on the 
movement of professionals, not low- skilled workers.  

 
ASEAN economic integration will bring about opportunities for ASEAN. Thailand also 

has greatly benefited from this integration due to its relatively high level of development and 
strategic geographical location as a major hub of mainland ASEAN (or CLMVT) in at least three 
main ways.   

 
Firstly Thailand can use ASEAN as a production base to solve its labor, raw material, 

energy, and large-scale land shortage problems because some ASEAN countries (such as 
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Myanmar, Vietnam and Indonesia) are still abundant in labor, raw material, energy and large-
scale land. 

 
Secondly, ASEAN, as a single market, can be used to attract FDI into Thailand and other 

ASEAN countries, and to build regional brands for Thai products before moving to global 
brands.  

 
Finally, ASEAN can be used as a platform for further regional integration, especially of 

ASEAN+6 or the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).  
  
For the Thai economy to grow inclusively and sustainably, this study aims to 

understand ASEAN, especially neighboring countries, in various aspects in order to seek for 
trade and investment opportunities for Thai enterprises, especially SMEs, and to enhance 
Thailand’s capability of demand-driven production and value creation in goods and services.    
   

This report consists of four main parts. 
 
The first part provides background information related to the transformation to be a 

trading nation, including the future of the global economy and the megatrends; the value 
chain of goods and services that Thailand has high market potential in ASEAN; Thai businesses 
that should be promoted in ASEAN market; Thailand’s outward direct investment in ASEAN 
and foreign direct investment promoting Thailand’s trade and exports; non-tariff measures, 
restrictions, standards, and other trade issues in ASEAN countries and major cities; good 
practices in trade and investment promotion; and economic models for trade analysis.  

 
The second part gives overview of ASEAN countries and their major cities.  
 
The third part analyzes ASEAN business environment through the SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, and Threat) analysis. 
 
The final part specifies Thailand’s strategies on trade and investment opportunities in 

ASEAN and each ASEAN country (2017-2021). 
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1.  Background information related to the transformation to be a trading nation   

 The future of the global economy and the megatrends 1 
Experts predicted that there will be six major changes in global economy and politics 

as follows;  
1. The global population structure. Global population number changes over time and 

their average life expectancy age is increased. It significantly affects the change in 
the global economy in terms of access to labor market, and creation of big market 
for goods and services for older population.  

2. The global climate change will drastically and extensively create an impact on the 
ecosystem and economic activities. This may lead to international agreement 
focusing on reducing the greenhouse gas emissions which may become a non-tariff 
barrier in the future. 

3. The rapid urbanization causes high economic growth in emerging economies which 
affects booming middle class and the global economy’s shifting center of gravity. 

4. Technology will have higher impact to the world because technology, especially 
Information and Communication Technology (ICT) including hardware, software 
and big data, has quickly developed such that it can disrupt the current economic 
system. 

5. Globalization. The global connectivity has been improved in physical, trade, capital 
movement, labor movement, and information. In the future, the global trade will 
be linked as a spider’s web.  

6. Geopolitics and the balance of power are changed from the old world order where 
the US was a superpower to the new world order known as the “post-American” 
world order. 

 
 Value chain of Thai goods and services with high potential in ASEAN market2 
The criteria to consider which Thai goods and services have high potential in ASEAN 

market are the production capabilities to meet market demand and the potential to increase 
the value creation in products.  

 

                                                            
1 More details in Chapter 2, Final Report: Thailand’s Trade and Investment Opportunities in ASEAN Countries (2017) 
2 More details in Chapter 3, Final Report: Thailand’s Trade and Investment Opportunities in ASEAN Countries (2017) 
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Thai goods and services with high potential in the ASEAN market are classified into five 

groups. 
 

1. Labor-intensive product: garment  
 In the past, Thailand had comparative advantages in cheap and abundant labor 
resources. However, Thailand is currently entering an aging society.  The wage rates in Thailand 
are higher than those in other ASEAN countries. Consequently, Thailand nowadays cannot 
compete in producing low-value added and labor-intensive products. In addition, Thailand’s 
major trading partners, such as the EU and the US, cut the Generalized System of Preferences 
(GSP) privileges for Thailand, while its neighboring countries are still GSP beneficiary countries. 
For example, Cambodia and Myanmar enjoy the US and the EU GSP privileges, and Lao PDR 
and Vietnam benefit from the EU GSP privileges. Therefore, Thai garment industry has to 
relocate low-value added activities, such as cutting, to neighboring countries and upgrade its 
domestic production to higher value-added activities, such as design and building its brands 
to become regional brands. 
 

2. High technology products: automotive parts  
 The market of automotive parts for passenger cars and commercial cars has high potential to 
grow significantly in ASEAN, especially Indonesia, Vietnam, the Philippines and Myanmar, due to their 
high demands for automotive parts (including OEM and REM parts from Thailand) in the future. 
Currently, Thailand is a leading auto parts exporter in ASEAN and has competitiveness in production 
over other countries in the region. However, the number of Thai enterprises in automotive parts 
industry investing in ASEAN is still limited due to many factors, such as regulatory obstacles in ASEAN 
countries and firm-specific problems (such as lack of funding and restriction of Japanese 
manufacturer network). Regarding trade, Thailand will greatly benefit if there are reductions in tariff 
and non-tariff trade barriers in ASEAN.      

 
3. Consumer product: cosmetics   
Thailand is a hub of cosmetics business in ASEAN due to its high demand for and 

supply of cosmetics in ASEAN (accounting for 29.7 percent of total demand for and 30 percent 
of total supply of cosmetics in ASEAN). Although Thailand plays an important role in all major 
activities (including research, development, design and testing, production, distribution, and 
sale and marketing) along the value chain in cosmetic businesses, its roles in research, 
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development, design and testing as well as sale and marketing are still limited. However, some 
Thai enterprises, such as Mistine, Siam Botanicals, THANN, Panpuri, Erb and HARNN, are 
successful in ASEAN market. 

 
Setting up sale and marketing office in ASEAN countries in which the market grows 

rapidly will provide a huge opportunity for Thai businesses to make higher profit and learn 
more about consumer behaviors and needs.   
 

4. Business services: logistics 
 The production and market linkages to neighboring countries, the rapid growth in cross-
border trade, and the strategically geographical location as a transportation hub in ASEAN enhance 
not only opportunities in trade and investment for Thailand but also in growth for Thai logistics 
business to grow. 

 
Currently, investment in logistics business in neighboring countries still has some obstacles, 

such as regulatory restriction, customs clearance problem, and poor infrastructure. To support Thai 
enterprises to reap business opportunities fully, Thai government should negotiate with and offer 
assistance to neighboring countries to solve these problems quickly. At the same time, Thai 
entrepreneurs should improve their business efficiencies and consistently follow the market trends.  
  

5. Consumer services: restaurant chains  
 The restaurant chain business is one of the consumer service businesses which Thai 
entrepreneurs have high potential to expand their investment abroad. It is partly revealed 
through the continuous growth of Thai restaurants with a compound annual growth rate 
(CAGR) at 7.8 percent over the last five years.   

 
Thai restaurant chains start expanding their businesses to ASEAN countries because 

these countries have high economic growth rates and increased local purchasing power. In 
addition, consumers in these countries have similar lifestyle and tastes in food to Thai people.   

 
In the near future, neighboring countries will have higher income. Their fast-growing 

middle classes will eat out more, which will lead to opportunities for restaurant chains to 
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grow.  Therefore, Thai restaurant chains should consider to expand their investments or sell 
franchises in ASEAN countries.  

 Thai businesses that should be promoted in ASEAN3  
Thai businesses that should be promoted in ASEAN countries are based on the fact 

that ASEAN countries are different in at least three aspects:  business opportunities, trade and 
investment restrictions, and unique market characteristics.  
  

Suggestions on businesses that should be promoted in each ASEAN country are 
resulted from the study on the value chains of some goods and services, the field trips and 
the supporting data from other sources, such as the results of the product space analysis and 
previous studies.   

 
Business opportunities for Thai entrepreneurs in each ASEAN country has similarities 

and differences. While examples of Thai businesses with high potential in all ten ASEAN 
countries are processed food, premium fruits and vegetables, consumer products, hospital 
and medical services, restaurants, and design services. Examples of Thai businesses with high 
potentials in CLMV are energy, construction materials and furniture, lifestyle goods and 
services, logistics, labor-intensive products, Information Technology (IT), and education and 
training. 
  

Regarding limitations on trade and investment, each ASEAN country has different levels 
of liberalization commitments, especially in the service sector, in multilateral, regional and 
bilateral trade agreements.  In some service sectors, some ASEAN countries allow foreigners 
to wholly own all shares, while some countries limit foreigners to operate the business. 
Consequently, business practices in each country are different. For example, in ASEAN 
countries with restrictions for foreign investment in service markets, Thai entrepreneurs may 
choose to undertake joint ventures with local partners or sell franchises.        
  

Marketing channels are also varied in ASEAN countries. For example, e-commerce 
transactions are already prevalent in Singapore and Malaysia, while only e-commerce 
marketing and advertising are applicable for other ASEAN countries.   
 
                                                            
3 More details in Chapter 4, Final Report: Thailand’s Trade and Investment Opportunities in ASEAN Countries (2017) 
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 In addition to the above business opportunities, Thai businesses still have additional 
opportunities from producing in ASEAN countries, and then exporting to major markets with 
tariff privileges because ASEAN countries have signed about 40 FTAs with their partner 
countries.   
  

 Thailand’s direct investment in ASEAN and foreign direct investment 
promoting Thailand’s trade and exports4 

 Thailand’s direct investment in Greater Mekong Sub-region (GMS) and ASEAN is still at 
the early stage. However, its value of investment in GMS and ASEAN have increased 
continuously and its share accounts for 16 percent and 24 percent of total outward direct 
investment, respectively.  
 
 Regarding investment by sector, Thai investors invest heavily in many sectors, such 
as manufacturing, mining and quarrying, wholesale and retail, repair of motor vehicles and 
motorcycles, and financial and insurance services. For legal entities formed, Thai large 
enterprises are likely to establish subsidiaries or form joint ventures with foreign partners.  
 

 In order to promote Thailand as a trading nation, the government should enable 
businesses supporting Thai investment and exports, such as providing incentives to regional 
headquarters and MNCs, removing business obstacles of trading firms, and supporting SMEs to 
upgrade their productions to meet international standards so that large companies will 
integrate them into their supply chain. 

 

 Non-Tariff Barriers (NTBs), restrictions, standards and other trade issues in 
ASEAN countries and major cities5 

Although ASEAN-6 has committed to eliminate the tariff rates to zero in almost all 
ASEAN product items, except sensitive and highly-sensitive products, and CLMV are targeted 
to reduce their tariff rates to zero at least by 2018. Many ASEAN countries have enacted more 
non-tariff barriers (NTBs) to protect their domestic producers, such as time restrictions on 
imports, imports through specified authorities, restrictions on ports of entry, quantity 
restrictions on imports, and product testing and certification.   

                                                            
4 More details in Chapter 5, Final Report: Thailand’s Trade and Investment Opportunities in ASEAN Countries (2017) 
5 More details in Chapter 6, Final Report: Thailand’s Trade and Investment Opportunities in ASEAN Countries (2017) 
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To assist Thai entrepreneurs, the government should form a negotiating team under 

bilateral or ASEAN frameworks to seek mutual solutions to reduce the NTBs and to facilitate 
trade by reducing unnecessary documents and shortening time for customs clearance 
procedures. Furthermore, the government should build Thai entrepreneurs’ capacities to 
produce standardized products, promote the establishment of private laboratories certified 
by the public agencies, collect and publicize information about updated NTBs, and assist Thai 
entrepreneurs in resolving trade disputes.  

 
 Regarding labor standards, ASEAN member states focus on such issues differently. 
Specifically, Indonesia has the highest number of laws and regulations on labor among ASEAN 
countries, followed by Singapore, the Philippines and Thailand. Furthermore, Brunei 
Darussalam, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Vietnam have signed FTAs with the 
chapters on labor standards and human rights. Therefore, Thai investors should ensure 
compliance with labor standards and human rights required in these countries.  
 

 Good practices in trade and investment promotion 6 
Countries with good practices in trade and investment promotion, such as Japan, 

Singapore and Australia, tend to establish a specific agency who is responsible for trade and 
investment promotion and conducts all activities related to trade and investment promotion 
in order to facilitate their investors. The offices are set up in their own countries and abroad.   

 
The main task of the agencies is to provide in-depth information and coordinate with 

other related agencies domestically to provide funding, develop human resources, and 
enhance production productivity to their exporters and investors. These agencies also 
coordinate with foreign related agencies in exporting and investing countries.  

 
In addition, these agencies organize trade and investment missions abroad for local 

exporters and investors, encourage their local entrepreneurs to participate in public mega 
projects in the targeted countries, negotiate with the governments of the targeted countries 

                                                            
6 More details in Chapter 7, Final Report: Thailand’s Trade and Investment Opportunities in ASEAN Countries (2017) 
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to facilitate trade and investment, and develop business environment and infrastructure in 
the targeted countries.       

 
Based on lessons learned from the above good practices, Thailand’s trade and 

investment promotion should be synchronized and mainly focus on providing in-depth 
information to Thai businesses. Other supporting measures on capacity building in trade and 
investment overseas, such as increased access to financial capital, human resource 
development, and productivity improvement, are also highlighted. 

 
 Furthermore, the Thai government should encourage Thai companies to participate 

in public mega projects in neighboring countries, especially those supported by Neighboring 
Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) and negotiate with the 
governments of the targeted countries in facilitating trade and investment for Thai 
entrepreneurs.  
 

 Economic models for trade analysis7 
The study applies constant market shares (CMS) model and product space (PS) analysis 

to analyze Thailand’s export competitiveness and product demand in the global market. 
Specifically, CMS analysis shows the factors affecting the change in Thailand’s export value, 
while PS analysis illustrates Thailand’s export capacity through its export basket sophistication 
and competitiveness.   

 
Based on the CMS analysis, the main findings are as follows.  
1. Thailand’s exports can be classified into three main periods. In the first period 

(2006-2011), there was a higher demand for products in the global market, but 
Thailand’s production could not meet the increasing demand sufficiently. In the 
second period (2011-2014), the global demand for products started to slow down. 
Although Thailand’s major trading partners still increasingly import, Thailand could 
not respond fully to such opportunity, resulting in a slightly negative export growth 
rate. In the third period (2014-2015), the global market demand for products 
decreased significantly. Thailand tried to respond to the changes in product 

                                                            
7 More details in Chapter 8, Final Report: Thailand’s Trade and Investment Opportunities in ASEAN Countries (2017) 
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demand of its trading partners, but it is still not enough to offset the negative 
impact, resulting in a negative export growth rate.     

2. Overall, demand for Thai products has been increased continuously in CLMV, but 
tends to decrease in ASEAN-4 (Singapore, Malaysia, the Philippines, and Indonesia), 
China and Japan.  The demand of Thai products from the US and the EU has been 
changed from a decreased demand in the beginning period to an increased 
demand recently.  

 
The main results of the product space analysis are as follows.  
1. Among Thai export products, high-sophisticated products can create higher value-

added and better keep their market shares than low-sophisticated products. This 
is because more sophisticated products are more difficult to imitate.  However, 
more than 80 percent of Thai export products are classified as very low-medium 
sophisticated products, while only 20 percent of them are high to very-high 
sophisticated products.   

2. Thailand has products exported with comparative advantage more than other 
countries in ASEAN. That is, Thailand exports a total of 761 products, but it exports 
with revealed comparative advantage (RCA) about 220 products, accounting for 
28.9 percent of export products. However, the sophistication level of Thailand’s 
export basket is still medium.   

3. Comparing with other countries in ASEAN and GMS, Thailand has the level of export 
sophistication similar to China, Malaysia and the Philippines, lower than Singapore 
and higher than Indonesia, Vietnam, Cambodia, and Brunei Darussalam.  

4. Thailand’s main competitors in ASEAN and GMS are China, Indonesia, Malaysia, 
Vietnam, the Philippines and Singapore. Specifically, its competitors are Singapore 
in medium-high sophisticated products, Malaysia and the Philippines in low-
medium ones and Indonesia and Vietnam in low ones. In addition, China is 
Thailand’s competitor in almost all sophistication level of products, except very 
high sophisticated products in which Thailand does not have comparative 
advantage. 

 

In general, the sophistication level of Thailand’s export products is not high. 
Consequently, Thailand lost its global market share even when the global market has 
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expanded. However, comparing with other ASEAN countries, Thai products are more 
sophisticated than products of Indonesia, Vietnam, Cambodia and Brunei Darussalam. In other 
words, Thai products have high potential in ASEAN market. Therefore, Thai public and private 
sectors should seriously focus on creating opportunities in trade and investment in ASEAN.  
 
2. Overview of ASEAN countries and their major cities  

This part consists of important background information on ASEAN countries and their 
major cities, such as macroeconomic performance, foreign investment laws, investment 
incentives for foreign investors, consumer behaviors, and business opportunities and 
challenges. 

 
 In general, ASEAN has high economic growth. Many ASEAN countries have higher growth 
rates than Thailand. Urbanization has grown quickly in these emerging economies leading to 
the rapid expansion of middle class in their major cities. This will bring about opportunities in 
trade and investment to Thai entrepreneurs. Nevertheless, some ASEAN countries are still 
facing major risks in macroeconomic fundamentals, unclear regulations, serious corruption 
problem, and underdeveloped infrastructure. 

In this study, major cities are referred to cities with high growth potential as follows. 
- Capital cities, such as Vientiane, Phnom Penh, Jakarta, Kuala Lumpur and Manila. In 

some countries, capital cities are also the largest cities.  
- Cities with large proportions of the economy and the population have potential to 

be market and production bases, such as Ho Chi Minh City, Yangon, Bandung, 
Surabaya, Medan and Penang. 

- Border cities have high potential as production bases or gateways to trade and 
investment in neighboring countries, such as Savannakhet and Poipet. 

 

3. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Analysis 
This study applies SWOT analysis to analyze the business environments in each ASEAN 

country.  
 
Thailand  
Good geographical location and good product images are huge advantages, while 

shortages of labor and resources and reluctance of Thai investors to do business overseas are 
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weaknesses. Thailand’s opportunities are high growth and rapid urbanization in ASEAN, and 
growing physical connectivity with ASEAN. The main threat is Thailand’s failure to join major 
FTAs with major trading partners, whereas other ASEAN countries, such as Malaysia and 
Vietnam, support trade liberalization policy through FTAs with their major trading partners.    
  

Cambodia 
Cambodia’s strengths are low wage rate and high economic growth. However, its 

weaknesses are weak public utility, infrastructure, and logistic systems, high corruption, 
shortage of skilled labor, and different law interpretation of government officials. Opportunities 
in Cambodia for Thai entrepreneurs are its growing middle-class with high purchasing power, 
market-friendly FDI law, rapid urbanization, and GSP privileges granted by the EU and the US 
However, high dependence on garment export and political instability still remain its threats.    

 
Lao PDR  
Lao PDR’s strengths are low wage rate, high economic growth, and abundant natural 

resources, while its weaknesses are limited amount of labor, unclear regulations, and 
difficulties for foreigners to do business, severe fiscal problems, and weak logistics system. 
Opportunities for Thai investors are GSP privileges granted from its major trading partners such 
as the EU, and more and more tourists in Lao PDR. However, main threats are low commodity 
prices in the global market, and incoming of irresponsible foreign investors.  

 
Myanmar  
Myanmar’s strengths are its abundant natural resources, large population, low wage 

rate, strategic geographical location and fast growing economy. In contrast, weaknesses include 
underdeveloped infrastructure, inefficient logistics system, unclear and outdated rules and 
regulations, low labor productivity, lack of skilled labor, and skyrocketed land prices. 
Opportunities include fast growing middle class, and GSP privileges from major markets. Main 
threats are risks from ethnic and political conflicts.  

 
Vietnam  
Vietnam’s strengths are abundance of young and hard-working labor, FTAs with major 

trading partners, high economic growth, however its weaknesses are high corruption, rapid 
increase in labor cost, shortage of labor in certain areas, and underdeveloped infrastructure. 
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Opportunities for Thai entrepreneurs are fast growing middle class, and expansion of e-
commerce, while its main threat is territorial disputes especially with China.  

 
Indonesia  
Indonesia’s strengths are the very large population and the abundance of natural 

resources. Weaknesses include high corruption, complicated rules and regulations, 
underdeveloped infrastructure and logistics system, restricted foreign investment, and many 
NTBs. Opportunities for Thai investors are rapid urbanization and fast growing urban middle 
class, whereas threat is risks due to terrorism.   

 
The Philippines  
The Philippines’s strengths are large population with good English skills and high 

economic growth. Weaknesses include restricted regulations, underdeveloped infrastructure, 
high crime rate, and high corporate income tax rate. Opportunities for Thai businesses are 
public infrastructure development plan and rapid urbanization. Threats include natural 
disasters, terrorist incidents, and territorial disputes.  

 
Malaysia 
Malaysia’s strengths are population with high purchasing power, open economy, strong 

internationalism, good infrastructure and logistics system. Its weaknesses include shortage of 
skilled labor, continuous increase in wage rate, and some trade and investment policies 
discouraging competition. Malaysia as a center of education and tourism for Muslims is 
opportunities for Thai entrepreneurs. However, risks due to terrorist incidents and political 
conflict are Malaysia’s threat.      

 
Singapore  
Singapore’s strengths are population with high purchasing power, well-developed 

infrastructure and logistics system, and liberalized economy with no restriction on foreign 
direct investment.  Weaknesses are low population, high labor wage rate, small country, and 
limited natural resources. Opportunities for Thai entrepreneurs in Singapore are fast growing 
trade through e-commerce, while threat is risks due to terrorism.  
  



xlii โครงการการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
Brunei Darussalam 
Brunei Darussalam’s strengths are abundance of oil while its weaknesses are small 

population and high wage rate. Recently, Brunei Darussalam has tried to reduce its economic 
dependence on oil exports by attracting foreign direct investment in agricultural, 
manufacturing and service sectors.  Therefore, this is an opportunity for Thai entrepreneurs to 
expand investment in Brunei Darussalam. The main threat is low oil prices in the global market 
periodically.  

 
Overall, ASEAN countries have high economic growth rates and rapid urbanization 

resulting in the fast growing urban middle class in major cities. In particular, CLMV have very 
high economic growth rates and low wage rates. Although the existing disadvantages of CLMV 
are regulatory problems leading to trade and investment obstacles, high corruption, and 
underdeveloped infrastructure and logistics system, their governments have tried to fix these 
problems continuously. Therefore, ASEAN presents great business opportunities for Thai 
entrepreneurs.  
 
4. Strategies for creating opportunities in trade and investments in ASEAN    

 
Strategy Development Approach 

 The megatrends discussed in Chapter 2 paint a picture of disruptive changes in the 
economic, political, and social systems in many ways. Given the unpredictability of these 
changes, the future will be full of volatilities, uncertainties, complexities and ambiguities 
(VUCA). These need to be addressed with flexibility in a timely manner. 
 
 Many Thai government agencies used to develop strategies to promote trade and 
investment by focusing on opportunities at the level of industry sectors, products or items, in 
specific countries or even cities. Thai government officials stationed overseas are then directed 
by these rigid strategies and the related plans. The underlying assumption is that, the central 
authorities, along with their consultants, possess more information and have better 
understanding of the situation in these countries than those stationed overseas or even Thai 
investors operating there. Unfortunately, this assumption has never been true. 
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 As the world is becoming less predictable, detailed strategies and action plans, which 
tries to specify the tasks of the officials stationed overseas by those removed from the context, 
will become less suitable or useful. Continuing on this obsolete model, the government will 
not be successful in promoting Thailand’s trade and investment in ASEAN countries. A more 
effective approach to develop strategies is one that: 

- Guides towards the intended goals, rather than dictates by overly-detailed and 
inflexible instructions. 

- Creates a platform to facilitate trade and outward investment of Thai investors, 
rather than targets specific sectors or products on a one-by-one basis. 

- Selects top-quality officials to be stationed overseas and give them autonomy to 
perform their jobs rather than tries to control them through detailed and rigid 
action plans from the less-informed headquarter. 

  
The strategies in this report are developed under the proposed approach. The goals 

and key performance indicators (KPIs) should be treated as a “compass” to steer and create 
a “platform” to effectively promote trade and investment opportunities for Thai companies. 
Thai government agencies in ASEAN should be staffed with top-quality officials, be equipped 
with enough resources to perform their works, and be held accountable to their performances. 
Thai business associations in ASEAN countries should also be well supported by the Thai 
government, so that they can help the overseas offices in gathering in-depth information and 
identifying business opportunities in the related countries. The government should also 
implement other complementary policies to promote the country’s trade and investment 
opportunities in ASEAN. 

 
 Our proposed vision for maximizing trade and investments opportunities for Thai 
companies is captured by the following vision statement: 

 

“Thailand will be a leading ‘trading nation’ in ASEAN by 2021” 

 
If Thailand were to become a leading trading nation in ASEAN by 2021, it should aim 

to increase the ratio of its value added in exports to its gross domestic product (GDP). Thailand 
should be at least third ranked among ASEAN countries by this measure. To achieve this target, 
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Thailand should increase its value added in export as well as its outward FDIs in ASEAN 
countries at least 10 percent per year during 2017-2021.  

 
The strategies for promoting trade and investments in ASEAN countries are categorized 

into three groups. The first group contains strategies that are applicable to every ASEAN 
countries. Those in the second group are applicable only to CLMV, the four ASEAN countries 
with lowest level of development. The last group contains strategies that are specific to each 
ASEAN country.  
 
Overall Strategies 
Strategy 1 Improve the promotion measures for trade and outward investment  
 To promote trade and outward investment effectively, relevant government agencies, 
particularly the Department of International Trade Promotion (DITP) and the Board of 
Investment (BOI), should adopt the following measures.  
 

1. Diagnosing business readiness and providing supports accordingly 
 Government agencies should provide supports to businesses that are deemed ready 
for international markets through diagnosing their readiness. Due to budget constraints, 
businesses with a high level of readiness with regards to export and investment should be 
given priorities for government support.  
 

2. Regularly updating and disseminating in-depth market information and analysis 
 The Department of International Trade Promotion and other relevant government 
agencies need to improve the way they gather and disseminate market information. In 
particular, they should focus on gathering in-depth information regarding foreign markets, 
including trends and opportunities, high potential sectors, appropriate marketing and 
distribution channels, strengths and weaknesses of each department store and industrial 
estate.  
 
 In addition, companies that are diagnosed as export or investment ready should be 
given financial support in hiring consultants to help them penetrate the ASEAN markets. 
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3. Introducing Thai business to service providers, or potential partners 

Government agencies related to export promotion and outward investment should set 
up a database of local distributors in each ASEAN country, which includes analyses on 
strengths and weaknesses of each distributor. It should also provide financial support to Thai 
business associations or consultant companies in ASEAN countries in exchange for information 
on suppliers, potential trade or investment partners for Thai investors, as well as information 
on their trustworthiness.   

 
4. Facilitating Thai executives to ‘embed’ in ASEAN countries 

 The DITP and other relevant government agencies should provide temporary office 
spaces and investment-related services to executives of Thai businesses, especially SMEs that 
passed readiness assessment, to “embed” themselves in the markets prior to making 
investment decisions. With these supports, they will gain opportunities to study the relevant 
markets and assess the possibility to export or invest in the target countries.   

 
5. Supporting Thai business clubs/associations in ASEAN countries 

 New Thai investors should learn from experienced ones that already have presence in 
ASEAN to avoid mistakes in entering ASEAN markets. Relevant government agencies should 
support the establishment of Thai investor clubs/associations in countries currently without 
such organizations and provide financial support for the operation of such organizations in 
exchanging for reports on market analyses and orientations of new investors. 
 

6. Coordinating government agencies tasked to promote outward FDI  
 The government should recruit the most capable officers to be posted in ASEAN 
countries. Private investors, which are their ultimate clients, should also be allowed to 
participate in the selection process. In addition, the government needs to restructure its trade 
and outward investment promotion units in ASEAN to ensure that the DITP and the BOI can 
cooperate smoothly in providing services to Thai investors. At the minimum, their overseas 
offices should be located in the same area for the convenience of Thai investors. Allocation 
of budget and resources to these agencies should also be based on their performances. 
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7. Constantly searching for new business opportunities in the ASEAN market.  

 Trade and outward investment promotion offices in ASEAN countries should have deep 
understanding of each market and the demands of Thai investors. They should constantly 
look for business opportunities for Thai investors. Based on reliable data, in-depth market 
analysis reports should be prepared and disseminated to the public.   

 
8. Organizing events to promote Thai products in major cities. 

 The Thai government should organize workshops and events to promote Thai trade 
and investment in major cities in each ASEAN country. More budgets should be allocated to 
the DITP offices for such activities. The workshops and events should aim at linking business 
partners or business matching, rather than trying to sell products to end consumers. Only high-
quality products should be exhibited in the events to maintain the positive image of Thai 
products.     

 
Strategy 2 Develop Thailand’s Border and Transit Trades  

Thailand’s trade value with its neighboring countries continues to grow quickly. 
However, there are existing barriers that slow down further trade expansion, such as 
underdeveloped infrastructures and red tapes in custom and inspection procedures. To 
promote more trade and investment with ASEAN countries, the Thai government should:  

1. Introduce standardized customs, immigration and quarantine (CIQ) procedures, 
which would bring about transparent and efficient inspections under the National 
Single Window scheme.  

2. Open major border checkpoints for 24 hour operation, especially those between 
Thailand and Malaysia, which have high trade value.  

3. Develop physical infrastructures, especially roads and custom checkpoints to meet 
the growing trade volume between Thailand and its neighboring countries.  

4. Facilitate border trade through bilateral negotiations between Thailand and the 
neighboring countries, in the cases where the implementations of ASEAN 
agreements are slow. 

5. Revise domestic laws and regulations to implement the Greater Mekong Sub-region 
Cross Border Transport Agreement (GMS CBTA).  In particular, the working hours of 
customs checkpoints between Thailand and the neighboring countries should be 
synchronized.  
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Strategy 3 Develop new export channels  
 The widespread of ICT enables new channels for international trade, especially through 
e-commerce (both business-to-business and business-to-consumer e-commerce), in addition 
to the conventional and modern trade. The Thai government should: 

1. Encourage Thai businesses to be more engaged in using modern trade channels, 
including shopping malls, hypermarkets and convenient stores, in ASEAN countries 
to sell their products.  

2. Continue to develop marketplaces that support export-oriented e-commerce 
businesses.  

3. Prepare Thai businesses to be e-commerce ready and conduct their businesses on 
major e-commerce platforms, including Alibaba. 

 
Strategy 4 Develop physical connectivity with its neighbor countries  
 With its advantageous geographical location as the center of mainland ASEAN, Thailand 
should develop sufficient physical connectivity with its neighboring countries. In particular, 
Thailand should provide Official Development Assistance (ODA) for developing roads, bridges 
and custom checkpoints in these countries through the Neighboring Countries Economic 
Development Cooperation Agency (NEDA) (See also the strategies for CLMV countries). 
 
Strategy 5 Strengthen the country’s brands in ASEAN  
 Thailand is well-known for its reasonably priced high- quality products and services 
amongst ASEAN consumers. The government should promote the images of Thai products by:  

1. Establishing Thailand’s brands as a supporting brand for private sectors’ own 
brands, especially for Thai products with high potential such as processed food, 
lifestyle products, and other fashion products. The government should raise the 
profiles of Thai products and services through projects such as “Bangkok Fashion 
City” and “Kitchen of The World”.   

2. Protecting intellectual property rights, especially trademarks, from being infringed 
in ASEAN countries by encouraging Thai companies to register their trademarks in 
the countries they conduct businesses. In addition, the Ministry of Commerce 
should cooperate with relevant ASEAN authorities to suppress infringements of 
intellectual property rights of Thai companies. 
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Strategies for CLMV Countries  
Strategy 1 Foster positive relationships with neighboring countries  

Thailand needs to foster positive relationship with its neighbors to maintain mutual 
benefits from bilateral trade and investment. The Thai government should:  

1. Encourage Thai businesses to conduct responsible business operations and 
provide fair treatment to their partners, employees and the communities in the 
countries they invest.  

2. Provide ODA to neighboring countries through NEDA. The assistance should include 
both technical and financial assistances for developing infrastructures, especially 
transport infrastructures, to facilitate bilateral trade and investment with 
neighboring countries. Assistances in social areas, including education and 
healthcare, should also be provided. 

3. Encourage Thai government agencies related to standards setting and licensing, 
such as Food and Drug Administration (FDA) and the Thai Industrial Standards 
Institute (TISI), to provide technical supports to their counterparts in CLMV with an 
aim to harmonize standards and procedures.   

4. Continue the CLMVT Forum, which provides a platform for government and the 
private sectors in Thailand and CLMV to discuss issues of mutual interests and 
address problems of mutual concerns.  

5. Promote cross-cultural understanding and cultural literacy among Thai companies 
investing in ASEAN.   

6. Take an active role in public communication in ASEAN countries through traditional 
and social media.  

 
Strategy 2 Relocate labor-intensive industries to neighboring countries and increase 
value added activities in Thailand 

Thailand’s labor-intensive industries, such as the garment industry, should be 
relocated to neighboring countries to benefit from lower labor costs and preferential tariff 
treatments from major importing countries, such as the EU and the US Given that the 
infrastructures in CLMV are less developed, Thai businesses should invest in special economic 
zones (SEZs) or industrial estates in these countries to benefit from better infrastructures and 
one-stop services.  
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The government should also provide necessary information related to potential 

investment locations to Thai investors, such as land rental rates, the readiness of 
infrastructures in Special Development Zones (SEZs), and relevant laws and regulations. 
Moreover, in many countries, laws and regulations change very frequently and there are 
uncertainties in legal interpretation. The government should keep up with these changes by 
hiring local law firms to help Thai investors.  

 
It should also encourage Thai companies to raise the level of the productivity of their 

production in Thailand by investing in research and development, design and branding.  
 

Country-specific strategies 
Given the differences of each country in terms of business opportunities, regulatory 

barriers related to trade and investment, such as the level of liberalization in the service 
sectors, and the uniqueness of each market, Thailand also needs to supplement the above 
general strategies by country-specific strategies.   

 
Country-specific strategies: Lao People's Democratic Republic  

Strategy 1: Create better understanding of business practices 
The government should encourage Thai investors to have a better understanding of 

business practices in Lao PDR by organizing an orientation session to discuss sensitive issues 
of the country with Thai investors. 
 

Strategy 2: Promote business responsibility 
The government should encourage Thai businesses to conduct responsible business 

operations and provide necessary assistance to local communities. In particularly, businesses 
in the energy and mining sectors need to be cautious of their exploitation of natural resources 
that may create negative impacts on society, local communities and environment of the host 
country.  

 
Country-specific strategies: the Republic of the Union of Myanmar 

Strategy 1: Promote the business responsibility 
The government should encourage Thai businesses to conduct responsible business 

operations and provide necessary assistance to local communities. In particularly, businesses 
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in the energy and mining sectors need to be cautious of their exploitation of natural resources 
that may create negative impacts on society, local communities and environment of the host 
country.  

 
Strategy 2: Maintain good relations with the central government and minority groups 

 The Thai government should maintain good relations with Myanmar’s central 
government as well as influential minority groups in the areas where Thai companies have 
invested in. Shan state, for example, is under the control of the Shan State Army. 
 
 Strategy 3: Support the sustainable development of the Dawei projects 

The Thai government should support a sustainable development of the Dawei 
projects, including Dawei deep-sea port and Dawei SEZ, with sufficient participation from the 
local community.   

 
Country-specific strategies: Cambodia  

Strategy 1: Maintain good relations with the Cambodian government 
The Thai government should maintain good relations with the Cambodian government, 

particularly in the border area, as border disputes will negatively affect business environment 
of Thai investors in Cambodia. 

   
Strategy 2: Negotiate of a double-taxation treaty 
The Thai government should negotiate a double-taxation treaty with the Cambodian 

government to promote Thailand outward investment in Cambodia.   
 
Country-specific strategies: Vietnam  
 Strategy 1: Encourage the private sector to organize trade fairs for Vietnamese goods 
 The Thai government should encourage the Thai private sector to organize trade fairs 
for Vietnamese goods in Thailand. This will create mutual benefits between the two countries 
and reduce tensions that may exist between them. 
 

Strategy 2: Closely monitor the country’s investment law 
 The government should monitor Vietnam’s investment laws to provide appropriate 
advices to Thai investors. In the retail business, for example, investors may be advised to give 
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franchises to local companies instead of directly investing in the country to avoid the 
cumbersome economic needs tests (ENT).    
 
Country-specific strategies: Malaysia  

Strategy 1: Closely monitor the country’s non-tariff barriers (NTBs) 
The Ministry of Commerce should closely monitor the use of NTBs by the Malaysian 

government, especially in highly demanded products. Potential disputes on the use of NTBs 
should be resolved by bilateral negotiations to reach mutually acceptable solutions.  

 
Strategy 2: Encourage the establishment of Thai business clubs/associations in 

Malaysia  
The government should encourage the establishment of Thai business 

clubs/associations in Malaysia to be a platform for exchanging information and finding 
potential partners among Thai investors.   

 
Strategy 3: Closely monitor the country’s investment law 
The government should monitor Malaysia’s investment laws to provide appropriate 

advices to Thai investors. In the retail business, for example, foreign investors are allowed to 
hold up to 70 percent of the total share in a hypermarket business and conditionally 100 
percent in department store and superstore businesses.   
 
Country-specific strategies: Indonesia 

Strategy 1: Closely monitor the country’s non-tariff barriers (NTBs) 
Indonesia has adopted many NTBs on imported products. The Ministry of Commerce 

should monitor the use of NTBs by the Indonesian government, especially in highly demanded 
products. Potential disputes on the use of NTBs should be resolved by bilateral negotiations 
to reach mutually acceptable solutions. 
 

Strategy 2: Closely monitor the country’s investment law 
The government should monitor Indonesia’s investment laws to provide appropriate 

advices to Thai investors.  For example, Indonesia has liberalized many of its service sectors, 
including restaurant and hospital businesses since May 2016. This allows foreign investors to 
wholly own the shares in many service businesses for the first time.   
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Country-specific strategies: the Philippines  

Strategy 1: Encourage the establishment of Thai investor club/association in the 
Philippines  

In addition to Thailand-Philippines Business Council, the government should encourage 
the establishment of Thai investor club/association in the Philippines to be a platform for 
exchanging information and finding potential partners among Thai investors.  
  

Strategy 2: Allow health professionals from the Philippines to work in Thailand 
The government should allow health professionals from the Philippines to work in 

Thailand. This will increase the number of health professionals in Thailand and strengthen its 
status as a medical hub in Asia.  

 
Country-specific strategies: Brunei Darussalam  

Strategy 1: Provide reliable information related to potential partners 
The government should collect reliable and updated information on potential partners 

for Thai investors, particularly in the sectors whereby full foreign equity participation is not 
allowed, such as architectural and construction services.  

 
Strategy 2: Encourage the establishment of Thai investor club/association in Brunei  

 There are currently few Thai investors in Brunei, partly because they are unfamiliar 
with the country and consider it a small market. Having Thai business clubs/associations in 
Brunei will help Thai businesses to be more familiar with the country.   
 
Country-specific strategies: Singapore 

Strategy 1: Collect data on large-scale overseas projects undertaken by Singaporean 
firms that Thai companies can join  

The Department of International Trade Promotion should monitor large-scale overseas 
projects undertaken by Singaporean firms, such as smart city projects, and alert Thai 
companies to try to take part in such projects.  

 
Strategy 2 : Encourage the establishment of Thai business clubs/associations in 

Singapore  
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The government should encourage the establishment of Thai investor club/association 

in Singapore to be a platform for exchanging information and finding potential partners among 
Thai investors.   
 

 Success and Risk Factors 
The success of trade and investment strategies presented in this report largely depends 

on the political will of the Thai government. For successful implementation,   
- Thai government agencies in charge of trade and outward investment promotion 

must be more responsive to Thai investors. They should also closely coordinate with 
one another for the benefits of Thai investors. 

- The Thai government must allocate sufficient funding and manpower to Thai 
agencies stationed in ASEAN countries, especially the funding to subsidize the hiring 
of advisors for Thai investors, to expand trade promotion activities in major cities, 
and to hire independent parties to evaluate the effectiveness of the overseas offices.  

- The government must conduct a transformation process so that its officials fully 
understand and accept the proposed strategies.   

 
The study on trade and investment promotion strategies in ASEAN countries focuses 

exclusively on building the capacity of the Thai government overseas offices and Thai business 
clubs and associations abroad to effectively and professionally facilitate Thai businesses. 
Specifically, the strategies highlight the practices of data collection and in-depth analysis on 
potential industries and investment sites (at both nation-wide and major cities level) in each 
ASEAN country, rather than concentrating on the strategies on specific industries or target 
areas. As a result of rapid changes in the information on the market environments and the 
regulatory reforms in ASEAN countries, such industry-level and area-based strategies will 
predictably become out-of-date, and consequentially, obsolete. 

 

In conclusion, the trade and investment promotion strategies presented in this report 
will successfully cope with the changes in each ASEAN country market and their shifting 
regulatory frameworks. The Thai government overseas offices and the Thai business clubs and 
associations strongly equipped with the in-depth information and business facilitation 
capacities will certainly be able to handle such dynamic changes in ASEAN countries with 
ease.  
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1 

บทท่ี 1 บทนํา 
 
 
อาเซียนมีความสําคัญมากต่อประเทศไทย ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ทักษะตํ่า โดยในด้านการค้า อาเซียนได้เร่ิมเปิดเสรีการค้าสินค้าต้ังแต่ปี 2536 โดยมีการเจรจาเพ่ือยกเลิกหรือ
ลดอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าที่ค้าขายกันอย่างต่อเน่ือง และในปี 2554 ประเทศสมาชิกเดิมของอาเซียน 
รวมท้ังไทย ได้ลดอัตราภาษีของสินค้าที่อยู่ในรายการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0 ไปแล้วเกือบทุกรายการ การ
ลดภาษีดังกล่าวทําให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะยังมีอุปสรรคทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษีอยู่มาก 

 
 ในด้านการลงทุน นับจากปี 2551 มูลค่าการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียนได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จนทําให้อาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มประเทศ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม (CLMV) 
กลายเป็นแหล่งลงทุนที่สําคัญของผู้ประกอบการไทย ฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่
รวบรวมการลงทุนของไทยในอาเซียน (TDRI’s ASEAN Investment Database) พบว่า ณ ปี 2557 ในจํานวน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งหมด 516 บริษัท ได้มีบริษัทที่ออกไปลงทุน
ในอาเซียนอย่างน้อย 123 บริษัท โดยอยู่ในรูปของการจัดต้ังบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนแล้วประมาณ 600 
บริษัท   นอกจากน้ี ยังมีบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ออกไปลงทุนในอาเซียนแล้วอีกจํานวนมาก  
 
 ในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2559 มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทยที่มีการจดทะเบียนแล้วประมาณ 1.56 ล้านคน โดยที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานทักษะตํ่าจากประเทศ CLM ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบการเคลื่อนย้ายบุคลากรของ AEC Blueprint 2015 ที่ให้ความสนใจเฉพาะการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานวิชาชีพ 
 

จะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในความเป็นจริงมีการดําเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งด้านการค้าสินค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะตํ่า ก่อนการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 โดยแม้ว่าที่ผ่านมา อาจมีบางมาตรการภายใต้แผนงาน
การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2015) ที่อาเซียนยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ประเทศ
สมาชิกก็ได้มีการตกลงร่วมกันให้นํามาตรการดังกล่าวมาดําเนินการต่อภายหลังปี 2558 

 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนําโอกาสที่สําคัญมาสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุก

ประเทศ  โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีความได้เปรียบด้านระดับการพัฒนาและที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ในการเป็น
ศูนย์กลางของ “อาเซียนบก” (mainland ASEAN) หรือ CLMVT อย่างน้อย 3 ด้าน คือ  



2 โครงการการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

1. การแก้ไขปัญหาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งการขาดแคลนแรงงาน วัตถุดิบ และ
พลังงาน ตลอดจนการขาดท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เน่ืองจากประเทศอาเซียนหลาย
ประเทศ (เช่น เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย) ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้านแรงงาน 
วัตถุดิบ พลังงาน และที่ดินขนาดใหญ่   

2. การเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งจะรวมกันเป็นหน่ึงเดียวในอนาคต ทําให้ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้มากขึ้น และทําให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดธุรกิจได้จากการสร้างแบรนด์ของตนไปสู่แบรนด์ในระดับ
อาเซียน ก่อนที่จะก้าวสู่แบรนด์ในระดับสากล  

3. ประเทศไทยสามารถใช้อาเซียนเป็นเวทีในการรวมกลุ่มทางภูมิภาคที่จะขยายต่อเน่ืองไปได้อีก
ในอนาคต เช่น ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) 
 

 การศึกษานี้มุ่งที่จะทําความเข้าใจประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในแง่มุมต่างๆ เพ่ือ
แสวงหาโอกาสของผู้ประกอบการไทยทั้งในด้านการค้า และการลงทุน โดยจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อ
โอกาสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและ
บริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด (demand driven) และการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงข้ึน 
(value creation) เพ่ือทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างทั่วถึงและย่ังยืน  
 
 ในส่วนของการค้า คณะผู้วิจัยให้ความสนใจใน 2 ด้านคือ การส่งออกสินค้าและบริการต่างๆ จาก
ประเทศไทยไปยังประเทศในอาเซียน และการนําเข้าสินค้า โดยเฉพาะวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางจากอาเซียน
เพ่ือใช้ผลิตต่อในประเทศไทย ตลอดจนการนําเข้าสินค้าเพ่ือส่งออก   
 
 ในส่วนของการลงทุน คณะผู้วิจัยให้ความสนใจต่อการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในประเทศอาเซียน
ใน 3 ลักษณะคือ (1) การลงทุนโดยตรงเพ่ือแสวงหาทรัพยากร (resource-seeking FDI) เช่น แรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (2) การลงทุนโดยตรงเพ่ือแสวงหาตลาด (market-seeking FDI)  และ (3) การลงทุน
โดยตรงเพ่ือแสวงหาประสิทธิภาพ (efficiency-seeking FDI) จากการแบ่งงานกันทําในภูมิภาค  
 
 ในการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศอาเซียนน้ัน คณะผู้วิจัย
รวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือวิเคราะห์นัยยะที่มีผลต่อประเทศไทยในการไปสู่ “ชาติ
การค้า” (trading nation) ตลอดจน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดย
พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ในมุมของประเทศไทย   
  



บทที่ 1 บทนํา 3 
 

1.1 วัตถุประสงค์ 
 

1.) เพ่ือพัฒนาและยกระดับไทยให้เป็นชาติการค้า (Trading Nation) และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าและการส่งออกของไทย 

2.) เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนรองรับการเป็นชาติการค้า การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 

3.) เพ่ือสร้างและแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 

1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ขอบเขตของการศึกษานี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ 

(AEC) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559–2561)   
2. การจัดประชุมสัมมนา ในช่วงก่อนและระหว่างการจัดทํายุทธศาสตร์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และการจัดประชุมหลังการจัดทํา
ยุทธศาสตร์เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป 

3. การสร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น วารสาร และวิทยุ  

4. การเก็บข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูล โดยในส่วนของการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จํานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
ต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเดินทางไปยังเมืองสําคัญของแต่ละประเทศอาเซียน 9 
ประเทศ รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 15 เมือง  และในส่วนของการเช่ือมโยงข้อมูล เป็นการนําข้อมูล
ตลอดจนผลการศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดเข้าเช่ือมต่อและจัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligence System) ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมท้ัง จัดทําแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัย 

 
1.3 ส่วนประกอบของรายงาน 
 
 รายงานฉบับน้ีประกอบด้วย 4 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 

1. ข้อมูลภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งการวิเคราะห์นัยยะที่มีผลต่อ
ประเทศไทยในการไปสู่การเป็นชาติการค้า โดยมีเน้ือหาที่สําคัญ ได้แก่ 



4 โครงการการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ก) อนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (mega trend) 
ข) ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพในอาเซียน (GVC/RVC) 
ค) ธุรกิจที่จะส่งเสริมในประเทศอาเซียน 
ง) การลงทุนของไทยในอาเซียนและการลงทุนของต่างชาติในไทยที่ส่งเสริมการค้าและการส่งออก

ของไทย 
จ) มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี ข้อจํากัด และมาตรฐานของธุรกิจในประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ 

รวมท้ัง กฎระเบียบและประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการค้า  
ฉ) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศของประเทศท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี เช่น ญี่ปุ่น 

สิงคโปร์ และออสเตรเลีย 
ช) แบบจําลองเพ่ือวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า  

2. ข้อมูลรายประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยมีเน้ือหาที่
สําคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจมหภาค กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์สําหรับนักลงทุนต่างชาติ และ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ของ
ประเทศไทยและรายประเทศอาเซียน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและรายประเทศ
อาเซียน ซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน การเดินทางไป
เก็บข้อมูลรายประเทศ 9 ประเทศ การจัดประชุมระดมสมอง (focus group) และการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การจัดสัมมนากับสมาคมและผู้ประกอบการในช่วง
ก่อนและระหว่างการจัดทํายุทธศาสตร์ 
 

ภาพท่ี 1.1  แสดงความเช่ือมโยงของข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้า- 
การลงทุนทั้งยุทธศาสตร์โดยรวม ยุทธศาสตร์เฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV และยุทธศาสตร์เฉพาะรายประเทศ    

นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลต่างๆ ในส่วนของภาคผนวกท้ายเล่ม ซึ่งประกอบด้วย  
ก. รายงานและสรุปผลการจัดประชุมสัมมนา  
ข. รายงานและสรุปผลการสร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 
ค. รายงานและสรุปผลการจัดประชุมเพ่ือนําเสนอความคืบหน้าโครงการ 
ง. สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
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ภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงของข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทํายุทธศาสตร ์
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บทที่ 2 อนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Mega Trend) 

 

 

2.1  ภาพรวม 

 

บทนี้จะประมวลอนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (mega trend)  จากการ

คาดการณของผูเชี่ยวชาญตางๆ เชน James Manyika et. al. (2015),1 Ruchir Sharma (2012),2 Tony 

Seba (2014)3 และ Martin Ford (2015)4 เปนตน  

 

ผูเชี่ยวชาญตางๆ คาดการณกันวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ-การเมืองโลกในอนาคตใน 6 ดาน

ท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้   

1. โครงสรางประชากรโลก ซ่ึงจะมีจํานวนประชากรเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน 

ซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ท้ังในแงการเขาสูตลาดแรงงาน และการเกิด

ตลาดขนาดใหญของสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุ 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (global climate change) ซ่ึงจะกอผลกระทบอยางมาก

ตอระบบนิเวศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ อยางกวางขวางและทําใหเกิดความตกลงใน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ระหวางประเทศตางๆ ซ่ึงอาจถูก

นําไปใชเปนมาตรการกีดกันทางการคาในอนาคต  

3. การพัฒนาความเปนเมือง (urbanization) ในประเทศกําลังพัฒนา  ทําใหเกิดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระดับสูงในตลาดเกิดใหม ซ่ึงมีผลตอการเกิดชนชั้นกลาง (middle class) และ

การเปลี่ยนศูนยกลางของกิจกรรม (center of gravity) ทางเศรษฐกิจโลก 

4. การท่ีเทคโนโลยีมีผลกระทบมากข้ึน เพราะเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) มีพัฒนาการอยางรวดเร็ว ท้ังดานฮารดแวร ซอฟตแวร และการใชขอมูล

ขนาดใหญ (big data) ซ่ึงมีผลในการถอดรื้อ (disrupt) ระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน 

5. โลกาภิวัตน หรือการท่ีโลกมีความเชื่อมตอเขาดวยกัน (connectivity) มากข้ึนท้ังดาน

กายภาพ การคา การเคลื่อนยายทุนแรงงานและสารสนเทศ ในอนาคต โลกจะไมไดมี

1  Dobbs, Richard, J. Manyika, and Jonathan R. Woetzel. No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the 
Trends. Public Affairs, 2015. 

2
  Sharma, Ruchir. Breakout Nations: In Pursuit of the next Economic Miracles. New York: W.W. Norton &, 2012. 

3  Seba, Tony. Clean Disruption of Energy and Transportation: How Silicon Valley Will Make Oil, Nuclear, Natural Gas, Coal, 
Electric Utilities and Conventional Cars Obsolete by 2030. Tony Seba, Beta Edition, 2014. 

4  Ford, Martin. Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books, 2015. 
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8 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ศูนยกลางการคาใหญๆ เพียงไมก่ีแหงในยุโรปและอเมรกิาเหนือ เพราะการคาโลกจะเชื่อมตอ

กันจนมีลักษณะคลายใยแมงมุม   

6. ภูมิรัฐศาสตร (geopolitics) และการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจ (shift in balance of power) 

ในโลก จากระเบียบโลกท่ีมีสหรัฐเปนประเทศมหาอํานาจ ซ่ึงมีอํานาจชี้นําหลัก (hegemony) 

เปน “ระเบียบโลกหลังยุคสหรัฐอเมริกา” (The Post-American World) 

 

แรงผลักดันท้ัง 6 ประการนี้จะมีผลตอเศรษฐกิจโลกอยางมาก  อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้

จะทําใหการวางแผนและการพยากรณโดยตอแนวโนมจากเดิม (extrapolation) ไมมีประโยชน เนื่องจากท่ี

ผานมา การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไป ซ่ึงสามารถพยากรณไดงาย โดยประเทศพัฒนาแลวเปน

ตัวขับเคลื่อนการบริโภค แตโลกอนาคตภายใตแรงขับเคลื่อนตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนจะไมเปนเชนนั้นตอไป 

เม่ือแรงขับเคลื่อนท้ังหลายสอดประสานเขาดวยกัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากท้ังภูมิ

รัฐศาสตร การพัฒนาเมือง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ โครงสรางประชากร ตลอดจน

อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงและอายุขัยท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทําใหเกิดความผันผวนและความไมแนนอนตางๆ มากมาย

ในอนาคต ในขณะเดียวกันก็นํามาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย และโอกาสทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย   

 

2.2 โครงสรางประชากรโลกและการเขาสูสังคมสูงอายุ 

 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประชากรในโลกมีอายุเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในทุก

ประเทศในโลกท้ังประเทศร่ํารวยและยากจน เพราะมีการฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงลดการตายของทารก ในปจจุบัน 

โลกกําลังแกลงและจะถึงจุดพลิกผันในอีกไมก่ีทศวรรษ ประชากรในโลกยกเวนในแอฟริกาจะไมเพ่ิมข้ึนเปนครั้ง

แรกในประวัติศาสตร เราจึงตองเปลี่ยนวิธีคิดตอผูสูงอายุวา ผูสูงอายุไมใชภาระแตเปนท้ังผูบริโภค แรงงานและ

พลเมืองของสังคม 

 

การวิจัยท่ีผานมาชี้วา อัตราการเจริญพันธุอาจปรับทิศทางจากนโยบายของรัฐไดบางในประเทศรายได

สูง โดยเฉพาะประเทศท่ีมีคนอพยพเขาประเทศมาก เชน อังกฤษ ซ่ึงมีอัตราการเจริญพันธุ 1.96 คนตอสตรีวัย

เจริญพันธุ 1 คน และประเทศท่ีมีนโยบายชวยครอบครัวในการดูแลลูก อยางไรก็ตาม แนวโนมการมีลูกนอยลง

ในระยะยาวจะเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนแนนอน เม่ือ 30 ปกอน มีประเทศพัฒนาเพียงสวนนอยท่ีมีอัตราการเจริญ

พันธุ (fertility rate) ต่ํากวา 2.1 และมีประเทศกําลังพัฒนาเพียงสวนนอยท่ีมีอัตราการเจริญพันธุตํ่ากวา 2.6 

ซ่ึงเปนระดับท่ีรักษาจํานวนประชากรใหคงท่ี อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน เกิดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการ เชน  



บทท่ี 2 อนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเปล่ียนแปลง (Mega Trend)  9 

 

- ในประเทศพัฒนาแลวซ่ึงมีอัตราการเจริญพันธุต่ํา การมีผูอพยพเขามาทําใหประชากรเพ่ิมข้ึน

ในระหวางทศวรรษ 1960-2012 สัดสวนของเด็กท่ีเกิดจากผูอพยพตอประชากรเพ่ิมข้ึน 4 

เทาในอังกฤษจากรอยละ 3 เปนรอยละ 12 ในปจจุบัน อัตราการอพยพเขาสุทธิลดลงใน 18 

ประเทศจาก 19 ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุด (ยกเวนเม็กซิโก)   

- ในสหภาพยุโรป ในป 2040 ประชากรจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปจจุบัน กอนท่ีจะ

ลดลง ในเยอรมนี ซ่ึงมีอัตราการเจริญพันธุ 1.4 คนตอสตรีวัยเจริญพันธุ 1 คน ประชากรจะมี

จํานวนลดลงรอยละ 19 ในป 2060 เยอรมนีสามารถชะลอการลดลงของประชากรไดโดย

ดึงดูดผูอพยพจากรัสเซีย ตุรกี แอฟริกาและประเทศอ่ืนๆ ขณะท่ีประเทศยุโรปหลายประเทศ

ซ่ึงมีอัตราการเจริญพันธุต่ํามีปญหาสมองไหล (brain drain) เม่ือคนหนุมสาวออกไปทํางาน

ในตางประเทศ   

- ประเทศในแถบทะเลบอลติกและทะเลดํากําลังมีประชากรลดลงและจะมีเมืองท่ีกลายเปน

เมืองรางในอีกไมก่ีทศวรรษ ประชากรของบัลแกเรียจะลดลงรอยละ 27 ในป 2060 สวน

ประชากรของลัตเวีย ลิทัวเนียและโรมาเนียก็จะลดลงในสัดสวนท่ีใกลกัน  ประเทศท่ีเปน

ขอยกเวนคือสหราชอาณาจักร ซ่ึงนาจะกลายเปนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในยุโรปในป 

2060 โดยจะมากกวาเยอรมนี เนื่องจากผูอพยพมีอัตราการเจริญพันธุสูง  

 

การเพ่ิมประชากรในโลกนาจะเปนอดีตไปแลว ยกเวนในแอฟริกา ในระหวางป 2045-2050 ประชากร

โลกจะมีอายุเฉลี่ย 76 ป โครงสรางประชากรจะมีรูปรางกลับจากปจจุบัน  ในป 1950 ประเทศพัฒนาแลวมีเด็ก

มากกวาคนแกประมาณสองเทา แตในป 2013 คนแกมีจํานวนมากกวาเด็กรอยละ 16-21 มูดี้ส (Moody’s) ซ่ึง

เปนบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือประมาณการวา ในป 2014 จํานวนประเทศท่ีสูงอายุอยางเต็มท่ี (super-

aged) ซ่ึงหมายถึงมีประชากรกวา 1 ใน 5 มีอายุเกินกวา 65 ปข้ึนไป จะเพ่ิมข้ึนจาก 3 ประเทศในปจจุบัน 

(เยอรมนี อิตาลีและญี่ปุน) กลายเปน 13 ประเทศในป 2020 และ 34 ประเทศในป 2030  

 

จีนเปนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในปจจุบัน  มณฑลอูฮ่ัน (Wuhan) และหลายพ้ืนท่ีกําลังประสบ

ปญหาเชนเดียวกันกับยุโรป อายุมัธยฐาน (median age) ในจีนปจจุบันอยูท่ี 37 ป ซ่ึงใกลเคียงกับของสหรัฐฯ 

คนจีนเรียกปญหาทาทายนี้วา 4:2:1 ซ่ึงหมายถึงคนในวัยทํางาน 1 คนจะตองดูแลพอแม 2 คนและปูยาตายาย 

4 คน ในป 2040 จีนจะมีผูปวยเปนโรคสมองเสื่อม (dementia) มากกวาประเทศพัฒนาท้ังหมดรวมกัน และ

จะกลายเปนศูนยดูแลผูสูงอายุ (nursing home) ท่ีใหญท่ีสุดในโลก  

 

เทคโนโลยีชวยตอยอดการมีอายุสูงข้ึน เทคโนโลยีจีโนมิกส (genomics) ในยุคตอไปซ่ึงเกิดจากการ

ผสมกับการใชขอมูลขนาดใหญ (big data) จะชวยเราพัฒนาสิ่งมีชีวิตใหมๆ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและ

รักษาโรคตางๆ ซ่ึงจะทําใหคนมีอายุเพ่ิมข้ึนระหวาง 6 เดือนถึง 2 ปภายในป 2025 คอมพิวเตอรสวนบุคคลจะ
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สามารถประมวลผลเพ่ือทําแผนท่ียีน (gene) ได สวนพรินเตอร 3 มิติจะสามารถพิมพอวัยวะเทียมออกมาได 

ในขณะท่ีวัสดุนาโน (nanomaterial) จะชวยลําเลียงยาในรางกายคนไปยังจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  

 

นอกจากสรางปญหาตอเงินบํานาญแลว การเขาสูสังคมสูงอายุยังจะสรางแรงกดดันตอการออมใน

ประเทศตางๆ และสรางปญหาดานการคลังภาครัฐ   มีการประมาณการวา หากไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การใชจายเก่ียวกับผูสูงอายุ คาเฉลี่ยมัธยฐานของสัดสวนหนี้ภาครัฐในประเทศพัฒนาแลวจะเพ่ิมจากรอยละ 

40 ตอ GDP เปนรอยละ 190 ในป 2050   ความขัดแยงในรัฐอิลลินอยสของสหรัฐฯ เรื่องการมีเงินบํานาญ

สํารองไมเพียงพอเปนตัวอยางของปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  เนื่องจากอายุเฉลี่ยของผูท่ีรับบํานาญใน

ประเทศพัฒนาแลว 30 ประเทศลดลงจาก 64.3 ปในทศวรรษ 1950 เหลือต่ํากวา 62.5 ปในตนทศวรรษ 1990   

 

ตั้งแตกลางทศวรรษ 1990 เปนตนมา 14 ประเทศไดเพ่ิมอายุ (หรือมีแผนท่ีจะเพ่ิมอายุ) ผูท่ีจะไดรับ

บํานาญสําหรับผูชาย 18 ประเทศยังดําเนินการในลักษณะเดียวกันสําหรับผูหญิง ใน 40 ปขางหนา ประเทศ

พัฒนาแลวครึ่งหนึ่งนาจะยืดอายุการไดรับบํานาญออกไป คณะกรรมาธิการเทอรเนอร (Turner Commission) 

ในสหราชอาณาจักรไดเสนอใหยืดอายุผูรับบํานาญเปน 70 ป 

 

ภาคเอกชนในประเทศตางๆ กําลังเปลี่ยนจากระบบบํานาญแบบกําหนดผลประโยชนไว (defined 

benefit) เปนระบบบํานาญแบบกําหนดเงินสมทบไว (defined contribution) โดยผลประโยชนท่ีไดรับจะ

ข้ึนอยูกับผลตอบแทนในการลงทุน เพ่ือลดภาระทางการเงินของนายจาง  ในสหรัฐฯ ลูกจางเอกชนซ่ึงเขาสู

โครงการ defined benefit ลดลงจากรอยละ 32 เหลือรอยละ 20 ในระหวางป 1980-2008 ในขณะท่ีลูกจาง

ท่ีเขาสูระบบ defined contribution เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 8 ในป 1980 เปนรอยละ 42 ในป 2013   ปจจุบัน 

มีผูสูงอายุท่ีกลาววาถูกเลือกปฏิบัติทางอายุ (age discrimination) ในสถานท่ีทํางานถึง 1 ใน 5 และหลายคน

ประสบปญหาการหางานทําหลังเกษียณอายุ 

 

อุตสาหกรรมรักษาพยาบาลอยูแนวหนาของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร เพราะในขณะท่ี

ผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน ผูใหบริการกลับมีจํานวนลดลง และบุคลากรสวนหนึ่งจะออกจากตลาดแรงงาน  ใน

อนาคตอาจมีการใหพยาบาลท่ีเกษียณแลวทํางานครึ่งเวลา  นายจางเองก็จะตองเปลี่ยนทัศนคติใหมโดยไมมอง

วาลูกจางสูงอายุเปนตนทุน แตมองวาเปนทรัพยสินและทรัพยากร บริษัทจะตองปรับตัวในการดึงดูดลูกจาง

สูงอายุท่ีมีความสามารถ สิ่งสําคัญคือ การใหการฝกอบรมเพ่ือรักษาพนักงานสูงอายุไว โดยกําหนดบทบาทใหม    

 

ในปจจุบัน บริษัทตางๆ มักสนลูกคา “กลุม demo” ซ่ึงมีอายุในชวง 25-54 ป แตเม่ือผูสูงอายุทํางาน

ยาวนานข้ึน พวกเขาก็จะมีรายไดซ่ึงสามารถใชจายไดมากข้ึนดวย ธุรกิจจะตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

เชน ผูท่ีเกษียณแลวจะสนใจราคาสินคามากข้ึน   นอกจากนี้ ในขณะท่ีผูบริโภคท่ียังไมเกษียณมักสนใจสินคา
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แบรนดเนมราคาถูก  ผูสูงอายุมักลดการซ้ือบาน การทานอาหารนอกบานและการซ้ือเสื้อผา ในขณะท่ีเพ่ิมการ

ทานอาหารในบาน การรักษาพยาบาลและการซ้ือสินคาอิเล็กทรอนิกส  สินคาและบริการท่ีตอบความตองการ

ไดจะขยายตัว เชน ยาเพ่ิมความหนาแนนของกระดูก   

 

การเปลี่ยนโครงสรางครอบครัวจากครอบครัวดั้งเดิมจะมีผลตอผูสูงอายุ ซ่ึงตองการชุมชนและการ

เชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต  เกิดบริษัททําทัวรสําหรับผูสูงอายุ เชน บริษัท โธมัส คุก (Thomas Cook) ในอินเดีย

ไดจัดทัวรผูสูงอายุท่ีตองการการเดินทางท่ีสะดวก โปรแกรมทองเท่ียวท่ีไมแนนเกินไปและมีอาหารพิเศษ

เหมาะสมกับผูสูงอายุ  กลยุทธทางการโฆษณาสําหรับผูสูงอายุก็ตองเปลี่ยนไปดวย  ท่ีผานมา มักใชการโฆษณา

ตนทุนต่ํามุงเปาหาผูสูงอายุในรายการโทรทัศนชวงดึก ในอนาคต โฆษณาสําหรับผูสูงอายุจะตองมีความซับซอน

มากข้ึน   

 

การออกแบบเมืองและการใหบริการทางสังคมตองคํานึงถึงผูสูงอายุมากยิ่งข้ึน โดยปรับปรุง 

อพารทเมนท สถานพยาบาลและโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ใชรถกอลฟมากข้ึน ในสิงคโปร มีการเริ่มโครงการ

เมืองสําหรับทุกอายุ ซ่ึงชวยสรางความเขาใจของประชาชนตอกลุมผูสูงอายุ ธุรกิจคาปลีก บริการสุขภาพ 

เทคโนโลยี การเงินและการสันทนาการเปนธุรกิจท่ีปรับตัวใหบริการผูสูงอายุไดเร็ว หาง Aeon ของญี่ปุนเปด

หางสรรพสินคาสําหรับผูสูงอายุในเมืองฟุนาบาชิ (Funabashi) จังหวัดชิบะ โดยบันไดเลื่อนในหางมีความเร็ว

ต่ํากวาปกติ ลูกคาสามารถตรวจสุขภาพไดและมีปายบอกราคาสินคาท่ีตัวใหญข้ึน ตลอดจนมีบริการจับคูเพศ

ตรงขาม (dating) ของผูสูงอายุ ทําใหมีผูสูงอายุกวา 5 พันคนรอเขาไปใชบริการทุกวัน 

 

ธนาคารตางๆ ก็ตองปรับตัวเชนเดียวกัน เชน ตองปรับ ATM ใหเหมาะสมกับสายตาและการฟงเสียง

ของผูสูงอายุท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในแคนาดา มีการออกแบบคอมพิวเตอรโดยใชรีโมทคอนโทรลคลายกับของ

โทรทัศน  ในบราซิล มีการออกแบบโทรศัพทสําหรับผูมีปญหาการไดยิน  ในเยอรมนี มีการออกแบบตู ATM 

ซ่ึงใชเสียงและอักษรเบรลส   

 

ในป 2013 Amazon เริ่มบริการโครงการ 50+ ซ่ึงเนนสินคาในกลุมอาหารเสริม การออกกําลังกาย 

การดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑอ่ืนๆ  บริษัทของอิสราเอลไดสรางแอพฝกสมองซ่ึงทําใหการใชความคิดของ

ผูสูงอายุยังดีอยู บริษัท ฟูจิทสึ (Fujitsu) พัฒนาโทรศัพทสําหรับผูสูงอายุ โดยใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

โดยออกแบบใหเสียงของคูสนทนาชาลงได ทําใหขายไดมากกวา 20 ลานเครื่องในป 2011 และสงออกไปยัง

ประเทศอ่ืน เชน ฝรั่งเศส  ในป 2014 Fujitsu ยังทําไมเทาสําหรับผูสูงอายุซ่ึงสามารถชวยนําทาง และชวยให

ผูสูงอายุถูกติดตามไดงาย  ในอนาคต คาดวาจะมีการออกแบบไมเทาท่ีสามารถตรวจวัดหัวใจและอุณหภูมิผู

ใชได 

 



12 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

นัยทางนโยบายตอประเทศไทยคือ ประเทศไทยเองก็จะกาวเขาสูสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ 

(completely aged society) ในประมาณป ค.ศ. 2025 โดยไทยจะเปนประเทศแรกในอาเซียน (ยกเวน

สิงคโปร) ท่ีจะเขาสูสภาวะดังกลาว  ในขณะท่ีเวียดนามและมาเลเซียจะเขาสูสังคมสูงอายุโดยสมบูรณในปค.ศ.  

2040 และ 2050 ตามลําดับ  สวนอินโดนีเซียและฟลิปปนสจะเขาสูสังคมสูงอายุโดยสมบูรณหลังจากนั้น   การ

เขาสูสังคมสูงอายุโดยสมบูรณของไทยกอนประเทศอ่ืนในอาเซียนนั้นจะมีผลทําใหอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของไทยอยูในระดับต่ํากวาของประเทศอ่ืนในอาเซียนมาก นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ประชากรไทยจะมีผลทําใหแรงงานท่ีเขาสูระบบเศรษฐกิจของไทยเริ่มลดลงตั้งแตประมาณป ค.ศ. 2016  

 

ท้ังหมดนี้ชี้ใหเห็นวา หากประเทศไทยตองการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับสูง

ตอไป แนวทางสําคัญประการหนึ่งก็คือ การใชอาเซียนเปนฐานการผลิต พรอมกับยกระดับการผลิตในประเทศ

ใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน  ควบคูไปกับการใชอาเซียนเปนฐานการตลาดซ่ึงจะทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของไทย อยูในระดับใกลเคียงกับประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน  นอกจากนี้ ในทางกลับกัน การท่ีไทยเขาสูสังคม

สูงอายุโดยสมบูรณกอนประเทศอ่ืนในอาเซียนนั้น จะทําใหผูประกอบการไทยมีโอกาสเรียนรูท่ีจะพัฒนาสินคา

และบริการท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุไดกอนประเทศอ่ืนในอาเซียน โดยไทยเองสามารถเรียนรูไดจาก

ประสบการณของตางประเทศดังท่ีกลาวมาในหัวขอนี้  

 

2.3  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอมโลก 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (global climate change) หรือท่ีมักเรียกกันในภาษาไทยวา 

“ภาวะโลกรอน” (global warming) หมายถึง การท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนในระยะยาว   

 

หลักฐานทางวิทยาศาสตรจํานวนมากชี้วา บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนอยางไมเคยเปนมากอน

ในชวงหลายพันปท่ีผานมา  ซ่ึงมีผลทําใหน้ําแข็งในบริเวณข้ัวโลกละลายออกมา คณะกรรมการระหวางรัฐบาล

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) รายงาน

เม่ือป 2014 วานักวิทยาศาสตรกวารอยละ 95 เชื่อวา การเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสวนใหญ

เกิดข้ึนจากมนุษย  (anthropogenic) โดยเฉพาะการผลิตกาซเรือนกระจก  (greenhouse gas) เชน  

กาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมมากข้ึนจากการขนสงและการใชพลังงานไฟฟา    

 

ผลกระทบโดยรวมท่ีคาดการณคือ การท่ีอุณหภูมิโลกสูงข้ึน ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน ปริมาณฝนตกเพ่ิมข้ึน 

และการเกิดทะเลทรายในหลายพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ อุณหภูมิโลกจะสูงข้ึนในบริเวณท่ีเปนพ้ืนทวีปมากกวามหาสมุทร 

โดยจะมีผลกระทบสูงสุดในแถบทวีปอารกติก ดังปรากฏวาพ้ืนท่ีสวนท่ีเปนน้ําแข็งลดลงมาก นอกจากนี้ ยังจะ

เกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวนรายแรง (extreme weather) มากข้ึน เชน การเกิดพายุ รวมท้ังการเกิดคลื่น

ความรอน (heart wave) ภาวะแหงแลง ฝนตกหนักจนเกิดน้ําทวมใหญ การท่ีทะเลมีความเปนกรดเพ่ิมข้ึนจาก
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การท่ีความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงข้ึน สิ่งมีชีวิตหลายสปชีสสูญพันธุ  ท้ังนี้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะแตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาคในโลก โดย

พ้ืนท่ีซ่ึงจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีต่ําในประเทศกําลังพัฒนา การศึกษายังชี้ดวยวา ประเทศกําลัง

พัฒนา ซ่ึงเศรษฐกิจพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการทองเท่ียวจะมีความเสี่ยงสูงจากการไดรับ

ผลกระทบ    

 

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับมนุษยมีหลายประการรวมท้ังความเสี่ยงตอความม่ันคงดานอาหาร (food 

security) จากการท่ีผลผลิต (yield) ของพืชตางๆ ลดลง เชนท่ีผานมามีรายงานวาผลผลิตของขาวสาลีและ

ขาวโพดลดลงท่ัวโลก  การท้ิงถ่ินฐานท่ีมีคนอาศัยอยูหนาแนนเพราะระดับน้ําทะเลสูงข้ึน  นอกจากนี้ อาจเกิด

ความรุนแรงซ่ึงรวมถึงการทํารายรางกาย อาชญากรรมและสงครามเพ่ิมข้ึน ท่ีสําคัญ เนื่องจากกาซเรือนกระจก

จะคงอยูในบรรยากาศโลกเปนเวลานาน ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจึงจะมีผลถาวรไปเปนหลายหม่ืนป  

 

การรับมือท่ีสําคัญจะรวมถึง การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (emission reduction) การปรับตัว

ใหสอดคลองกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (adaptation) ตลอดจนความพยายามในการแกไขสภาพภูมิอากาศใน

อนาคต (climate engineering) ประเทศท้ังหลายในโลกเปนสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 

ไดตกลงกันท่ีกรุงปารีสในป 2015 ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับเปาหมาย เพ่ือใหอุณหภูมิ

โลกในอนาคตไมสูงข้ึนเกินกวาชวงกอนปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิน 2 องศา 

 

นัยทางนโยบายตอประเทศไทยคือ ไทยจะตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจออกจากการพ่ึงฐานทรัพยากร 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยลดขนาดการเกษตรแบบ

ดั้งเดิมท่ีพ่ึงพาธรรมชาติสูง ไปสูการทําเกษตรทันสมัย และบริการท่ีใชฐานความรู (knowledge-based 

service) ซ่ึงใชทรัพยากรลดลงตอหนวยการผลิต (ดูสมเกียรติ และนณริฏ, 2557)4

5  นอกจากนี้ ไทยควรมุงปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจใหมีความเขมขนในการใชพลังงานลดลงและหันไปใชพลังงานหมุนเวียน (renewable 

energy) มากข้ึน เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพราะในอนาคตมาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

อาจกลายเปนอุปสรรคในการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยควรหันไปผลิต

สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (eco-friendly) มากข้ึน 

  

5  สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และนณริฏ พิศัลยบุตร, “สูการเติบโตอยางมีคุณภาพ:ความทาทายและโอกาสของประเทศไทยในสามทศวรรษหนา”,  
บทความประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป 2557 “ประเทศไทยในสามทศวรรษหนา 4 ความทาทายสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ” ของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557 
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2.4 การพัฒนาสูความเปนเมืองและการเกิดข้ึนของชนช้ันกลาง 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจเกิดใหมทําใหศูนยกลางความโนมถวง (center of gravity) ของ

เศรษฐกิจโลก ซ่ึงคํานวณโดยการถวงน้ําหนัก GDP  เคลื่อนยายไปยังทางตะวันออกและทางใต   ในระหวางป 

ค.ศ. 1-1500 ศูนยกลางความโนมถวงเศรษฐกิจโลกอยูระหวางพรมแดนจีนและอินเดีย  กอนจะเคลื่อนยายไป

ยังยุโรป ซ่ึงเปนผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม กอนจะเคลื่อนยายไปอเมริกาเหนือจากผลของสงครามโลกท้ัง

สองครั้งและภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ (Great Depression)  

 

ในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 20 ศูนยกลางความโนมถวงของเศรษฐกิจโลกแกวงกลับมาทางตะวันออก 

นับตั้งแตจีนเริ่มเปดเสรีเศรษฐกิจในป 1978  และอินเดียผนวกเขากับเศรษฐกิจโลกในทศวรรษ 1990 ใน

ทศวรรษนั้น ประเทศพัฒนาแลวยังครอบงําอุตสาหกรรมโลก โดยสหรัฐฯ เปนผูผลิตรายใหญท่ีสุดของโลก 

ติดตามมาดวยญ่ีปุนและยุโรปตะวันตก ในป 2000 สหรัฐฯ ซ่ึงมีประชากรรอยละ 4 ของโลกมีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจถึง 1 ใน 3 และมีมูลคาตลาดรอยละ 50 ของท้ังโลก  แตเม่ือเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในโลกตะวันตก

ในป ค.ศ. 2008  แบบแผนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกก็เปลี่ยนแปลงไป   

 

ในป 2025 การบริโภคในเศรษฐกิจเกิดใหมจะสูงถึง 30 ลานลานดอลลาร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ

ท้ังโลก  ศูนยกลางความโนมถวงเศรษฐกิจโลกจะยายมาอยูท่ีเอเชียกลาง (Central Asia) หรือใกลกับเม่ือป 

ค.ศ. 1 มาก ท้ังนี้เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและอินเดียเกิดข้ึนในเวลา 12 และ 16 ปเทานั้น ซ่ึงเร็ว

กวาอังกฤษ 10 เทา ในขณะท่ีเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของมีขนาดใหญกวา 300 เทา ซ่ึงหมายความวามีพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจมากกวา 3,000 เทา 

 

การพัฒนาเมือง (urbanization) ในปจจุบันเกิดข้ึนอยางขนานใหญดวยความเร็วท่ีไมเคยมีมากอนใน

ประวัติศาสตร โดยถูกขับเคลื่อนมาจากการพัฒนาเมืองในจีนและอินเดีย  การพัฒนาเมืองมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรม การจางงาน สิ่งแวดลอมและระบบสวัสดิการสังคม เชน จีนประกาศท่ีจะ

เชื่อมเมืองท่ีมีประชากรตั้งแต 2 แสนคนข้ึนไปดวยระบบรางและทางดวน และจะเชื่อมทุกเมืองซ่ึงมีประชากร

ตั้งแต 5 แสนคนข้ึนไปดวยรถไฟความเร็วสูงในอนาคตอันใกล  การพัฒนาเมืองมีผลทําใหคนกวา 700 ลานคน

พนจากความยากจน   

 

ในป 2025 ประชากรโลก 3 พันลานคนจะเปนกลายเปน “ชนชั้นบริโภค” (consuming class) ซ่ึง

หมายถึงการเปนชนชั้นกลาง (middle class) ท่ีมีรายไดซ่ึงสามารถใชจายได (disposable income) เกินกวา 

10 ดอลลารตอวัน คนเหลานี้จะดูภาพยนตรเปนครั้งแรก ทานอาหารฟาสตฟูดเปนครั้งแรก ใชอินเทอรเน็ตเปน

ครั้งแรก ตรวจรางกายเปนครั้งแรก และมีบัญชีธนาคารเปนครั้งแรก ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของคนเมือง  
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เม่ือคนยายออกจากชนบทเขาไปทํางานในเมือง ผลผลิตตอหัวจะเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทาโดยเฉลี่ย แมเมือง

จะมีปญหาชุมชนแออัด แตเมืองทําใหเกิดการสรางความเชี่ยวชาญ (specialization) ของแรงงาน การ

แพรกระจายของความรูและการคา ความหนาแนนของเมืองทําใหผลิตภาพเพ่ิมข้ึนแบบกาวกระโดด 

(superlinear) เพราะคนมีโอกาสในการติดตอทางสังคมและทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน    

 

ธุรกิจตางๆ เริ่มเห็นวาเมืองใหญตางๆ ในเศรษฐกิจเกิดใหมเปนโอกาสทางธุรกิจมากกวาเปนความ

เสี่ยง ในอดีต บริษัทขนาดใหญมักใหความสนใจกับประเทศพัฒนาแลวและมหานครในเศรษฐกิจเกิดใหม

เทานั้น  แตในป 2025 ประเทศและมหานครเหลานี้จะสรางการเติบโตเพียง 1 ใน 3 ในขณะท่ีระหวาง 

ป 2010-2025 เมือง 440 แหงในประเทศกําลังพัฒนาจะสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของ

ท้ังหมด  แตจะมีเมืองในประเทศกําลังพัฒนาเพียง 20 เมืองเทานั้นท่ีเราคุนเคยชื่อ อีก 420 เมืองจะไมเปนท่ี

รูจักกันท่ัวไป เชน เมือง Surat ในอินเดียตะวันตก ซ่ึงเปนท่ีผลิตสิ่งทอประมาณรอยละ 40 ของอินเดีย เมือง 

Foshan ในจีนซ่ึงเปนเมืองใหญอันดับ 7 ธุรกิจตางๆ ท่ีตองการขยายตลาดจะตองวิจัยตลาดในเมืองเหลานี้

อยางละเอียด 

 

เมืองยังจะเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลงในดานการบริโภค ในป 2011 Home plus ซ่ึงอยูใน

เครือของ Tesco ไดเปดซูเปอรมารเก็ตเสมือน (virtual supermarket) แหงแรกในโลกในสถานีรถไฟใตดินใน

กรุงโซล โดยผูท่ีตองการซ้ือของชําสามารถสแกนบารโคดของรูปท่ีติดในสถานี และจะไดรับการจัดสงใหในวัน

เดียวกัน บริการนี้ไดรับความนิยมมากจนมีการขยายจุดบริการมากมาย  

 

เมืองจะเปนท่ีดึงดูดคนท่ีมีทักษะแรงงานสูง  การวิจัยของ McKinsey ชี้ใหเห็นวา 3 ใน 4 ของความ

แตกตางระหวาง GDP ของยุโรปและสหรัฐฯ อธิบายไดจากการท่ีสหรัฐฯ มีประชากรสวนใหญอาศัยอยูในเมือง   

โดยเมืองขนาดกลางของสหรัฐฯ ยังมีขนาดใหญกวาเมืองใหญในยุโรป  การเพ่ิมขนาดของเมืองข้ึนสองเทาจะมี

ผลทําใหคนในเมืองมีฐานะดีข้ึนและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเฉลี่ยรอยละ 15  

 

เมืองยังเปนหองปฏิบัติการทดลอง (laboratory) โดยมีความสําคัญมากข้ึนในการสรางนวัตกรรม 

โดยเฉพาะสําหรับบริษัทท่ีตองการทดลองผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ในตลาดกอนท่ีจะขยายออกสูใน

ระดับชาติ บริษัท Telecom Austria ไดเปลี่ยนตูโทรศัพทท่ีไมไดใชแลวในเมืองเวียนนาเปนสถานีชารจ

รถไฟฟา ซ่ึงคนขับสามารถจายคาชารจโดย text message ในนครนิวยอรก บริษัท Cisco และบริษัท 24/7 

รวมมือกันเปลี่ยนตูโทรศัพทท่ีไมใชแลวเปนสถานท่ีให interactive message ในสวีเดน มีการติดตั้งเครื่อง

สรางรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ท่ีมีผลในการรักษาโรคในฤดูหนาวท่ีปายรถเมล 30 แหง ซ่ึงมีผลในการเพ่ิมการ

ใชรถเมลรอยละ 50 

 



16 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

นครใหญ เชน เซ่ียงไฮและมุมไบมีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชยท่ีแพงมาก จากาตารมีรถติด

มากเนื่องจากมีรถยนตถึง 1.5 ลานคันมาวิ่งบนถนนท่ีออกแบบไวสําหรับรถยนตเพียง 1 ลานคัน การจราจร

ติดขัดมีผลทําใหจากาตารสูญเสียผลิตภาพปละ 1 พันลานดอลลาร  การสํารวจคาครองชีพในเมืองตางๆ พบวา

เมืองท่ีมีคาใชจายแพงท่ีสุดสําหรับธุรกิจไมใชซานฟรานซิสโกหรือโตเกียว แตเปนเมือง Luanda ในแองโกลา 

ซ่ึงไมมีพ้ืนท่ีสํานักงานและท่ีอยูอาศัยเพียงพอ และมีบริการสาธารณะท่ีมีปญหา ตลอดจนมีกฎหมายผังเมือง 

และกฎหมายสิ่งแวดลอมเปนปญหาตอธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีตองใชเครื่องจักรขนาดใหญ ท่ีดินหรือ

คลังสินคา  

 

นัยทางนโยบายตอประเทศไทยคือ การสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศไทยในอนาคต ตอง

เปลี่ยนน้ําหนักจากการมุงสงเสริมการคาและการลงทุนในระดับประเทศเปนหลัก โดยถือวาตลาดในแตละ

ประเทศเหมือนกันหมด มาเปนการสงเสริมการคาและการลงทุนในระดับหัวเมืองมากข้ึน โดยเนนเมืองหลวง

และเมืองรองในแตละประเทศ ซ่ึงมีชนชั้นกลางเติบโตอยางรวดเร็ว โดยตองจัดสรรงบประมาณและกําลังคนให

สอดคลองกับแนวทางการสงเสริมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป ท้ังการเก็บขอมูลพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห

ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา การจัดงานแสดงสินคาและจับคูทางธุรกิจ เปนตน 

 

2.5 การปฏิวัติทางเทคโนโลยี 

 

ท่ีผานมา การปฏิวัติทางเทคโนโลยีทําใหสถานภาพเดิม (status quo) ถูกกระทบเสมอ แตไมเคยมีครั้ง

ใดท่ีเศรษฐกิจสาขาตางๆ จะถูกกระทบพรอมกันเชนนี้ เชน บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพทถูก Google ทํา

ใหหมดประโยชนไป บริการของ Uber ทําใหคนขับรถแท็กซ่ีในนิวยอรก ลอนดอนและหลายเมืองถูกแยงอาชีพ  

ในขณะท่ี Airbnb ทําใหธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบ เปนตน  

 

คาดการณกันวา จะมีเทคโนโลย ี12 อยางท่ีมีศักยภาพในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจระหวาง  14-33 

ลานลานดอลลารสหรัฐตอปภายในป 2025  โดยแบงเปน 4 กลุมคือ  

1. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการจัดการสสารขนาดเล็กตางๆ เชน การเรียงลําดับยีน 

(gene sequence) ครั้งแรกในป 2003 ใชเวลา 13 ปและเงิน 3 พันลานดอลลาร  แต

ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหความเร็วในการเรียงลําดับยีนพัฒนาเร็วกวากฎของมัวร 

(Moore’s Law) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เพราะ 1 ทศวรรษหลังจากนั้นในป 2014 

การเรียงลําดับยีนใชเงินเพียง 1,000 ดอลลาร  เชนเดียวกัน ความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดานวัสดุศาสตรจากนาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) เปนอีกนวัตกรรมหนึ่งท่ีสําคัญท่ี

ควรจับตามอง  

2. ความกาวหนาดานพลังงาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีขุดเจาะปโตรเลียมท่ีเรียกวา “แฟรกก้ิง” 

(fracking) ซ่ึงทําใหภายใน 1 ทศวรรษ ราคาของแกสธรรมชาติตกลงจาก 12 ดอลลารตอ
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หนวยความรอนเหลือเพียง 4-5 ดอลลาร นอกจากนี้ ยังมีแหลงพลังงานอ่ืนๆ เชน coal-bed 

methane และ methane clathrate ในสวนของพลังงานแสงอาทิตย ตั้งแตป 1990 ตนทุน

ของโซลารเซลลตกลงจาก 8 ดอลลารตอเมกะวัตตชั่วโมง (MWh) เหลือเพียง 1 ใน 10 

เทานั้น  นอกจากนี้ เทคโนโลยีในการเก็บพลังงาน (energy storage) ยังมีพัฒนาการมากเชน 

แบตเตอรี่ลิเทียมอิออน (lithium ion battery) และเซลลเชื้อเพลิง (fuel cell) จะทําให

ราคาของแบตเตอรี่สําหรับรถยนตตกลงจาก 500 ดอลลารตอเมกะวัตตชั่วโมง เหลือเพียง 

160 ดอลลารตอเมกะวัตตชั่วโมงภายในป 2025  เทคโนโลยีการเก็บพลังงานยังจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพของโครงขายไฟฟา (grid) และทําใหเราสามารถใหบริการไฟฟาในทองท่ี

หางไกลไดท่ัวโลก  

3. การใหเครื่องจักรทํางานแทนคน (automation) มีพัฒนาการอยางรวดเร็ว เชน  

- Baxter ซ่ึงเปนหุนยนตใชท่ัวไปมีราคา 2.2 หม่ืนดอลลารสามารถทํางานไดอยาง

ปลอดภัยเคียงขางกับมนุษย โดยสามารถเรียนรูการทํางานไดจากการท่ีใหคนสอน    

- รถยนตท่ีขับไดดวยตนเอง (self-driving car) เปนอีกนวัตกรรมซ่ึงมีความกาวหนา

มากใน 1 ทศวรรษ  โดยในป  2004  สํานักงานโครงการวิจั ย ข้ันสู งของ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (DARPA) ไดสนับสนุนโครงการ Grand Challenge 

โดยมีรางวัล 1 ลานดอลลารสําหรับรถยนตท่ีขับเองไดเกินกวา 150 ไมลขาม

ทะเลทราย ในตอนนั้นไมมีใครไดรางวัล โดยผูท่ีมีผลงานดีท่ีสุดสามารถขับไดเพียง 7 

ไมลเทานั้น แต 10 ปตอมารถของ Google สามารถขับไดถึง 7 แสนไมลในเมือง 

โดยมีการเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวจากมนุษย   

- พรินเตอร 3 มิติ (3D printer) ซ่ึงแพรหลายมากข้ึน เพราะมีความสามารถสูงข้ึน มี

การพัฒนาวัสดุใหมและมีราคาท่ีลดลง ทําใหสามารถใชในการผลิตสินคาผูบริโภค 

(consumer product) และการผลิตตนแบบ (prototype) ในปจจุบัน พรินเตอร 3 

มิติยังถูกใชในการผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยและทันตแพทย เชน เครื่องชวยฟง 

เครื่องรัดฟน แขนขาเทียม และกําลังจะถูกใชในงานท่ีมีความซับซอนแตตองการ

จํานวนไมมากเชน ชิ้นสวนของเครื่องบินและกังหัน (turbine) อวัยวะเทียมของคน

ไดถูกพิมพแบบสามมิติโดยใชไฮโดรเจล (hydrogel) ซ่ึงทําจากน้ําตาล ไตเทียมและ

สวนอ่ืนของรางกายมนุษย  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยเฉพาะ IOT (Internet of Things) เชน เซ็นเซอรในเตาเผา

สามารถทําใหเราปรับอุณหภูมิในเตาเผาไดอยางเหมาะสม  สวนเซ็นเซอรในสินคาสําหรับ

ผูบริโภคสามารถบอกผูผลิตไดวาสินคาถูกใชอยางไร   ในปจจุบันกวารอยละ 99 ของวัตถุ

ตางๆ ยังไมถูกเชื่อมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงโอกาสท่ีเหลืออยูอีก

มากมาย 
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นอกจากนี้ ยังเกิดการปฏิวัติขอมูลขนาดใหญ (big data revolution) เดิมขอมูลเปนสิ่งท่ีมีคาเพราะ

หายาก เชน เราตองยืมหนังสือมาจากหองสมุดโดยถูกจํากัดเวลายืม แตปจจุบันขอมูลมีอยูท่ัวไป ท้ังจาก

เซ็นเซอรตางๆ ขอมูลธุรกรรม และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงถูกจัดเก็บตลอดเวลา    

 

ในปจจุบัน มีประเทศตางๆ มากกวา 40 ประเทศใชขอมูลแบบเปด (open data) ซ่ึง ทําให

คอมพิวเตอรอานขอมูลได เชน รัฐบาลแคนาดา อินเดียและสิงคโปร เปดขอมูลตางๆ ท้ังขอมูลดินฟาอากาศ 

สถิติการกออาชญากรรมและขอมูลดานการขนสง ซ่ึงชวยทําใหประชาชนมีอํานาจเพ่ิมข้ึนและทําใหไดรับ

บริการท่ีดีข้ึน คาดวา ในอนาคตการใชขอมูลแบบเปดจะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจถึง 3 ลานลานดอลลาร

ตอปหรือรอยละ 4 ของ GDP โลก  เคนยาเปนประเทศแรกในแอฟริกาท่ีเริ่มใชขอมูลแบบเปด  ในป 2011  

เมือง Pune ในอินเดียใชการวิเคราะหขอมูลเพ่ือระบุจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุไดงาย ในขณะการใชขอมูลจากแหลง

ตางๆ ในเฮติ ชวยใหรัฐบาลสามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดงายข้ึน 

 

กระบวนการแปลงขอมูลเปนขอมูลดิจิทัล (digitization) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะคือ  

1. เปลี่ยนสินคาทางกายภาพ (physical goods) เปนสินคาเสมือน (virtual goods) เชน 

หนังสือท่ีใชกระดาษกลายเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

2. เพ่ิมขอมูลสําหรับธุรกรรมตางๆ ซ่ึงทําใหมีคามากข้ึน เชน การติดตามสินคา (tracking) โดย

ใช อารเอฟไอด ี(RFID) และบารโคด 2 มิติ  

3. สรางแพลตฟอรมออนไลน (online platform) ท่ีชวยในการทําธุรกรรมซ่ึงทําใหผูเลนรายเล็ก

สามารถแขงขันไดกับรายใหญได เชน เกินกวารอยละ 90 ของการสงออกในอีเบย (eBay) ซ่ึง

เปนแพลตฟอรมประมูลออนไลน เปนสินคามาจากผูประกอบการรายเล็ก   

 

การสรางนวัตกรรมตางๆ ยังเกิดข้ึนในอัตราเรงมากข้ึน ในป 2009 หรือ 2 ปหลังจากการประกาศตัว

ของ iPhone ผูพัฒนาไดสรางแอพ (app) กวา 1.5 แสนแอพ  ภายในป 2014 จํานวนดังกลาวเพ่ิมข้ึนเปน 1.2 

ลานแอพ โดยมีการดาวนโหลดสะสมมากกวา 7.5 หม่ืนลานครั้ง หรือเกินกวา 10 แอพสําหรับแตละคนในโลก  

นอกจากนี้ ยอดขายของหุนยนตยังเพ่ิมข้ึนรอยละ 170 ในชวง 2 ประหวางป 2009-2011 และคาดวารายได

ของอุตสาหกรรมนี้จะเพ่ิมข้ึนเกิน 4 หม่ืนลานดอลลารในป 2020  

 

การตักตวงประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้โดยผูประกอบการไมใชเรื่องงายเสมอไป เพราะ 2 

ใน 3 ของมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจะอยูในรูป “สวนเกินของผูบริโภค” (consumer surplus) ในรูปของ

ราคาท่ีถูกลง ผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึน และความสะดวกมากข้ึน    
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นัยทางนโยบายตอประเทศไทยคือ แมไทยไมใชประเทศท่ีสามารถพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ดวยตนเอง  

เราก็จําเปนตองติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีตางๆ อยางใกลชิด โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะถอดรื้อ

โครงสรางทางเศรษฐกิจ (disruptive technology)  เพราะจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ

แขงขันของประเทศอยางมาก เชน การใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติจะทําใหประเทศท่ีเคยขาดแคลนแรงงาน

หรือมีคาจางแรงงานสูง สามารถผลิตสินคาหรือบริการท่ีใชแรงงานเขมขนได ดังปรากฏวาไดเกิดปรากฏการณ

การหันกลับไปผลิตในประเทศ (re-shoring) แทนการวาจางตางประเทศใหผลิต (offshoring) ในสหรัฐและ

ประเทศพัฒนาในบางอุตสาหกรรมแลว  

 

2.6 โลกาภิวัตน  

 

การเชื่อมตอทางการคาและการเงินของโลกในปจจุบันทําใหเหตุการณแผนดินไหวในญี่ปุน 

วิกฤติการณการเมืองในยูเครน และปญหาน้ําทวมในประเทศไทยมีผลตอโลกท้ังหมด การคาโลกเพ่ิมข้ึน

ตอเนื่องมาตลอด ยกเวนป 2009 ซ่ึงเปนปแรกหลังป 1944 ท่ีเศรษฐกิจโลกหดตัว การคาสินคาในระหวางป 

1980-2012 เติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป ในขณะท่ีการคาบริการเติบโตรอยละ 8 ตอป   

 

การคาในโลกไมไดเพ่ิมเฉพาะมูลคา ในป 1990 กวาครึ่งหนึ่งของการคาสินคาเกิดข้ึนระหวางประเทศ

พัฒนาแลว แตในป 2012 สัดสวนดังกลาวลดลงเหลือรอยละ 28 เพราะในป 1990 เสนทางการคามีศูนยกลาง

อยูท่ีสหรัฐฯ และยุโรปตะวันตก แตในปจจุบัน เอเชียเปนภูมิภาคท่ีมีการคามากท่ีสุด  นอกจากนี้ ผูทําการคา

ระหวางประเทศในปจจุบันยังมีท้ังบริษัทใหญ บริษัทเล็กตลอดจนปจเจกบุคคล ซ่ึงคาขายในแพลตฟอรม

ออนไลนตางๆ    

 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคาและการลงทุนระหวางประเทศในอนาคต ยังมีแนวโนมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดวา นาจะเกิด “อภิเขตการคาเสรี” (mega-FTA) ตางๆ ข้ึนมาจากการผนวกรวมเขต

การคาเสรีเดิมๆ โดยอภิเขตการคาเสรีท่ีสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนนาจะมีอยางนอย 3 กลุมคือ   

1. ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจขามแปซิฟค (Trans-Pacific Partnership: TPP)  

2. ความตกลงการคาและการลงทุนขามแอตแลนติก (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership: TTIP)  

3. ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภู มิภาคแบบครอบคลุม  (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP)  

 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบขนาดของอภิเขตการคาเสรีท้ัง 3 แหง โดยวัดจากจํานวนประชากร มูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวม มูลคาการคาและสัดสวนการคาโลก 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบขนาดของอภิเขตการคาเสรีท้ัง 3 แหง ณ ป 2012 

 
ประชากร 

(ลานคน) 

ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคา

ปจจุบัน (พันลานดอลลาร) 

มูลคาการคา  

(พันลานดอลลาร) 

สัดสวนการคาโลก 

(รอยละ) 

TPP 795.4 28,129.7 9,364 25.3 

TTIP 814.9 32,844.6 15,623 42.2 

RCEP 3,400.5 21,127.9 10,336 27.9 

ท่ีมา: Siow Yue Chia (2015)6 

 

ท้ังนี้ ความตกลงอภิเขตการคาเสรีเหลานี้มักจะครอบคลุมในประเด็นตางๆ มากมาย ซ่ึงจะมี

ผลในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  ดังปรากฏใน

ตารางท่ี 2.2 ซ่ึงเปรียบเทียบความครอบคลุมของความตกลงอภิเขตการคาเสรีท้ังสามกับความตกลง 

AEC และ ASEAN+1  

 

ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบประเด็นในความตกลงอภิเขตการคาเสรีกับความตกลง AEC และ ASEAN+1 
 TPP RCEP ASEAN+1 AEC TTIP 
Trade in Goods      
Market access to goods X X X X X 
Textiles and apparel X O X X  
Rules of origin X X X X X 
Customs X X X X X 
Trade facilitation X X X X X 
TBT X O X X X 
SPS X O X X X 
Trade remedies X O   X 
Trade in Services      
Cross-border services X X X X X 
Financial services X O X X  
Telecommunications X O X X X 
Temporary entry X O X X X 
Investment      
Protection X X X X X 
Liberalization X X X X X 
Facilitation X X X X X 
Promotion  X X X  
Economic & tech cooperation XX X X X  
Intellectual property X X X X X 
Competition X X X X X 

6  Chia, Siow Yue. "Emerging Mega-FTAs: Rationale, Challenges, and Implications." Asian Economic Papers 14, no. 1 (2015): 1-
27. doi:10.1162/asep_a_00310. 
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 TPP RCEP ASEAN+1 AEC TTIP 
Dispute settlement XXX X X X X 
Others      
E-commerce X X X X X 
Environment X    X 
Government procurement X    X 
Labor X    X 
Cross-cutting trade issue X    X 

ท่ีมา: Chia (2015) 

หมายเหตุ:  สําหรับ ASEAN+1น้ัน X หมายถึงมีอยางนอยใน ASEAN+1 บางความตกลง; O ในกรณีของ RCEP หมายถึงนาจะ

ครอบคลุม; XX หมายถึงความรวมมือและการสรางขีดความสามารถ; XXX หมายถึงมีขอบทดานการบริหารความ

ตกลง รวมถึงการระงับขอพิพาท  

 

ดังนั้น ในอนาคตระยะกลาง มีความเปนไปไดวา โลกจะแบงออกเปน “บล็อกการคา” (trading 

block) ขนาดใหญหลายแหง โดยไมมีความแนชัดวาจะสามารถรวม “บล็อกการคา” เหลานี้เขามาเปนหนึ่ง

เดียวภายใตกรอบการคาเสรีแบบพหุภาคีขององคการการคาโลกหรือไม  ในขณะเดียวกัน ในชวงเปลี่ยนผาน 

อาจมีประเทศสมาชิกของความตกลงบางแหงถอนตัวออก เชน การท่ีสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพ

ยุโรป (Brexit) เปนตน   อยางไรก็ตามคาดวา ประเทศท่ีเลือกอยูนอกกลุมการคานั้น จะเสียเปรียบในการ

แขงขันเม่ือเทียบกับประเทศของสมาชิกกลุมการคา ปรากฏการณดังกลาวจึงไมนาจะเกิดข้ึนบอยนัก 

 

การสงเงินขามพรมแดนงายกวาการสงสินคามาก โลกาภิวัตนทางการเงินจึงเกิดข้ึนเร็วกวาโลกาภิวัตน

ทางการคา  เงินทุนไหลเวียนขามประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยสวนหนึ่งเปนเพราะการเกิดสหภาพการเงิน 

(monetary union) ของยุโรป   การไหลเวียนของเงินทุนลดลงหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจในป 2008 กอนท่ีจะ

เพ่ิมกลับข้ึนมาอีก  ประเทศกําลังพัฒนากําลังเปนตนทางของการลงทุนตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน แมแต 

แองโกลาซ่ึงเคยเปนอาณานิคมของโปรตุเกสก็ไดลงทุน 1.0-1.5 หม่ืนลานดอลลารยูโรในธุรกิจสื่อ ธนาคาร 

โทรคมนาคมและพลังงานในโปรตุเกส  การลงทุนจากประเทศเกิดใหมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7 ของท้ังหมดในป 

1990 จนมีสัดสวนรอยละ 38 ในป 2012 โดยมีผูเลนมาจากเมืองใหมๆ  คือ อาบูดาบี มุมไบและริโอเดจาเนโร  

 

เม่ือคนอาศัยอยูในเมืองมีรายไดสูงข้ึน ก็มักออกเดินทางไปตางประเทศ  ปจจุบันมีคนท่ีอยูนอก

ประเทศท่ีตนเกิดเพ่ิมข้ึนจาก 75 ลานคนในป 1960 เปน 232 ลานคนในป 2013 โดยการเคลื่อนยายขาม

พรมแดนท่ีเกิดข้ึนระหวางประเทศกําลังพัฒนาเติบโตเร็วกวาการเคลื่อนยายจากประเทศกําลังพัฒนาไปยัง

ประเทศพัฒนาแลว   

- ในระหวางป 1994-2006 สัดสวนของนักวิทยาศาสตรและวิศวกรท่ีทํางานในสหรัฐฯ ซ่ึงเกิด

ในตางประเทศตอท่ีเกิดในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 2 เทา   
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- ในซิลิคอนวัลเลย กวาครึ่งของธุรกิจเกิดใหมในระหวางป 1994-2006 เ ก่ียวของกับ

นักวิทยาศาสตรและวิศวกรตางประเทศ โดย 1 ใน 4 มาจากอินเดียและจีน     

- ในป 2012 รอยละ 30 ของแพทยในโรมาเนียออกไปทํางานในประเทศในสหภาพยุโรปท่ี

ร่ํารวยกวาเชน อังกฤษ เยอรมนีและฝรั่งเศส   

- มีคนบังกลาเทศกวา 1.3 แสนคนท่ีทํางานอยูในกาตาร  และมีคนจีนกวา 1 ลานคนอยูใน

แอฟริกา ใน 2 ทศวรรษท่ีผานมา  

- ในละตินอเมริกา ชิลี อารเจนตินาและบราซิลไดดึงดูดคนตางชาติเขาไปทํางานมากมาย ใน 

บัวโนสไอเรส คนขับรถแท็กซ่ีและคนเก็บผลไมสวนใหญเปนคนโบลิเวีย  

- การทองเท่ียวตางประเทศเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด ในป 1950 มีนักทองเท่ียวตางประเทศ

เพียง 25 ลานคนเทานั้น แตในป 2013 จํานวนดังกลาวไดเพ่ิมข้ึนเปน 1 พันลานคน คาดกัน

วามูลคาเพ่ิมของการทองเท่ียวในโลกนาจะสูงประมาณ 2 ลานลานดอลลารและจางงาน 100 

ลานคน    

- นักศึกษาก็เดินทางไปศึกษาในตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะนักศึกษาจีน ผูบริหาร

มหาวิทยาลัย Lake Forest ซ่ึงอยูใกลกับนครชิคาโกเดินทางไปทําการตลาดเพ่ือรับนักศึกษา

ถึงเซ่ียงไฮและปกก่ิง 

 

ปจจุบันประชากร 1 ใน 3 ของโลก (หรือมากกวาประชากรของประเทศท่ีใหญท่ีสุด) เชื่อมตอกันทาง

ออนไลน การใชโทรศัพททาง Skype เพ่ิมข้ึนกวารอยละ 500 ตั้งแตป 2008 การใชจายเก่ียวกับอินเทอรเน็ต

ในปจจุบันมากกวาท้ังการใชจายดานเกษตรและดานพลังงาน  การใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในแอฟริกาเพ่ิมข้ึนเปน 

720 ลานคนในป 2012 แมอัตราการใชอินเตอรเน็ตจะยังอยูในระดับต่ํา 

 

การเชื่อมตอเพ่ิมข้ึนทําใหเรามีโอกาสเพ่ิมข้ึน ประเทศท่ีเชื่อมตอกับประเทศอ่ืนมากท่ีสุด (most 

connected) จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึนรอยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีเชื่อมตอนอย

ท่ีสุด  (least connected) การเชื่อมตอทําใหโลกเปลี่ยนกฎเกณฑแขงขัน เพราะคูแขงในปจจุบันอาจเปน

บริษัทอ่ืนหรือเปนปจเจกชนท่ีมาจากท่ีใดในโลกก็ได การเชื่อมตอกับโลกยังเพ่ิมโอกาสของธุรกิจในการเอา

ทรัพยสินไปใชใหเกิดประโยชน บริษัทใหญอาจใหสินเชื่อหรือเงินทุนแกบริษัทอ่ืน เชน บริษัทจีอี (GE) ให

เงินทุน 500 ลานดอลลารในโครงการ Ghana1000 ซ่ึงเปนโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญ  

 

การเชื่อมตอกันในโลกยังทําใหเกิดผลลัพธท่ีนาประหลาดใจ หลายทศวรรษกอนการผิดนัดชําระหนี้

ของเศรษฐกิจขนาดเล็ก เชน กรีซไมมีผลตอการเงินโลก แตในชวงท่ีผานมา การผิดนัดชําระหนี้ของกรีซมี

ผลกระทบอยางมากตอธนาคารในเยอรมนี ฝรั่งเศสและอังกฤษ    
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สหสัมพันธ (correlation) ระหวางราคาสินคาโภคภัณฑและราคาน้ํามันเพ่ิมข้ึนสูงสุดนับตั้งแต

วิกฤตการณน้ํามันในปทศวรรษ 1970 ในทศวรรษ 1980-1990 ราคาของเนื้อวัว ขาวสาลี ขาวโพดและไมซุงไม

เก่ียวของกับราคาน้ํามันหรืออาจเก่ียวของในทางตรงกันขาม (เชน กรณีของไมซุง) ในปจจุบัน สหสัมพันธสูงข้ึน

เพราะความตองการทรัพยากรของเศรษฐกิจยักษใหญอยางจีน การท่ีน้ํามันเปนปจจัยนําเขา (input) ท่ีสําคัญ

ของการผลิตธัญพืชและความแพรหลายของพืชพลังงาน ปจจัยท้ังเหลานี้จะทําใหเกิดความออนไหวในราคา

สินคาโภคภัณฑมากข้ึน  

 

บริษัทท่ีจะเติบโตไดดีในอนาคตจะตองมีความคลองตัว (agility) ในการเคลื่อนยายเงินทุนไปยังจุดท่ีมี

ผลตอบแทนดีข้ึนและมีความเสี่ยงต่ําลง บริษัทท่ีคลองตัวท่ีสุดจะมีผลตอบแทนสูงกวาบริษัทท่ีคลองตัวนอย

ท่ีสุดถึงรอยละ 30 บริษัทรถยนตเปนตัวอยางท่ีดีของความคลองตัว เชน โฟลกสวาเกนไดนําเอาระบบการผลิต

แบบโมดูล (module) มาใช เพ่ือใหสามารถผลิตรถหลายรุนโดยใชสายการผลิตเดียว โตโยตาวางมาตรฐาน

สายการผลิต ซ่ึงทําใหเกิดความคลองตัว 

 

ผูประกอบการรายใหมสามารถใชประโยชนจากเครือขายในระดับโลกได เชน เปนซัพพลายเออรใหกับ 

eBay  เราอาจเรียกชื่อธุรกิจเหลานี้วาเปน “บริษัทขามชาติขนาดจิ๋ว” (micro MNCs)  บริษัทเกิดใหม 

(startup company) ในสาขาเทคโนโลยีเกือบท้ังหมดมีลักษณะขามชาติตั้งแตเกิด    

 

สหราชอาณาจักรมีบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางดานวิศวกรรมจํานวนมากท่ีใหบริการแกลูกคาท่ัว

โลก  บริษัทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) ของไนจีเรียทําการตลาดในไอวอรีโคสต เคนยา อียิปตและ

โมรอคโค และกลายเปนบริษัทแอฟริกันรายแรกท่ีไดรับรางวัลคาปลีกระดับโลก   

 

แฟรงกเฟรตเปนเมืองท่ีอยูในตําแหนงท่ีดีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะมีบริษัท

ซอฟตแวรมากกวา 5,000 กิจการ รวมท้ัง SAP และ Symantec และไดประโยชนจากการอยูใกลกับศูนยกลาง

การเงินและการพัฒนาเกมส  สิงคโปรเปนประเทศท่ีมีสํานักงานใหญในภูมิภาคหนาแนนท่ีสุด โดยบริษัทขาม

ชาติขนาดใหญนอกประเทศจีนเกือบทุกแหงมีสํานักงานใหญอยูในสิงคโปร เชน P&G ซ่ึงยายแผนกความงาม

และแผนกสินคาเด็กจากเมืองซินซินเนติมาสิงคโปรในป 2012 Unilever ตั้งศูนยพัฒนาผูนํา (leadership 

development center) ในสิงคโปรเม่ือป 2013 โดยเปนศูนยฝกอบรมแหงแรกนอกสหราชอาณาจักร   ในป 

2009 Rolls Royce ยายกิจการดานการเดินทะเล (marine) มาจากลอนดอน เพราะสิงคโปรเปนศูนยกลาง

ของธุรกิจขนสงทางเรือ  

 

การท่ีซัพพลายเชนมีความยาวมากข้ึนกวาท่ีผานมาทําใหมีความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติและการรบกวน

ตางๆ มากข้ึนไปดวย เชนการท่ีประเทศไทยซ่ึงเปนผูผลิตหลักในอุตสาหกรรมฮารดดิสกประสบภาวะอุทกภัย

ครั้งใหญในป 2554 ทําใหการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของท้ังโลกชะงักงันลงไป ในปจจุบัน ความ
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คลองตัว (agility) ในการตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดข้ึนถูกใหความสําคัญมากข้ึน เชน แมโรงงาน 7 แหงของ

บริษัท Fujitsu ถูกกระทบดวยแผนดินไหวในป ค.ศ. 2011 แตบริษัทก็สามารถฟนข้ึนมาไดภายในเวลานอยกวา 

1 เดือน  สวนหนึ่งเกิดจากการสรางระบบสํารอง (redundancy) ในกระบวนการผลติ 

 

นัยทางนโยบายตอประเทศไทยมีหลายประการ คือ ประการแรก ประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตอง

ผนวกเขากับ “อภิเขตการคาเสรี” ตางๆ ใหมากท่ีสุด เพ่ือรักษาตลาดสงออกไมใหเสียเปรียบประเทศอ่ืน 

ประการท่ีสอง การเปดรับแรงงานมีทักษะจากตางประเทศจะมีผลในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

โดยเฉพาะในสภาพท่ีประเทศไทยขาดแคลนแรงงานมีทักษะ โดยประเทศไทยควรเนนดึงดูดแรงงานมีทักษะ 

เชน นักวิชาชีพตางๆ รวมถึงแพทย พยาบาล วิศวกร ตลอดจนนักวิจัยและพัฒนา แทนการดึงดูดแรงงานทักษะ

ต่ําจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงควรใชการยายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบาน หรือการใชหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติแทน ในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุมนี้ ประการท่ีสาม การท่ีซัพพลายเชนมีความยาว

มากข้ึนกวาท่ีผานมาทําใหมีความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติและการรบกวนตางๆ มากข้ึนไปดวย  หากการผลิตใน

ประเทศใดมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงดังกลาวก็จะกลายเปนจุดออนของซัพพลายเชนท้ังหมด ซ่ึงหมายความวา

การผลิตในประเทศนั้นจะเสี่ยงตอการถูกยายฐานไปยังประเทศอ่ืน ประเทศไทยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของซัพพลาย

เชนในระดับโลก จึงตองบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเปนอยางดี ท้ังความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง

ทางการเมืองและความเสี่ยงอ่ืนๆ  
 

2.7 ภูมิรัฐศาสตร และดุลอํานาจ 

 

นักคิดบางคนเชน Zakaria (2011) 6

7 เชื่อวา ระเบียบโลกในอนาคตจะเปน “ระเบียบโลกหลังยุค

สหรัฐอเมริกา” (The Post-American World) ซ่ึงสหรัฐยังจะเปนประเทศท่ีมหาอํานาจสูงสุด แตอํานาจโดย

เปรียบเทียบของสหรัฐจะลดลง ท่ีผานมาเคยในชวง 500 ป ไดมีการเปลี่ยนผานดุลอํานาจในโลกครั้งใหญ 3 

ครั้ง  

1. การเปลี่ยนดุลอํานาจครั้งแรกเปนการเปลี่ยนดุลอํานาจไปยังโลกตะวันตกคือยุโรปหลังชวงแหง

การฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)  ในศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงทําใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ข้ึนภายหลังในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 

2. การเปลี่ยนดุลอํานาจครั้งท่ีสองเปนการเปลี่ยนดุลอํานาจจากยุโรปไปยังสหรัฐฯ ซ่ึงทําใหสหรัฐฯ

กลายเปนมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง และเม่ือเกิดการลมสลายลงของโซเวียต สหรัฐฯ 

ก็กลายเปนประเทศท่ีมีอํานาจชี้นํา (hegemon) จุดเดนของสหรัฐฯ คือ การเปนประเทศ

ประชาธิปไตยและมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ตลอดจนการมีอํานาจแบบแข็ง (hard power) 

7  Zakaria, Fareed. The Post-American World: Release 2.0: W.W. Norton, 2011. 
                                                           



บทท่ี 2 อนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเปล่ียนแปลง (Mega Trend)  25 

 

เชน อํานาจทหาร และอํานาจทางเศรษฐกิจ ตลอดจนยังมีอํานาจแบบออน (soft power) เชน 

อํานาจในทางวัฒนธรรมดวย  

3. การเปลี่ยนดุลอํานาจครั้งท่ีสามจะเปนการเปลี่ยนดุลอํานาจไปยังประเทศท่ีกําลังทะยานข้ึน ซ่ึงไม

จํากัดเฉพาะเอเชีย จึงไมใช “ยุคแหงการรุงเรืองของเอเชีย” อยางไรก็ตาม มีประเทศในเอเชีย 2 

รายใหญคือ จีนและอินเดีย ซ่ึงจะมีความสําคัญมาก  การเปลี่ยนดุลอํานาจครั้งท่ีสามยังเปนการ

กระจายดุลอํานาจไปยังผู เลนท่ีไม ใชรัฐ (non-state actor) ซ่ึ งรวมท้ัง บริ ษัทขามชาติ  

(multinational company) องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (international NGOs) และ

กลุมผูกอการรายกลุมตางๆ รวมท้ังกลุมท่ีพยายามสรางรัฐขนาดใหญเชน กลุมรัฐอิสลาม (IS) 

 

จีนเปนประเทศท่ีพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชยุทธศาสตรในการปฏิรูปอยางคอยเปนคอยไป ซ่ึงทําใหการ

เปลี่ยนผานเปนไปอยางคอนขางราบรื่น  ในปจจุบัน จีนไดกลายเปนประเทศมหาอํานาจอันดับ 2 ของโลก แตก็

ยังคงหางไกลจากสหรัฐฯ โดยมีระยะหางหลายทศวรรษ  ความเขมแข็งของจีนสวนหนึ่งอยูท่ีการยึดถือ 

ลัทธิขงจื้อ และแนวทางแบบปฏิบัตินิยม (pragmatism)  นโยบายตางประเทศของจีนนอกจากปญหาพรมแดน

กับประเทศเพ่ือนบานแลวมักไมเนนการเผชิญหนา ทําใหเปนท่ียอมรับไดมากกวาในประเทศตางๆ โดยเฉพาะ

ในแอฟริกา ในขณะท่ีประเทศตะวันตกมักเนนนโยบายท่ีแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน และเรียกรอง

ใหมีการปฏิรูป  อยางไรก็ตามจีนมีจุดออนท่ีสําคัญคือ การเปนประเทศท่ีไมไดเปนประชาธิปไตยและมีความ

เสี่ยงท่ีจะเกิดความไมสงบทางสังคมอยูตลอดเวลา 

 

จุดแข็งของอินเดียคือ การมีประชาธิปไตย มีระบบตุลาการท่ีเปนอิสระซ่ึงชวยรักษานิติรัฐ (rule of 

law) และกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน อินเดียยังมีภาคเอกชนท่ีเขมแข็ง ตลอดจนมีประชาชนท่ีสามารถพูด

ภาษาอังกฤษได  จุดออนของอินเดียคือ ประชาธิปไตยและระบบการปกครองของอินเดียซ่ึงเนนการกระจาย

อํานาจไปยังภูมิภาคตางๆ ทําใหการปฏิรูปตางๆ ในอินเดียเกิดข้ึนไดยาก การมีระบบวรรณะซ่ึงเหนี่ยวรั้งการ

พัฒนา และการมีความขัดแยงทางสังคมของคนกลุมตางๆ  

 

เปนธรรมดาท่ีเม่ือเกิดมหาอํานาจใหมเชน จีนและอินเดีย  มหาอํานาจใหมเหลานี้จะแสดงทาทีเพ่ือ

รักษาผลประโยชนของตนมากข้ึน ซ่ึงอาจทําใหเกิดการทาทายและความขัดแยงกับมหาอํานาจเดิมคือ สหรัฐฯ 

ซ่ึงเคยมีอํานาจชี้นํามากอน      

 

ปญหาของระเบียบโลกหลังยุคสหรัฐอเมริกาคือ องคกรระหวางประเทศโดยเฉพาะสหประชาชาติ ไม

สามารถปรับตัวกับความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน เชน ไมสามารถเปนแกนนําในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (global climate change) การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เชน การปะทะกันเรื่องน้ําท่ีเกิดข้ึนในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง  

 



26 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

โจทยของระเบียบโลกหลังยุคสหรัฐอเมริกาก็คือ เราจะสามารถแกไขปญหาในระดับโลกไดอยางไร ใน

โลกท่ีเต็มไปดวยผูเลนมากมาย ท้ังผูเลนท่ีเปนรัฐและผูเลนท่ีไมใชรฐั 

 

นัยทางนโยบายตอประเทศไทยคือ แมการเปลี่ยนแปลงดานภูมิรัฐศาสตร และดุลอํานาจไมไดเก่ียวกับ

การคาและการลงทุนของประเทศไทยโดยตรง   อยางไรก็ตาม การกําหนดนโยบายการคาระหวางประเทศใน

ระดับโลกมักเก่ียวของกับปจจัยทางรัฐศาสตรและดุลอํานาจอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน ความตกลงหุนสวนทาง

เศรษฐกิจขามแปซิฟค (TPP) ซ่ึงนําโดยสหรัฐฯ ไมมีจีนเปนสมาชิกกอตั้ง  ในขณะท่ีความตกลงหุนสวนทาง

เศรษฐกิจระดับภูมิภาคแบบครอบคลุม (RCEP) ซ่ึงมีอาเซียน จีนและอินเดียอยูก็ไมมีสหรัฐฯ เปนสมาชิกกอตั้ง 

เปนตน ซ่ึงนาจะเกิดจากปจจัยดานภูมิรัฐศาสตรเปนหลัก  ผูกําหนดนโยบายดานการคาและการลงทุนของไทย

จึงตองเขาใจปจจัยเหลานี้ และพยายามผูกมิตรกับประเทศตางๆ ใหมากท่ีสุด เพราะผลประโยชนของไทยใน

ฐานะประเทศเล็กอยูในดานเศรษฐกิจเปนหลักไมใชดานภูมิรัฐศาสตร 

 

ในขณะเดียวกัน ไทยตองบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานภูมิรัฐศาสตรเชน ตองระวังไมให

เกิดการกอการราย โดยเฉพาะการกอการรายสากลในประเทศไทย จากการดําเนินนโยบายตางประเทศท่ี 

สุมเสี่ยง เพราะหากประเทศไทยมีการกอการรายมาก ก็ยากท่ีจะพัฒนาการคาและการลงทุนใหกาวหนาไปได   

 

 



บทที่ 3 หวงโซคุณคาของสินคาและบริการที่ไทยมีศักยภาพในอาเซียน 

 

 

บทนี้นําเสนอหวงโซคุณคา (value chain) ของสินคาและบริการท่ีผูประกอบการไทยมีศักยภาพท่ีจะ

ไดรับประโยชนจากการคาและการลงทุนในประเทศอาเซียน รวมท้ัง ตลาดหรือพฤติกรรมและแนวโนมผูบริโภค

ตลอดท้ังหวงโซอุปทาน (supply chain) และหวงโซอุปสงค (demand chain) ในอาเซียน 9 ประเทศและ

เมืองสําคัญของแตละประเทศ   

 

 คณะผูวิจัยจะเลือกสินคาและบริการ ซ่ึงผูประกอบการไทยมีศักยภาพสูงท่ีจะไดรับประโยชนจากการคา

และการลงทุนในประเทศอาเซียน ท้ังในสินคาและบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด (Demand 

driven) และท่ีผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการเพ่ิมคุณคา (Value creation) โดยสินคาและบริการท่ีศึกษา 

จําแนกเปน 5 กลุม ไดแก 

 

1. กลุมสินคาท่ีใชแรงงานเขมขน ซ่ึงเลือกศึกษา เสื้อผาสําเร็จรูป  

 เสื้อผาสําเร็จรูปเปนสินคาสงออกรายการสําคัญของประเทศไทยซ่ึงใชแรงงานเขมขนและกําลังสูญเสีย

ความสามารถในการแขงขันในตลาดสําคัญคือ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เพราะประเทศไทยเสียเปรียบสิทธิ

ประโยชนทางการคาเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงไดรับสิทธิ GSP หรือเปนสมาชิกของความตกลง TPP  ท้ังท่ี

แรงงานไทยในอุตสาหกรรมดังกลาว มีผลิตภาพแรงงาน (productivity) สูงกวาประเทศเพ่ือนบาน  การศึกษาสินคา

ในกลุมนี้จะทําใหทราบถึงแนวทางในการยกระดับ (upgrade) อุตสาหกรรมการผลิตสินคาท่ีใชแรงงานเขมขนใน

ประเทศไทย จากการยายฐานการผลิตบางสวนไปประเทศเพ่ือนบาน  

 

2. กลุมสินคาท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง ซ่ึงเลือกศึกษา ชิ้นสวนยานยนต 

 ชิ้นสวนยานยนตเปนสินคาสงออกรายการสําคัญของไทยท่ีใชเทคโนโลยีและแรงงานท่ีมีทักษะสูง 

ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตของไทยบางรายไดวางแผนท่ีจะสงออกชิ้นสวน หรือเขาไปลงทุนผลิตใหแกผู

ประกอบรถยนตในประเทศอาเซียนท่ีกําลังขยายกําลังการผลิต เชน อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ผูประกอบการชิ้นสวน

ยานยนตของไทยยังมีโอกาสสงออกอะไหล (replacement parts) ใหแกผูบริโภคในอาเซียนมากข้ึนในอนาคต ตาม

การเติบโตของตลาดรถยนตอาเซียน 
 

3. กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค ซ่ึงเลือกศึกษา เครื่องสําอาง 

เครื่องสําอางเปนตัวอยางของสินคาอุปโภคบริโภคของไทยท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และนาจะมีศักยภาพมากใน

ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากประเทศไทยมีภาพลักษณของไลฟสไตลท่ีดี ซ่ึงสวนหนึ่ง

เปนผลจากอิทธิพลของสื่อมวลชน เชน โทรทัศน และความนิยมเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย   

27 
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4. กลุมบริการสําหรับธุรกิจ  ซ่ึงเลือกศึกษา โลจิสติกส 

 การเชื่อมตอการผลิต และการตลาดกับประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนการคาชายแดนและการคาผานแดนท่ี

เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ชวยขยายโอกาสของธุรกิจโลจิสติกสไทยในอาเซียน  นอกจากนี้ ระบบโลจิสติกสท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนยังชวยสรางโอกาสในการคาสินคาโดยรวมของประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน 

 

5. กลุมบริการสําหรับผูบริโภค ซ่ึงเลือกศึกษา เชนรานอาหาร  

 เชนรานอาหาร (restaurant chain) จากประเทศไทยหลายรายไดเริ่มขยายเขาไปใหบริการในประเทศ

เพ่ือนบาน สวนหนึ่งเปนผลจาก ประเทศไทยมีภาพลักษณของไลฟสไตลท่ีดี และความนิยมในอาหารไทย  

 

 ท้ังนี้ การศึกษาในแตละประเทศจะมีจุดเนนท่ีไมเหมือนกัน ตามโอกาสของธุรกิจไทยท่ีจะไดรับประโยชน

จากการคาและการลงทุนท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ เชน ในดานหวงโซอุปทาน (supply chain) ของการผลิต  

การลงทุนผลิตสินคาท่ีใชแรงงานเขมขนจะเหมาะสมในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม (CLMV)  ในขณะท่ีการลงทุน

ผลิตสินคาท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูงจะเหมาะกับประเทศสมาชิกเดิมของอาเซียน เปนตน (ตารางท่ี 3.1.1 ) 

 

 ในสวนของหวงโซอุปสงค (demand chain) คณะผูวิจัยจะศึกษาโครงสรางของสาขาการคาสมัยใหม 

(modern trade) ท้ังในสวนของการคาสง (wholesale) ตัวแทนกระจายสินคา (distributor) การคาปลีก (retail) 

รวมถึงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) รวมท้ัง ศึกษาพฤติกรรมและแนวโนมผูบริโภคในประเด็นท่ีสําคัญ 

เชน แนวโนมขนาดตลาดโดยรวมและการเติบโตของชนชั้นกลาง ภาพลักษณและความนิยมของสินคา-บริการของ

ไทย และชองทางกระจายสินคาท่ีเหมาะสมกับผูบริโภคแตละกลุม  

 

ตารางท่ี 3.1.1 สรุปประเทศเปาหมายหลักในการลงทุน ในแตละรายการสินคาและบริการของไทยท่ีมีศักยภาพ 

สินคาและบริการ 
ประเทศเปาหมายหลักในการลงทุน 

อาเซียนเดิม อาเซียนใหม (CLMV) 

เสื้อผาสําเร็จรูป ทุกประเทศ (การลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (การลงทุนดานผลิตและตลาด) 

ช้ินสวนยานยนต อินโดนีเซีย (การลงทุนดานการผลิต)   

เครื่องสําอาง ทุกประเทศ (การลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (การลงทุนดานตลาด) 

โลจิสติกส  ประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับไทย (CLM) 

เชนรานอาหาร  ทุกประเทศ (การลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (การลงทุนดานตลาด) 

หมายเหต:ุ  อาเซียนเดิม ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน และ อาเซียนใหม ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม  
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3.1 เส้ือผาสําเร็จรูป 

3.1.1 สถานการณการคา 

 

ในป 2556 การสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในตลาดโลกมีมูลคาสูงถึง 460,268 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมี

อัตราการเติบโตประมาณรอยละ 9 โดยประเทศท่ีมีสวนแบงการสงออกในตลาดโลกมากท่ีสุดคือ จีน (รอยละ 

38.6) รองลงมาคือ สหภาพยุโรป (รอยละ 25.6) บังคลาเทศ (รอยละ 5.1) ฮองกง (รอยละ 4.8) และเวียดนาม 

(รอยละ 3.7) ขณะท่ีประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 0.9 (ตารางท่ี 3.1.2) 

 

ตารางท่ี 3.1.2 ประเทศผูสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปสําคัญของโลก ป 2556 

ลําดับ ประเทศ 
มูลคา 

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

สวนแบงตลาด 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต  

(รอยละ) 

1  จีน*   177,435 38.55 11.2 

2  สหภาพยโุรป (28) 117,958 25.63 7.4 

3  บังกลาเทศ 23,501 5.11 18.8 

4  ฮองกง***  21,937 4.77 -2.8 

5  เวียดนาม**   17,230 3.74 19.3 

6  อินเดีย 16,843 3.66 21.8 

7  ตุรกี 15,408 3.35 7.8 

8  อินโดนีเซีย 7,692 1.67 2.2 

9  สหรัฐฯ 5,859 1.27 4.4 

10  กัมพูชา** 5,095 1.11 18.7 

11  มาเลเซีย* 4,586 1.00 0.6 

12  ปากีสถาน 4,549 0.99 7.9 

13  เม็กซิโก* 4,530 0.98 1.8 

14  ศรีลังกา** 4,511 0.98 12.6 

15  ไทย 4,100 0.89 -4.1 

 อ่ืนๆ 29,033 6.31 - 

 ท้ังหมด 460,268 100.00 8.9 

ท่ีมา: องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO)   

หมายเหต:ุ  * รวมขอมูลการขนสงผานเขตอุตสาหกรรม (processing zone) 

  ** รวมขอมูลการคาดการณของ WTO       

*** สวนใหญเปนสินคานําเขาแลวสงออก (re-export) 
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3.1.2 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 

 

หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก (1) การผลิตวัตถุดิบ 

เชน เสนใยธรรมชาติและสังเคราะห (2) การจัดหาสวนประกอบ เชน เสนดายและผาผืนซ่ึงผลิตโดยโรงงานสิ่ง

ทอ (3) เครือขายทางการผลิต ประกอบดวย โรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและโรงงานรับจางผลิตตอ (4) ชอง

ทางการสงออก โดยตัวกลางทางการคา และ (5) เครือขายทางการตลาดในระดับคาปลีก (ภาพท่ี 3.1.1) 

 

ภาพท่ี 3.1.1 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 

 
ท่ีมา: Gereffi and Memedovic (2003) 

  

หากพิจารณาแตละสวนของหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในอาเซียนพบวา  

- ในสวนของการผลิตสิ่งทอซ่ึงไดแก เสนดายและผาผืน ประเทศตางๆ ในอาเซียนอาจจําแนกไดเปน 

3 กลุมหลักตามปริมาณการสงออกสิ่งทอ ไดแก 

o ประเทศท่ีมีการสงออกสิ่งทอมาก ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย โดยท้ัง 3 

ประเทศนี้นับเปนผูสงออกสิ่งทอรายใหญของโลก กลาวคือ ในป 2556 เวียดนามมีมูลคา

การสงออก 4,786 ลานเหรียญสหรัฐฯ (อันดับท่ี 11) อินโดนีเซียมีมูลคาการสงออก 

4,632 ลานเหรียญสหรัฐฯ (อันดับท่ี 12) และไทยมีมูลคาการสงออก 3,874 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (อันดับท่ี 13)   

o ประเทศท่ีมีการสงออกสิ่งทอปานกลาง ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส กลาวคือ 

ในป 2556 มาเลเซียมีมูลคาการสงออก 1,851 ลานเหรียญสหรัฐฯ สิงคโปรมีมูลคาการ
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สงออก 891 ลานเหรียญสหรัฐฯ (แตสวนใหญเปนการนําเขามาเพ่ือสงออก) และ

ฟลิปปนสมีมูลคาการสงออก 172 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

o ประเทศท่ีมีการสงออกสิ่งทอนอยมาก ไดแก กัมพูชา เมียนมา ลาว และบรูไน 

- ในสวนของการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ประเทศตางๆ ในอาเซียนอาจจําแนกไดเปน 3 กลุมหลักตาม

ปริมาณการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป ไดแก 

o ประเทศท่ีมีการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปมาก ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา 

มาเลเซีย และไทย โดยในป 2556 เวียดนามมีมูลคาการสงออกสูงถึง 17,230 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ (อันดับท่ี 5 ของโลก) อินโดนีเซีย 7,692 ลานเหรียญสหรัฐฯ (อันดับท่ี 8) 

กัมพูชา 5,095 ลานเหรียญสหรัฐฯ (อันดับท่ี 10) มาเลเซีย 4,586 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(อันดับท่ี 11) และไทย 4,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ (อันดับท่ี 15) 

o ประเทศท่ีมีการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปปานกลาง ไดแก ฟลิปปนส เมียนมา และสิงคโปร 

กลาวคือ ในป 2556 ฟลิปปนสมีมูลคาการสงออก 1,558 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมียนมามี

มูลคาการสงออก  438 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสิงคโปรมีมูลคาการสงออก 1,272 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ (แตสวนใหญเปนการนําเขามาเพ่ือสงออก)  

o ประเทศท่ีมีการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปนอยมาก ไดแก ลาว และบรูไน โดยในป 2557 มี

การคาดการณวา ลาวมีมูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป 226 ลานเหรียญสหรัฐฯ0

1 

 

3.1.3 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปรายประเทศอาเซียน 
 

หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปจําแนกเปน 3 สวนหลัก ไดแก อุตสาหกรรมตนน้ํา 

(ผลิตเสนใย) อุตสาหกรรมกลางน้ํา (ปนดาย ทอผา ถักผา และฟอกยอม) และอุตสาหกรรมปลายน้ํา (ตัดเย็บ) 

สําหรับประเทศไทย ในสวนของอุตสาหกรรมตนน้ํานั้น ไทยยังตองนําเขาเสนใยจากตางประเทศเปนสวนมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งฝาย แมวาไทยสามารถผลิตเสนใยสังเคราะหในประเทศไดบางก็ตาม ขณะท่ีอุตสาหกรรม

กลางน้ํา ไทยมีโรงงานปนดาย ทอผา ถักผา และฟอกยอมท่ีมีคุณภาพจํานวนหนึ่ง แตในปจจุบัน โรงงานฟอก

ยอมกําลังประสบปญหาในการหาท่ีตั้ง สําหรับอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไทยมีโรงงานตัดเย็บขนาดใหญท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีเนนการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปบางรายการเชน เสื้อผากีฬา ในขณะท่ี SMEs ประสบปญหา

การสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 

 

หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในรายประเทศอาเซียน มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

1  http://www.laosinvestmentreview.com/2014/08/06/garment-exports-increase-despite-labour-shortage/ 
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3.1.3.1 กัมพูชา 
 

กัมพูชาไมมีอุตสาหกรรมตนน้ําในประเทศ และมีอุตสาหกรรมกลางน้ําจํานวนนอยมาก โดยคุณภาพ

ของสินคาไมสูงนัก เปนเพียงการผลิตเพ่ือขายสําหรับตลาดในประเทศเทานั้น ยังไมสามารถผลิตสิ่งทอท่ีมี

คุณภาพดีพอสําหรับการสงออก ขณะท่ีในสวนของอุตสาหกรรมปลายน้ํา กัมพูชามีโรงงานตัดเย็บจํานวนมากท่ี

เปนกลุมตัดเย็บและบรรจุหีบหอ (cut-make-pack: CMP)  

 

อุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ําท่ีออนแอ ทําใหอุตสาหกรรมปลายน้ําซ่ึงเปนการตัดเย็บแบบ CMP 

ตองพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบหลักจากตางประเทศ จึงทําใหมูลคาเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนในประเทศมีไมมากนัก เนื่องจาก 

มูลคาเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนในประเทศสวนใหญเกิดจากคาจางแรงงาน นอกจากนี้ ความทาทายท่ีสําคัญของโรงงานตัด

เย็บแบบ CMP ในกัมพูชาคือ ปญหาการประทวงจากแรงงานท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง และปญหาการขาดแคลนไฟฟา 

จนเปนผลทําใหตนทุนการผลิตในกัมพูชาสูงข้ึน แมวาคาแรงในกัมพูชานับวาตํ่าหากเทียบกับหลายประเทศใน

อาเซียน 

 

• อุตสาหกรรมตนน้ํา 

วัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปกัมพูชา คือ ผาถักหรือผาโครเชต ฝาย เสนใยยาว

สังเคราะห และเสนใยสั้นสังเคราะห ซ่ึงกัมพูชาตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเปนสําคัญ หากพิจารณา

มูลคาการคาจําแนกตามประเภทสิ่งทอพบวา ในป 2558 สินคาท่ีมีการนําเขาสูงท่ีสุด ไดแก ผาถักหรือผา 

โครเชต โดยมีมูลคาการนําเขาท้ังสิ้น 1,849 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 50 ของมูลคาการนําเขา

ท้ังหมด ซ่ึงเปนการนําเขาจากจีน (รอยละ 60) ฮองกง (รอยละ 16) และไตหวัน (รอยละ 12) เปนหลัก 

รองลงมาเปนการนําเขาฝาย ซ่ึงมีมูลคาการนําเขา 596.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยนําเขามาจากจีนเปนสําคัญ 

(รอยละ 74) สําหรับการสงออกสิ่งทอของกัมพูชา ถือไดวามีสัดสวนท่ีนอยมาก เม่ือเทียบกับปริมาณการนําเขา 

(ภาพท่ี 3.1.2) 
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ภาพท่ี 3.1.2 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอกัมพูชาป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 
 

• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

ในป 2557 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปกัมพูชามีสถานประกอบการประมาณ 540 แหง 1

2 

และมีการจางงานกวา 500,000 ตําแหนง หรือคิดเปนประมาณรอยละ 3 ของประชากรท้ังประเทศ โดยมี

จํานวนแรงงานเฉลี่ยท่ี 1,000 – 1,500 คนตอโรงงาน2

3    

 

ในชวง 5 ปท่ีผานมา มูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปกัมพูชาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และเพ่ิมข้ึนอยาง

เดนชัดในป 2558 กลาวคือ มูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปกัมพูชาเพ่ิมข้ึนจาก 5,319.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในป 2557 เปน 5,916.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลคาการสงออกท่ี

รอยละ 11.2 โดยสวนใหญเปนการสงออกสินคาไปยังสหภาพยุโรป (รอยละ 41) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 34) 

และญี่ปุน (รอยละ 5) (ภาพท่ี 3.1.3) 

  

2  Garment Manufacturers Association in Cambodia 
3  Garment Manufacturers Association in Cambodia 
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ภาพท่ี 3.1.3 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปกัมพูชา ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปกัมพูชา มีอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ําจํานวนนอยมาก 

รวมท้ังวัตถุดิบยังมีคุณภาพไมสูง ทําใหรายไดหลักจากอุตสาหกรรมดังกลาวของกัมพูชา เปนรายไดท่ีมาจาก

อุตสาหกรรมสวนปลายน้ํา โดยเม่ือพิจารณามูลคาการคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปกัมพูชาพบวา ในป 

2558 กัมพูชาสงออกเสื้อผาสตรีสูงเปนลําดับแรก โดยมีมูลคาการสงออกสูงถึง 3,572.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

สวนใหญเปนการสงออกกางเกง เอ๊ียม และชุดนอน รองลงมาเปนการสงออกเสื้อผา Unisex ซ่ึงมีมูลคาการ

สงออกราว 2,946.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสินคาหลัก ไดแก เสื้อกันหนาวแขนยาว โดยเฉพาะแบบท่ีสวมทาง

ศีรษะ เสื้อคลุมแขนยาว เปนตน (ภาพท่ี 3.1.4) 
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ภาพท่ี 3.1.4 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปกัมพูชา ป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• สภาพแวดลอมสนับสนุน 

สภาพแวดลอมสนับสนุนของกัมพูชาโดยรวมอาจจะไมไดมีความดึงดูดมากนัก สืบเนื่องจากจากการท่ี

มูลคาการนําเขาวัตถุดิบหลักจากตางประเทศท่ีคิดเปนมูลคาถึงเกือบ 1 ใน 3 ของมูลคาการสงออก สะทอนให

เห็นถึงระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ําท่ีคอนขางตํ่า โดยไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ

รองรับความตองการภายในประเทศ และจําเปนตองพ่ึงพาการนําเขาสินคาจากตางประเทศ รวมไปถึงปญหา

การขาดแคลนไฟฟาและการมีอัตราคาไฟฟาสูงท่ีอาจสงผลตอกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ยิ่งไปกวานั้น 

ในประเด็นของตลาดภายในประเทศ กําลังซ้ือตลอดจนจํานวนของประชากรท่ีจํากัดสงผลใหอุปสงค

ภายในประเทศมีไมมากนัก นอกจากนี้ แมคาจางแรงงานของกัมพูชาจะไมสูงมาก แตจํานวนประชากรของ

กัมพูชาคอนขางจํากัดเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบานอยางเวียดนามท่ีเปนแหลงผลิตสินคาสิ่งทอและเสื้อผา

สําเร็จรูปเชนเดียวกัน  และท่ีสําคัญ ปญหาการประทวงของแรงงานกัมพูชาท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง และคาแรงท่ี

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีสงผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรม 

 

นอกจากนี้ ระดับการพัฒนาของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของกัมพูชายัง

พัฒนาไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา ซ่ึงสะทอนจากการพ่ึงพาวัตถุดิบท่ี

สําคัญจากตางประเทศในสัดสวนท่ีสูงมาก  
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ในปจจุบัน รัฐบาลยังไมมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรมท้ังในดานการพัฒนา

อุตสาหกรรม ตลอดจนการยกระดับทักษะของแรงงาน อยางไรก็ตาม สมาคมผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในกัมพูชา

ไดมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับแรงงานในอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานให

สูงข้ึน3

4 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

ในดานพฤติกรรมผูบริโภค4

5 ชาวกัมพูชานิยมเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นจากตลาดนัดเกือบครึ่งหนึ่งของกลุม

ตัวอยาง ซ่ึงมีความถ่ีประมาณ 3-6 ครั้งตอเดือน แตถาเปนเครื่องประดับจะซ้ือจากรานขายเครื่องประดับ

โดยเฉพาะ โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 6 ครั้งตอเดือน ซ่ึงมากกวาการซ้ือเสื้อผา และกระเปา ท้ังนี้ จากแหลงขอมูล

ของสินคาเหลานี้ กลุมตัวอยางรอยละ 28 บอกวาไดมาจากคําแนะนําของเพ่ือน รอยละ 22 บอกวาไดมาจาก

โทรทัศน  รอยละ 21 ไดขอ มูลจากในรานค าเอง สํ าหรับ เหตุผลท่ี ซ้ือสินค าแฟชั่น  กลุมตั วอย าง 

รอยละ 38 บอกวาจําเปนจะตองใชและทดแทนชิ้นเดิมท่ีเสียหาย ชํารุด รองลงมา คือ รอยละ 21 บอกวาซ้ือ

เพราะยี่หอและคุณภาพของสินคา และรอยละ 11 บอกวาสินคาท่ีซ้ือนั้นแสดงถึงรสนิยมของตนเอง 

 

การซ้ือสินคาฟุมเฟอยจะพิจารณาจากยี่หอและคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ นอกจากนี้ ผูหญิงจะ

นิยมแตงกายออกงานสังคมดวยผาไหมตัดเปนชุดราตรีหรูหรา ทําผมแตงหนาท่ีรานเสริมสวย และผูหญิง

กัมพูชาจะนิยมรานเสริมสวยท่ีเปนรานจากเมืองไทยหรือจบหลักสูตรจากเมืองไทย 

 

3.1.3.2 สปป. ลาว 

 

หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในลาวมีความคลายคลึงกับกัมพูชา กลาวคือ ลาวไมมี

อุตสาหกรรมตนน้ํา ในสวนของอุตสาหกรรมกลางน้ํา ลาวมีนอยมากและคุณภาพไมสูง เปนเพียงการผลิตเพ่ือ

ขายสําหรับตลาดในประเทศเทานั้น ยังไมสามารถผลิตสิ่งทอท่ีมีคุณภาพดีพอสําหรับการสงออก และในสวน

ของอุตสาหกรรมปลายน้ํา ลาวมีโรงงานตัดเย็บจํานวนมากท่ีเปนกลุม CMP (cut-make-pack) และเจาของ

โรงงานตัดเย็บสวนใหญเปนผูประกอบการตางชาติ เชน จีน ไตหวัน และเวียดนาม ซ่ึงเนนการผลิตเพ่ือสงออก 

โดยตลาดสงออกสําคัญคือ สหภาพยุโรป เนื่องจากลาวไดสิทธิพิเศษทางการคาจากการสงออกไปยังสหภาพ

ยุโรป ในฐานะท่ีเปนประเทศมีระดับการพัฒนาต่ํา ขณะท่ีเจาของโรงงานตัดเย็บ CMP ซ่ึงเปนคนทองถ่ินมีอยู

จํานวนนอย ท้ังนี้ ความทาทายสําคัญของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของลาวคือ ปญหาการขาดแคลน

แรงงาน เนื่องจากลาวมีจํานวนประชากรนอย และชาวลาวจํานวนหนึ่งเขามาทํางานในไทยซ่ึงมีคาจางแรงงาน

สูงกวา 

4  Garment Manufacturers Association in Cambodia 
5  ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแกน, CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน – พฤติกรรมผูบริโภคประเทศกัมพูชา 
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• อุตสาหกรรมตนน้ํา 

 ลาวขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมจึงทําใหตองนําเขาวัตถุดิบเกือบท้ังหมด เพ่ือปอนสู

โรงงานผลิตสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป 5

6 เม่ือพิจารณาสินคารายอุตสาหกรรมตนน้ําของสปป.ลาวพบวา ในป 

2558 มีมูลคาการนําเขาสิ่งทอสูงกวามูลคาการสงออกอยางเดนชัดในทุกรายสินคา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

นําเขาสูงเปนลําดับแรกคือ เสนใยสั้นสังเคราะห (21.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยเปนการนําเขาจากมาเลเซีย 

เวียดนาม และจีน รองลงมา คือ ผาถักหรือผาโครเชต (19.92 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงนําเขาจากไทย 

อินโดนีเซีย และจีนเปนสําคัญ (ภาพท่ี 3.1.5) 

 

ภาพท่ี 3.1.5 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอสปป.ลาวป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC   

6  Phillip S. Robertson Jr., “The Fair Wear Foundation Background Study on Laos: Basic Information on Labour Conditions and 
Social Auditing in the Lao Garment Industry,” 2007 
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• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

 แขวงเวียงจันทน (Vientiane) และแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) เปนแหลงท่ีตั้งของสถาน

ประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวนมาก โดยแขวงเวียงจันทน เปนแขวงท่ีมีจํานวนสถานประกอบการเสื้อผา

สําเร็จรูปมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง เนื่องจากมีความพรอมดานโลจิสติกส สาธารณูปโภค ตลอดจน มีการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร นอกจากนี้  มีแรงงานชาวลาวในชนบทยายเขามาทํางานในเวียงจันทนจํานวนมาก 

นอกจากเวียงจันทนแลว สะหวันนะเขตเปนแหลงท่ีตั้งสถานประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวนมากเชนกัน 

ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 2 เม่ือป 2549 จึงทําใหมีจํานวนสถาน

ประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนในบริเวณดังกลาว 6

7 โดยในป 2555 ลาวมีโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปกวา 

100 แหงซ่ึงในจํานวนนี้ 54 แหงเปนโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ือสงออก7

8 

 

 ในป 2555 มีจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปราว 30,000 คน โดยคิดเปนรอยละ 19.6 

ของจํานวนแรงงานท้ังหมดในภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปยังขาดแคลน

แรงงานภายในอุตสาหกรรม โดยมีการประมาณวา สปป.ลาว ตองมีแรงงานประมาณ 60,000 คน ถึงจะเพียง

พอท่ีจะรองรับความตองการสินคาจากตลาดสหภาพยุโรปท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้ สาเหตุสําคัญท่ีทําใหขาดแคลนแรงงาน

คือ อัตราคาจางข้ันตํ่าในประเทศเพ่ือนบาน (ไทย) สูงกวาคาอัตราคาจางในลาว แรงงานจึงเคลื่อนยายไป

ทํางานในประเทศเพ่ือนบานมากกวา8

9 

 

 ในดานมูลคาการคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในสปป.ลาวพบวา มีมูลคาการคาโดยรวม

ใกลเคียงกันในชวงระหวางป 2554-2558 โดยในป 2558 มีมูลคาการสงออกสูงราว 237.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือคิดเปนรอยละ 99.6 ของมูลคาการคาสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศท้ังหมด ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา 

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศมีความเขมแข็งอยางชัดเจน ขณะท่ีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงเปน

อุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํายังออนแอ การสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปจากสปป.ลาว สวนใหญเปนการสงออก

ไปยังสหภาพยุโรป (รอยละ 74) และญ่ีปุน (รอยละ 22) (ภาพท่ี 3.1.6) 

  

7  Phillip S. Robertson Jr., “The Fair Wear Foundation Background Study on Laos: Basic Information on Labour Conditions and 
Social Auditing in the Lao Garment Industry,” 2007 

8  Nolintha and Jajri, The Garment Industry in Laos: Technological and Capabilities, Global Production Chains and 
Competitiveness, ERIA, 2015 

9  Clean Clothes Campaign, Factsheet on Laos’ Garment Industry, 
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/laos-factsheet-2-2015.pdf (Accessed on August 30, 2016) 
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ภาพท่ี 3.1.6 มูลคาการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปของสปป.ลาว ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC  

 

เม่ือพิจารณาสินคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของ สปป. ลาว พบวา ในป 2558 สินคาท่ีมีมูลคา

การคาสูงท่ีสุดคือ เสื้อผาบุรุษ โดยมีมูลคาการสงออกสินคาประเภทดังกลาวจํานวน 166.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ซ่ึงเปนการสงออกกางเกงท่ีผลิตจากใยสังเคราะหและกางเกงผาฝาย เสื้อเชิ้ตผาฝาย (ท่ีไมไดทําจากผาถักหรือ

ผาโครเชต)  เปนหลัก สําหรับการนําเขาเสื้อผาบุรุษ สวนมากเปนการนําเขาชุดนอน ชุดสูท และเสื้อเชิ้ตผาฝาย 

(ท่ีทําจากผาถักหรือผาโครเชต) โดยมีมูลคาการนําเขาเสื้อผาบุรุษประมาณ 85.31 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ภาพท่ี 

3.1.7) 
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ภาพท่ี 3.1.7 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปของสปป.ลาวป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• สภาพแวดลอมสนับสนุน 

 ปจจัยท่ีเอ้ือตออุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปลาวไมคอยมีมากนัก กลาวคือ ลาวประสบปญหาการขาด

แคลนแรงงานในอุตสาหกรรม และแรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ทําใหเกิดการผลิตเฉพาะสวนท่ีมี

มูลคาเพ่ิมต่ํา รวมท้ัง ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบไดจากในประเทศ นอกจากนี้ ทําเลท่ีตั้งประเทศท่ีไมติดทะเลทํา

ใหมีตนทุนคาขนสงทางน้ําสูง อยางไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรม

เสื้อผาสําเร็จรูปลาวใหยังคงเติบโตตอไปได และการมีสมาคมหรือหนวยงานท่ีทํางานเก่ียวกับเสื้อผาสําเร็จรูป

โดยเฉพาะเปนอีกปจจัยแวดลอมหนึ่งท่ีชวยสนับสนุนอุตสาหกรรม อาทิ Lao Handicraft Group (LHG) ท่ี

ดําเนินการภายใตหอการคาและอุตสาหกรรมแหงชาติของลาว (Lao National Chamber of Commerce 

and Industry: LNCCI)  มีหนาท่ีชวยเหลือผูประกอบการท่ีเปนสมาชิก ในการหาตลาดท้ังในและตางประเทศ 

นอกจากนั้น ยังชวยในเรื่องของการฝกอบรมผูประกอบการเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ การทําการตลาด 

ตลอดจนการจัดรปูแบบการสงเสริมการขาย9

10 

 

 ในภาพรวม เทคโนโลยีท่ีใชในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปลาวอยูในระดับไมสูงนัก เนื่องจากสถาน

ประกอบการสวนมากมีขนาดเล็ก ผลิตสินคาในสวนท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ํา (low-value added) กลาวคือ เนนการ

10 Lao Handicraft Group (LHG) 
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ผลิตเฉพาะกระบวนการตัดเย็บและบรรจุหีบหอ (CMT arrangement) เปนหลัก ซ่ึงใชเทคโนโลยีไมสูงนัก 

สําหรับธุรกิจขนาดใหญพบวา มีการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และมีการทําวิจัยและพัฒนาสินคาอยาง

ตอเนื่อง10

11 

 

ในสวนของบทบาทภาครัฐ รัฐบาลลาวสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน และผลักดันใหเกิดการทํา

วิจัยและพัฒนา (R&D Activities) ข้ึนในประเทศ ผานการจัดตั้งศูนยการวิจัย และพยายามเพ่ิมมาตรฐาน

การศึกษาท้ังในสถานศึกษาและในธุรกิจ11

12 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

นครหลวงเวียงจันทนเปนเมืองท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีโครงการกอสรางจํานวนมาก และมีการ

เติบโตของประชากรในเมือง โดยเฉพาะกลุมวัยรุน ซ่ึงติดตามกระแสแฟชั่นสมัยใหมจากไทยผานสื่อโทรทัศน

ของไทยซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาสําหรับคนลาวอยางยิ่ง  

 

สินคากลุมเครื่องแตงกายและการดูแลสุขภาพไดรับความสนใจมากข้ึนในกลุมคนท่ีมีกําลังซ้ือสูง ท้ังนี้ 

คนลาวไมนิยมซ้ือสินคาเงินผอน โดยมักเก็บออมแลวซ้ือเงินสด เนื่องจากยังมีทัศนคติท่ีไมดีกับการซ้ือสินคาเงิน

ผอนอยู สําหรับสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดยังมีใหเลือกไมหลากหลายนัก ซ่ึงสินคาสวนใหญเปนสินคาจาก

ไทย จีน และเวียดนาม โดยคนลาวนิยมสินคาอุปโภคบริโภคจากไทยมากกวาสินคาจีน และสินคาเวียดนาม 

เนื่องจากเชื่อม่ันในคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา สําหรับสินคาฟุมเฟอยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกยัง

ไดรับความนิยมในวงจํากัด เฉพาะกลุมผูมีรายไดสูงหรือนักการเมืองเทานั้น 

 

3.1.3.3 เมียนมา 
 

เมียนมามีอุตสาหกรรมตนน้ําอยูนอยมาก และอุตสาหกรรมกลางน้ํามีนอยและคุณภาพไมสูง ในสวน

ของอุตสาหกรรมปลายน้ํา เริ่มมีการตั้งโรงงานตัดเย็บจํานวนมากข้ึนในกลุม CMP ซ่ึงเปนการตัดเย็บและบรรจุ 

ซ่ึงไมไดใชเทคโนโลยีสูงมากนัก จึงทําใหอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของเมียนมามีฐานะเปนเพียงฐานการผลิต

ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสวนใหญเกิดจากคาแรงเทานั้น ท้ังนี้ คาดการณวาจํานวนโรงงานตัดเย็บจะมีเพ่ิมมากข้ึนใน 

เมียนมา เนื่องจากเมียนมามีความไดเปรียบในดานแรงงานจํานวนมากและคาจางแรงงานถูกท่ีสุดในอาเซียน 

รวมท้ังยังไดสิทธิพิเศษทางการคาหากผลิตเพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา  

11  Nolintha and Jajri, The Garment Industry in Laos: Technological and Capabilities, Global Production Chains and 
Competitiveness, ERIA, 2015 

12  Nolintha and Jajri, The Garment Industry in Laos: Technological and Capabilities, Global Production Chains and 
Competitiveness, ERIA, 2015 
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• อุตสาหกรรมตนน้ํา 

 เนื่องจากเมียนมาขาดอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ ทําใหจําเปนตองมีการนําเขาสิ่งทอจํานวนมาก 

โดยในป 2558 สิ่งทอท่ีเมียนมามีการนําเขาจํานวนมาก ไดแก เสนใยสั้นสังเคราะห ท่ีมีมูลคาการนําเขาราว 

364 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา ไดแก การนําเขาสินคาท่ีจัดอยูในหมวดอ่ืนๆ อาทิ สิ่งทอท่ีเคลือบหรือชุบ

ดวยสารตางๆ ผาทอพิเศษ เสนดายแบบพิเศษ เปนตน นอกจากนี้ เมียนมามีการนําเขาฝายจํานวน 308 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ สําหรับผาถักหรือผาโครเชต และเสนใยยาวสังเคราะห เปนสินคาท่ีมีมูลคานําเขาใกลเคียงกัน 

กลาวคือ มีมูลคานําเขาประมาณ 241 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนการสงออกสิ่งทอจากเมียนมาถือไดวามีสัดสวน

นอยมากเม่ือเทียบกับมูลคาการนําเขา (ภาพท่ี 3.1.8) 

 

ภาพท่ี 3.1.8 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอเมียนมาป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC  

• อุตสาหกรรมปลายน้ําและกลางน้ํา 

 สถานประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวนมากตั้งอยู ท่ีเมืองยางกุง (Yangon) ปะเต็งหรือพะสิม 

(Pathien) พะโค (Bagon) และเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa Special Economic Zone) โดยเมือง

ยางกุงเปนเมืองท่ีมีสถานประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปกวา 2,500 แหง จํานวนหนึ่งเปนโรงงานท่ีผลิตสินคา

มูลคาสูงปอนสูตลาดตางประเทศ และอีกจํานวนหนึ่งเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก ท่ียังไมคอยมีมาตรฐาน

การผลิตมากนัก โดยจะดําเนินการผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในประเทศ สาเหตุท่ีทําใหสถานประกอบการจํานวน

มากจัดตั้งโรงงานในยางกุง เปนเพราะโครงสรางพ้ืนฐานอยูในระดับคอนขางดี กลาวคือมีระบบไฟฟาท่ีดีกวา
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เมืองอ่ืนๆ ในประเทศ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันอัตราคาครองชีพและคาท่ีดินในเมืองยางกุงปรับตัวสูงข้ึน ทําให

สถานประกอบการหลายแหงเขาไปตั้งโรงงานในเมืองอ่ืนแทน โดยเมืองท่ีไดรับความนิยมจากผูประกอบการ

เสื้อผาสําเร็จรูปไมนอยไปกวายางกุงคือ  เมืองปะเต็งหรือพะสิม และเมืองพะโค เนื่องจากมีแรงงานทักษะ

จํานวนมากและมีความรูความชํานาญในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป นอกจากนี้ คาท่ีดินยังถูกกวายางกุงอยู

มาก รวมท้ังมีการปลอยเชาท่ีดินใหผูประกอบการตางชาติยาวถึง 50 ป สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา เปนท่ี

นิยมจัดตั้งสถานประกอบการเชนกัน เนื่องจากทําเลท่ีต้ังอยูไมไกลจากยางกุงมากนัก (ประมาณ 25 กิโลเมตร) 

ประกอบกับมีทาเรือ  ท่ีสามารถใชขนสงสินคาเพ่ือสงออกไปยังตางประเทศได 12

13 ในป 2558 มีจํานวนสถาน

ประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปในเมียนมาประมาณ 300 แหง ในจํานวนนี้ สัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งเปนบริษัทท่ี

ตางชาติเปนเจาของ และประมาณรอยละ 20-30 เปนบริษัทท่ีตางชาติถือหุนบางสวน13

14 

 

 ในดานแรงงานนั้น เมียนมาถือไดวาเปนประเทศท่ีมีจํานวนแรงงานสูงพอสมควร โดยเปนรองเพียง

อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทยและฟลิปปนส ซ่ึงการมีแรงงานจํานวนมากถือเปนขอไดเปรียบหนึ่งของอุตสาหกรรม

เสื้อผาสําเร็จรูป เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน (labor-intensive industry) รวมถึงเมียนมามี

อัตราคาจางข้ันต่ําท่ีถือไดวาตํ่าสุดในอาเซียนดวย นอกจากนี้ แรงงานชาวเมียนมามีพ้ืนฐานการศึกษาอยูใน

ระดับดีปานกลาง โดยพิจารณาจากอัตราความสามารถในการอานเขียน (literacy rate)15  ของประชากรใน

ประเทศท่ีคํานวณโดยธนาคารโลกในป 2556 พบวาเมียนมามีอัตราดังกลาวรอยละ 92.79   

  

 ดานมูลคาการคา เนื่องจากอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ําของเมียนมายังออนแอ ทําใหรายไดหลัก

มาจากอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป โดยสถานประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปสวนใหญเนนการผลิตแบบ CMT 

(Cut-Make-Trim) ซ่ึงในป 2558 เมียนมามีมูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวน 1,672.3 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 99 ของมูลคาการสงออกรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป ขณะท่ีมี

มูลคาการนําเขาเพียง 137.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ภาพท่ี 3.1.9) 

  

13  The Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) 
14 http://www.smartmyanmar.org/wp-content/uploads/2015/06/SMART_Myanmar_sector_profile_2015_final.pdf 
15  อัตราความสามารถในการอานเขียน (literacy rate) วัดจากความสามารถในการอานเขียนของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในประเทศ 
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ภาพท่ี 3.1.9 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปเมียนมา ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

เสื้อผาสําเร็จรูปท่ีเมียนมามีการสงออกสูงเปนลําดับแรกคือ เสื้อผาบุรุษ โดยในป 2558 เมียนมามี

มูลคาการสงออกเสื้อผาบุรุษ 874 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสวนใหญเปนการสงออกเสื้อคลุมแขนยาว เสื้อคลุม

กันลมท่ีทําจากใยสังเคราะห และเสื้อเชิ้ตผาฝาย รองลงมาไดแก การสงออกเสื้อผาสตรี โดยมีมูลคาการสงออก

ราว 575 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการสงออกเสื้อคลุมแขนยาว เสื้อกันลมท่ีทําจากใยสังเคราะห เปนสําคัญ 

สําหรับเสื้อผา Unisex คือรูปแบบเสื้อผาท่ีสามารถใสไดท้ังชายและหญิงนั้น เมียนมามีการสงออกเสื้อคลุมแขน

ยาวจํานวนมาก (ภาพท่ี 3.1.10) 
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ภาพท่ี 3.1.10 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปเมียนมา ป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 
 

 ในอนาคต คาดวาความตองการบริโภคเสื้อผาสําเร็จรูปจากเมียนมาจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 1 5

16 ท้ัง

ความตองการบริโภคจากตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 16

17 ประกอบกับความตองการสินคาในตลาด

เอเชียมีเพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน โดยเฉพาะญ่ีปุนและเกาหลีใตท่ีมีการนําเขาสินคาจากเมียนมาเพ่ิมข้ึนมาก ตั้งแตพบ

การระบาดของโรคซารส (SARS) ในจีนเม่ือป 2546 รวมถึงการปรับข้ึนอัตราคาแรง และการขาดแคลนแรงงาน

ในจีน ทําใหสองประเทศดังกลาวหันมานําเขาสินคาจากเมียนมาเพ่ิมข้ึน 

  

• สภาพแวดลอมสนับสนุน 

 เมียนมามีแรงงานจํานวนมาก อัตราคาจางอยูในระดับต่ํา ตลอดจนแรงงานท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาอยูใน

ระดับดีปานกลาง และไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศคูคาหลัก เชน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

จึงทําใหนักลงทุนสนใจเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน  

  

16  Toshihiro Kudo, Myanmar’s Apparel Industry in the New International Environment: Prospects and Challenges, IDE, (430), 
PP: 7-11, 2013 

17  ในปจจุบัน เมียนมาไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี (Generalized System of Preferences: GSP) ทางภาษจีากสหภาพยโุรป และในอนาคตเมียนมา
อาจจะไดรับสิทธิพิเศษ GSP หากสหรัฐอเมริกายกเลิกการคว่าํบาตรทางเศรษฐกิจ 
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 อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของเมียนมา อาจกลาวไดวายัง

ไมคอยดีนัก ท้ังตนทุนการผลิตท่ีสูง อาทิ คาไฟฟา คาเชื้อเพลิง คาโลจิสติกส ประกอบกับ โครงสรางพ้ืนฐานใน

ประเทศยังไมมีความพรอมเทาท่ีควรเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน เชน ถนนลาดยาง เทคโนโลยีการ

สื่อสาร เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้นับวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในเมียน

มา นอกจากนี้ ธุรกิจตนน้ําและปลายน้ําในอุตสาหกรรมดังกลาวก็ยังไมเขมแข็ง กลาวคือ ธุรกิจตนน้ําและปลาย

น้ํายังคงดําเนินการโดยชาวตางชาติ ท้ังการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต การออกแบบสินคา ตลอดจนการหาตลาด

จําหนายสินคาดวยตนเอง ทําใหผูประกอบการในประเทศไมมีความรูความสามารถในสายการผลิตท้ังสายของ

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  

 

 เทคโนโลยีท่ีใชในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเมียนมาอยูในระดับต่ํา เนื่องจากโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูป

จํานวนมากเปนโรงงานท่ีดําเนินงานเฉพาะสวนของการตัดเย็บและบรรจุหีบหอ (Cut-Make-Pack: CMP) 

เทานั้น  ซ่ึงเปนงานท่ีใชเทคโนโลยีต่ําเนนการใชแรงงานเปนหลัก โดยลูกคาจะดําเนินการในสวนของการจัดซ้ือ

วัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ และหาตลาดจําหนายดวยตนเอง  

  

 ท้ังนี้ จากข้ันตอนการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในเมียนมา ท่ีไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีท่ีสูงมากนัก 

ตลอดจนไมมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดตนทุนในการดําเนินงาน ทําใหเมียนมาไมมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ภายในอุตสาหกรรมเทาท่ีควร 

 

 รัฐบาลเมียนมาไมคอยมีบทบาทในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ท้ังท่ีอุตสาหกรรมดังกลาวเปนหนึ่งใน

อุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและการจางงาน อยางไรก็ตาม สมาคมท่ีเก่ียวของ เชน 

สมาคมผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเมียนมา (Myanmar Garment Manufacturers Association: MGMA) ได

รวมกับหนวยงานจากตางชาติ เชน สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดย

ไดจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปใน 10 ป (2015-2024) โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

อุตสาหกรรมใหเปน 8-10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2020  

  

• พฤติกรรมผูบริโภค 

ชาวเมียนมานิยมซ้ือสินคาแฟชั่นตามความจําเปน ไมฟุมเฟอย และไมนิยมสินคาแฟชั่นท่ีมีราคาแพง

เกินกวา 30,000 บาท 1 7

18 อยางไรก็ตามชาวเมียนมาเลือกซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพและสะทอนรสนิยม โดย

แหลงขอมูลในการอัพเดทสินคาแฟชั่นท่ีสําคัญ ไดแก โทรทัศน นิตยสาร และเพ่ือน สําหรับชองทางในการซ้ือ

สินคาแฟชั่นพบวา รอยละ 50 ซ้ือสินคาจากศูนยการคา รองลงมาไดแก ซุปเปอรมารเก็ต และตลาดนัด แต

สําหรับสินคาประเภทเครื่องประดับจะมีการซ้ือสินคาผานทางออนไลนคอนขางสูง รองจากการซ้ือจาก

18  ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน, CLMV Pulse ชีพจรอาเซียนพฤติกรรมผูบริโภคประเทศเมียนมา 
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ศูนยการคา ดานความถ่ีในการซ้ือสินคาแฟชั่นนั้น สวนใหญชาวเมียนมาจะซ้ือสินคาทุกเดือนเดือนละ 1-2 ครั้ง

หรือนานกวา สําหรับเหตุผลท่ีชาวเมียนมาตองซ้ือสินคาแฟชั่นพบวา โดยสวนใหญซ้ือสินคาจากความ

จําเปนตองใช หรือซ้ือเพ่ือทดแทนสิ่งเดิม รองลงมาไดแก การซ้ือเพ่ือแสดงฐานะทางสังคม และเพ่ือสะทอน

ความเปนตัวตน 

 

นอกจากนี้ กระแสแฟชั่นในเมียนมาถือวามีการพัฒนาข้ึนมาก โดยวัยรุนสวนใหญหันมาแตงตัวตาม

แฟชั่นมากข้ึน ยิ่งไปกวานั้น นครยางกุงยังมีหางสรรพสินคาเปดใหมหลายแหง โดยหางสรรพสินคาเหลานั้นมี

สินคาแบรนดเนมจากตางชาติหลากหลายแบรนด ทําใหเกิดความนิยมกระแสแฟชั่นโลกอีกทางหนึ่งดวย และ

วัยรุนในเมียนมาเริ่มสนใจสินคาเทรนดเกาหลีมากข้ึน จากอิทธิพลซีรียเกาหลีทางโทรทัศน ทําใหสินคาท่ีมาจาก

เกาหลีใตไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

 

ปจจุบันสินคาเครื่องนุงหมไทยท่ีเขาไปจําหนายในเมียนมา เชน เสื้อผาแดพเพอร (DAPPER) และชุด

ชั้นในซาบีนา  

 

3.1.3.4 เวียดนาม 

 

เวียดนามเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา โดยเฉพาะจากผูประกอบการตางชาติและภาครัฐ 

และกําลังจะขยายตัวอยางรวดเร็ว ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากการท่ีเวียดนามเขารวมเปนสมาชิกความตกลง

หุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) ซ่ึงมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคา (yarn forward) ท่ี

กําหนดใหวัตถุดิบท่ีใชนับตั้งแตเสนดาย (yarn) ตองผลิตในประเทศสมาชิก ท้ังนี้ แมวาความตกลง TPP จะไม

เกิดข้ึน แตก็สงผลใหมีการลงทุนจากตางประเทศจํานวนมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ

เวียดนามในชวงหลายปท่ีผานมา นอกจากนี้ ในสวนของอุตสาหกรรมปลายน้ํา เวียดนามมีโรงงานตัดเย็บ

จํานวนมากในกลุม CMP และมีบางสวนสามารถประกอบการเปนผูรับจางผลิตท่ีทําตามคําสั่งซ้ือของลูกคา 

(OEMs) 

 

การผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนาม สวนใหญเปนการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ํา 

โดยมีสถานะเปนแหลงผลิต (production plant) เนื่องจากคาจางแรงงานท่ีคอนขางต่ํา ประชากรและแรงงาน

ปริมาณมาก ตลอดจนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP) ในตลาด

ประเทศคูคาหลัก อยางไรก็ตาม การท่ีอุตสาหกรรมดังกลาวยังคงตองพ่ึงพาวัตถุดิบจากภายนอกประเทศจึง

ยังคงเปนจุดออนท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมดังกลาวของเวียดนาม  

  



48 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

• อุตสาหกรรมตนน้ํา 

วัตถุดิบท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนามคือฝายและเสนใย ในป 

2558 เวียดนามนําเขาฝายคิดเปนมูลคาท้ังหมดประมาณ 3,860 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขาเสนใยคิดเปน

มูลคารวมกวา 6,648 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือพิจารณามูลคาการคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอพบวา เวียดนาม

ขาดดุลการคาในอุตสาหกรรมดังกลาวอยางเดนชัด โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงเปนลําดับแรกคือ ผาถัก

หรือผาโครเชต ซ่ึงมีมูลคาการคาจํานวน 4,944 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยนําเขาจากจีน (รอยละ 48) เกาหลีใต 

(รอยละ 24)  และไตหวัน (รอยละ 19) เปนหลัก รองลงมาไดแก การนําเขาฝายจากจีน (รอยละ 33) 

สหรัฐอเมริกา (รอยละ 15) และอินเดีย (รอยละ 11) (ภาพท่ี 3.1.11) 

 

ภาพท่ี 3.1.11 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอเวียดนามป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

 เวียดนามมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป ในป 2556 ประมาณ 6,000 

บริษัท โดยรอยละ 84 เปนบริษัทเอกชนเวียดนาม รอยละ 15 เปนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และ 

รอยละ 1 เปนรัฐวิสาหกิจ 18

19 อยางไรก็ตาม แมบริษัทท่ีเปนการลงทุนจากตางชาติจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 

19  FPT Securities, Textile & Apparel Industry Report: Opportunities for Breakthrough, 2014 
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15 ของจํานวนบริษัทท้ังหมด แตมีสัดสวนมูลคาการสงออกกวารอยละ 59.4 ของการสงออกของท้ัง

อุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีมากกวาการสงออกของบริษัทเอกชนทองถ่ินอีกดวย   

 

 หากพิจารณาในมุมมองของท่ีตั้งนั้น สถานประกอบการสวนใหญจะต้ังอยูบริเวณตะวันออกเฉียงใต

ของประเทศและบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง โดยกวารอยละ 62 จะตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ 

ในขณะท่ีทางตอนเหนือของประเทศจะมีสถานประกอบการประมาณรอยละ 30 และทางตอนกลางของ

ประเทศอีกประมาณรอยละ 8  

 

หากแบงตามโครงสรางรูปแบบการผลิตนั้น รอยละ 70 เปนธุรกิจการเย็บผา รอยละ 17 เปนธุรกิจการ

ถัก/ทอผา รอยละ 6 เปนธุรกิจการปนดาย รอยละ 4 เปนธุรกิจการยอม และรอยละ 3 เปนธุรกิจอ่ืนๆ  

 

 ในสวนของแรงงานนั้น แรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนามมีประมาณ 2.5 

ลานคน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนอยูท่ี 4.5 ลานดอง (ประมาณ 7,000 บาท) โดยทํางานเฉลี่ย 6 วันตอ

สัปดาห หรือคิดเปน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนาม

คิดเปนรอยละ 4.7 ของกําลังแรงงานของประเทศ หรือประมาณรอยละ 2.8 ของประชากรของประเทศ19

20 

 

ท้ังนี้ ดัชนีประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity Index) ในภาคสวนของการผลิตของเวียดนาม

นั้นต่ํามาก โดยมีคาอยูท่ี 2.4 ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับประเทศท่ีสงออกสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีสําคัญใน

ภูมิภาคอยางอินโดนีเซียหรือจีนท่ีมีคาดัชนีอยูท่ี 5.2 และ 6.9 ตามลําดับนั้น 20

21 จะเห็นไดวาประสิทธิภาพของ

แรงงานของเวียดนามเปนจุดออนและขอเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมนี้ 

 

 หากพิจารณามูลคาการนําเขาและสงออกสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนามในชวง 5 ปท่ีผานมา 

จะพบวา ในป 2558 เวียดนามมีมูลคาการสงออกสูงถึง 23,682 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเฉลี่ย 5 ปอยูท่ีรอยละ 16 ขณะท่ีมีมูลคาการนําเขาจํานวน 4,983 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก

ปกอนหนา (479 ลานเหรียญสหรัฐฯ) อยางเดนชัด สําหรับประเทศสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา  

(รอยละ 49) สหภาพยุโรป (รอยละ 17) ญ่ีปุน (รอยละ 13) และประเทศนําเขาสําคัญ ไดแก จีน (รอยละ 61) 

และเกาหลีใต (รอยละ 9) (ภาพท่ี 3.1.12) 

  

20  FPT Securities, Textile & Apparel Industry Report: Opportunities for Breakthrough, 2014 
21  UNIDO China Statistical Yearbook 
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ภาพท่ี 3.1.12 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปเวียดนาม ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

เม่ือพิจารณามูลคาการคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเวียดนาม ตามประเภทสินคาพบวา ในป 

2558 เวียดนามสงออกเสื้อผาสตรีสูงสุดเปนลําดับแรก โดยมีมูลคาการสงออกสูงถึง 9,694 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือคิดเปนรอยละ 41 ของมูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป สวนใหญเปนการสงออกเสื้อคลุมแขนยาว และ

เสื้อคลุมกันลม กางเกงผาฝาย และกางเกงท่ีผลิตจากใยสังเคราะห รองลงมาไดแก การสงออกเสื้อผาบุรุษ

จํานวน 7,713 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสงออกเสื้อคลุมแขนยาว และเสื้อคลุมกันลม กางเกงท่ีผลิตจาก 

ใยสังเคราะหเปนสําคัญ (ภาพท่ี 3.1.13) 
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ภาพท่ี 3.1.13 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปเวียดนามป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• สภาพแวดลอมสนับสนุน21

22 

ในสวนของสภาพแวดลอมสนับสนุนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปนั้น เวียดนามมี

จุดออนในสวนของอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา กลาวคือ อุตสาหกรรมตนน้ํา อันไดแก การผลิตฝายและ

การผลิตเสนใย ตลอดจนอุตสาหกรรมกลางน้ํา คือ การทอและยอมสีผาของประเทศเวียดนามนั้น ไมสามารถท่ี

จะรองรับอุปสงคภายในประเทศได ทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศสวนใหญจําเปนท่ี

จะตองพ่ึงพาวัตถุดิบจากภายนอกประเทศ  

 

โดยในสวนของการผลิตฝายนั้น ปจจุบันมีพ้ืนท่ีในการผลิตฝายเพียงประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร ซ่ึง

รองรับกับอุปสงคภายในประเทศไดเพียงประมาณรอยละ 2 และสืบเนื่องจากขอจํากัดในเชิงพ้ืนท่ี ภูมิประเทศ 

ตลอดจนสภาพภูมิอากาศของเวียดนาม ทําใหการขยายปริมาณการผลิตฝายเปนไปไดยากและมีตนทุนสูง จึงไม

คุมตอการลงทุน 

 

สําหรับการผลิตเสนใยนั้น แมอุตสาหกรรมการผลิตเสนใยของเวียดนามจะมีการขยายตัวอยูบางจาก

ความตองการของตลาดโลก อยางไรก็ตาม คุณภาพของผลผลิตท่ีไดนั้นยังไมสามารถนํามาใชในการผลิตสินคา

22  FPT Securities, Textile & Apparel Industry Report: Opportunities for Breakthrough, 2014 
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ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปภายในประเทศได เนื่องจากมักเปนการผลิตสินคาในระดับกลาง

และระดับตํ่าตลอดจนมีคุณภาพท่ีไมแนนอน ดังนั้น ผลผลิตเสนใยภายในประเทศท่ีแมจะมีปริมาณมาก แตก็

เปนการผลิตเพ่ือสงออกขายตางประเทศ ในขณะท่ีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนามจําเปน

ท่ีจะตองนําเขาวัตถุดิบดังกลาวจากตางประเทศ 

 

ในสวนของการทอและยอมสีผาของประเทศเวียดนามนั้น นอกจากจะมีความสามารถในการผลิตท่ีไม

เพียงพอตออุปสงคภายในประเทศแลวนั้น คุณภาพของผลผลิตก็ไมมีความแนนอน สงผลใหผาท่ีผลิต

ภายในประเทศเม่ือนํามาผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปแลวนั้นคุณภาพไมดีพอท่ีจะสงออก ความตกต่ําของธุรกิจการทอ

และยอมสีผา สืบเนื่องมาจากการไมไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอจากภาครัฐ สงผลใหไมมีการพัฒนาท้ังในดาน

ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

ในดานนโยบายภาครัฐ นอกจากสิทธิประโยชนการลงทุนตามกฎหมายการลงทุนท่ีครอบคลุมการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป และสิทธิประโยชนตางๆ จากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แลวนั้น ในป 2556 รัฐบาลยังไดทําการปฏิรูปปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจท่ีทําการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนาม (Vietnam Textile and Garment Group: VINATEX) เพ่ือใหสอดรับกับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ รวมถึงเพ่ือใหเปนเครื่องมือในการเพ่ิมผลผลิต

ตลอดจนยกระดับมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิต ตลอดจนสรางความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมดังกลาว นอกจากนี้ ในป 2557 รัฐบาลยังได

มีการดําเนินนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป 

(Decision No. 288/QD-TTg) โดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา

สําเร็จรูป ผานการสนับสนุนใหทุนในการฝกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมดังกลาว เปนเงินกวา 65.6 พันลาน

ดองในป 255722

23 

 

• พฤติกรรมผูบริโภคชาวเวียดนามตอสินคาแฟชั่น 

แตเดิมชาวเวียดนามจะไมติดตามกระแสแฟชั่นเทาใดนัก และชาวเวียดนามบางสวนยังมีรูปแบบการ

แตงกายตามวัฒนธรรมเดิม เชน การแตงกายในชุดอาวหยาย ท่ีมีสีสด ปดคอ มีลักษณะเปนเดรสยาว หรือ

ผูชายจะแตงตัวสุภาพ เสื้อเชิ้ตกับสูทแบบปกติเพ่ือใหดูเรียบรอย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันชาวเวียดนามรุนใหม 

เริ่มหันมาสนใจสินคาแฟชั่นมากข้ึน และเริ่มมีรสนิยมเฉพาะตัว โดยนิยมแตงกายตามกระแสแฟชั่นจากเกาหลี 

และญ่ีปุน ซ่ึงจากการท่ีผูบริโภคชาวเวียดนามใหความสําคัญกับสินคาแฟชั่นมากข้ึน ทางสมาคมอุตสาหกรรม

23  FPT Securities, Textile & Apparel Industry Report: Opportunities for Breakthrough, 2014 
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แฟชั่นของเวียดนาม จึงมีเปาหมายท่ีจะปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความเปนสากลมากข้ึน โดยพยายามสงเสริมให

อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) ท่ีชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ23

24  

 

วัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในสังคมเวียดนาม ทําใหชาวเวียดนามรุนใหมซึมซับวัฒนธรรม

ตะวันตกและมีความทันสมัยมากข้ึน สงผลใหสินคาแฟชั่นเปนท่ีตองการของตลาด โดยเฉพาะในกรุงฮานอย 

และนครโฮจิมินห นอกจากนี้ บริษัททองถ่ินท่ีผลิตเครื่องแตงกายเพ่ือสงออกหันมาทําตลาดเสื้อผาแฟชั่นใน

ประเทศมากข้ึนดวย ท้ังนี้ ชาวเวียดนามสวนใหญตัดสินใจซ้ือสินคาจากความเหมาะสมของราคา รูปแบบท่ี

สวยงาม คุณภาพสินคา และความจําเปนในการใชงาน ขณะท่ีเครื่องแตงกายของไทยมีแนวโนมเติบโตดีใน

ตลาดเวียดนาม โดยผูประกอบการควรมีกลยุทธทางการตลาดมาชวยเพ่ิมมูลคาสินคา รวมท้ังเลือกสถานท่ีและ

ชองทางการจัดจําหนายท่ีเขาถึงงาย เชน รานจําหนายเสื้อผาโดยตรง ไฮเปอรมารเก็ต และหางสรรพสินคา24

25 

ท้ังนี้ ในปจจุบัน สินคาเครื่องนุงหมจากไทยท่ีเขาไปจําหนายในเวียดนาม เชน ชุดชั้นในแบรนดซาบีนา เสื้อผา

แบรนดเกรยฮาวด และในเร็วๆ นี้ เสื้อผาแบรนดดิสยา (Disaya) กําลังจะเปดรานในเวียดนาม 

 

 ชาวเวียดนามมักจะซ้ือสินคาตามทองถนน จากรานขายเสื้อผา กระเปา รองเทาท่ัวๆ ไปเปนหลัก หรือ

คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50  รองลงมาเปนการซ้ือสินคาจากตลาดนัด และหางสรรพสินคา คิดเปน

สัดสวนรอยละ 20 และรอยละ 15 ตามลําดับ สวนการจับจายใชสอยทางออนไลนนั้นยังมีสัดสวนท่ีต่ํามาก 

เพียงประมาณรอยละ 5  โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคาแฟชั่นอยูท่ีประมาณ 3-6 เดือนตอครั้ง  

 

ดีไซเนอรชาวเวียดนามสวนใหญจะพัฒนามาจากรานหองเสื้อ แลวเริ่มสรางแบรนดของตนเอง อยางไร

ก็ตาม ดีไซเนอรเวียดนามสวนใหญยังขาดทักษะการออกแบบ และความคิดสรางสรรค เนื่องจากไมไดเรียนดาน

แฟชั่นมาโดยตรง แตเรียนรูมาจากประสบการณการตัดเย็บจากหองเสื้อ25

26  

 

 สําหรับดีไซเนอรเวียดนามรุนใหม จําแนกได 2 ประเภท คือ ดีไซเนอรท่ีจบจากในประเทศ และดีไซ

เนอรท่ีจบจากตางประเทศ โดยดีไซเนอรท่ีจบจากในประเทศนั้นมีจํานวนมาก และมีความพยายามในการ

พัฒนาสินคา แตยังขาดความรูดานตลาด และความชํานาญงาน โดยดีไซนเนอรสามารถออกแบบและผลิต

เสื้อผาแนวใหมได แตสวนใหญจะเปนในรูปแบบของงานฝมือ ซ่ึงไมสามารถนํามาขายได สวนดีไซเนอรท่ีจบ

จากตางประเทศ จะมีแฟชั่นท่ีเปนเอกลักษณ มีความชํานาญงานและมีความรูเชิงลึกเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การตลาด แตดีไซเนอรกลุมนี้ยังขาดความคุนเคยกับตลาดแฟชั่นในเวียดนาม เพราะฉะนั้นเวียดนามยังตองใช

เวลาปรบัตัวจนกวาคนในประเทศจะยอมรับและเขาใจแฟชั่นจากตางประเทศได นอกจากปจจัยดานดีไซนเนอร

24 Vietnam Asia Fashion Federation Presentation in Hanoi (2016) 
25 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเวียดนามสูสินคาระดับกลางถึงบน, 2557 
26 ศูนยวิจยัธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน, CLMV Pulse ชีพจรอาเซียนพฤติกรรมผูบริโภคประเทศเวยีดนาม 

                                                           



54 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

แลว การทําธุรกิจแฟชั่นในเวียดนามยังมีอุปสรรคอ่ืนๆ กลาวคือ ยังขาดนางแบบท่ีมีความสามารถ ขาด

ผูบริหารท่ีเขาใจการตลาดและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

เวียดนามยังอยูในชวงของการเริ่มตนพัฒนาแบรนดเสื้อผา เชน แบรนด SAN SCIARO, MANHATTAN 

(VIET TIEN CORPORATION), ETERNITY GRUSZ (GARCO 10), MATTANA (NHABE GARMENT 

CORPORATION), KIN CONCEPT (DESIGNER NGUYEN CONG TRI), DMC (DESIGNER DO MANH 

CUONG), KELLY BUI (DESIGNER BUI MINH TRANG)  

 

ท้ังนี้ เวียดนามมีบริษัทสิ่งทอและเครื่องนุงหมขนาดใหญท่ีชื่อ VINATEX ซ่ึงพยายามเชื่อมโยงหวงโซ

คุณคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปใหมีความเขมแข็ง อยางไรก็ตาม เวียดยามยังไมมีหนวยงาน

เฉพาะทางท่ีศึกษาเทรนดแฟชั่น พฤติกรรมตลาด และความตองการของผูบริโภคเชิงคุณภาพ ตลอดจน ยังไมมี

การคิดคนวัสดุใหมสําหรับการผลิต และยังตองพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ อีกท้ังยังขาดความ

เชื่อมโยง และความเขาใจระหวางดีไซเนอรและโรงงานผลิต ทําใหสินคาแฟชั่นของเวียดนามยังไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหมได 

 

3.1.3.5 อินโดนีเซีย 
 

 อินโดนีเซียเปนประเทศหนึ่งในอาเซียนท่ีมีขีดความสามารถสูงในการแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผา

สําเร็จรูป โดยอินโดนีเซียมีสวนแบงในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอันดับท่ี 8 ของโลกในป 2556 ดวยมูลคา

สูงถึง 7,692 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 1.7 ของโลกและมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.2  

 

ในสวนของอุตสาหกรรมตนน้ํา อินโดนีเซียมีการนําเขาฝายเปนจํานวนมาก แตมีการผลิตใยสังเคราะห

ในกลุมโพลีเอสเตอร และในอุตสาหกรรมกลางน้ํา ในปจจุบันมีโรงงานทอผาท่ีกําลังขยายตัวอยางรวดเร็วและมี

การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน ขณะท่ีในอุตสาหกรรมปลายน้ํา อินโดนีเซียมีโรงงานตัดเย็บจํานวนมากใน

บริเวณเกาะชวาและบาตัม โดยอินโดนีเซียมีความไดเปรียบในดานแรงงานจํานวนมาก เนื่องจากเปนประเทศท่ี

มีจํานวนประชากรมากกวา 250 ลานคนซ่ึงนับวามากท่ีสุดในอาเซียน และอัตราคาจางแรงงานท่ีไมสูงมากนัก 

หากเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนเดิม 

 

• อุตสาหกรรมตนน้ํา  

 เสนใยท่ีใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปในอินโดนีเซียสวนใหญคือ ฝาย (Cotton) ใน

สัดสวนรอยละ 45 โพลีเอสเตอร (Polyester) รอยละ 45 และไหมสังเคราะห (Rayon) รอยละ 10 26

27 ในสวน

27 Global Business Guide Indonesia, Manufacturing: Indonesia’s Textile and Clothing Industry, 2014 
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ของเสนใยฝายพบวา อินโดนีเซียตองนําเขาฝายจํานวนมากจากตางประเทศประมาณรอยละ 98 เนื่องจากใน

ประเทศสามารถผลิตฝายเพียงรอยละ 1 ของความตองการในตลาดโลก สาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการปลูกฝาย โดยนําเขาฝายจากประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

เปนหลัก และนํามาปนในประเทศ โดยในป 2556 มีโรงงานปนดายในอินโดนีเซียกวา 170 แหง จากนั้นจึงนํา

วัตถุดิบสงตอไปยังโรงงานสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปท่ัวประเทศ ในสวนของโพลีเอสเตอรและไหมสังเคราะห

พบวา ยังสามารถหาวัตถุดิบดังกลาวไดงายจากในประเทศ หรือหากมีการนําเขาก็มีสัดสวนการนําเขาท่ีไมสูง

มากนัก กลาวคือ ในป 2557 มีการนําเขาโพลีเอสเตอรรอยละ 8.79 และนําเขาไหมสังเคราะหเพียงรอยละ 

1.76 ของการมูลคาการนําเขาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปท้ังหมดของอินโดนีเซีย 

   

เม่ือพิจารณามูลคาการคาจําแนกตามประเภทสิ่งทอพบวา ในป 2558 อินโดนีเซียเกินดุลการคาใน

สินคาประเภทเสนใยสั้นสังเคราะห กลาวคือ มีมูลคาการสงออกสูงกวามูลคาการนําเขาราว 950 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ โดยเปนการสงออกไปยังตุรกี บราซิล และญี่ปุน เปนสําคัญ ขณะท่ีสิ่งทอท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด คือ

สินคาท่ีถูกจัดประเภทไวในหมวดอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก การนําเขาสิ่งทอท่ีเคลือบหรือชุบดวยสารตางๆ ผาทอพิเศษ 

เสนดายแบบพิเศษ เปนตน โดยนําเขาจากจีน เกาหลีใต และฮองกง (ภาพท่ี 3.1.14) 

 

ภาพท่ี 3.1.14 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทออินโดนีเซียป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 
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• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

 โรงงานสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวนมากตั้งอยูบนเกาะชวา (Java Island) โดยเฉพาะทาง

ตะวันตกของเกาะ (West Java) เนื่องจากมีอัตราคาจางข้ันต่ําอยูในเกณฑต่ํากวาคาจางข้ันต่ําเฉลี่ยของท้ัง

ประเทศ แหลงท่ีตั้งท่ีสําคัญรองลงมา ไดแก เมืองบาตัม (Batam) ในหมูเกาะเรียว (Riau) ซ่ึงเปนหนึ่งในเขต

การคาเสรี (Free Trade Zone) ของอินโดนีเซีย 2 7

28  โดยในป 2555 อินโดนีเซียมีสถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมกวา 2,930 แหง และมีเม็ดเงินท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมจํานวน 17.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใน

สวนของกําลังการผลิตพบวา สามารถผลิตสินคาได 6.3 ลานตันตอป ลดลงเล็กนอยจากปกอนหนา (รอยละ 

1.2)  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางการจางงานจํานวนมาก โดย

ในป 2555 มีจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของอินโดนีเซียกวา 1.53 ลานคน คิด

เปนรอยละ 11.29 ของจํานวนแรงงานท้ังหมดในภาคอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย หรือรอยละ 1.25 ของกําลัง

แรงงานท้ังประเทศ (ตารางท่ี 3.1.3) 

 

ตารางท่ี 3.1.3 ขอมูลท่ัวไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูปในอินโดนีเซีย  
 2552 2553 2554 2555 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 2,841 2,869 2,894 2,930 

การลงทุน (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 14.06 16.49 18.04 17.5 

กําลังการผลิต (ตัน) 5,350,433 5,929,167 6,367,880 6,290,666 

กําลังคน (คน) 1,337,496 1,407,678 1,471,759 1,525,061 

ท่ีมา: EU-INDONESIA Business Network 

  

 ในดานมูลคาการคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปอินโดนีเซียพบวา ในชวงป 2554-2558 

อินโดนีเซียเกินดุลการคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปอยางเดนชัด กลาวคือ มีมูลคาการสงออกสูงราว 

7,100-7,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีมีมูลคาการนําเขาราว 330-480 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในป 2558  

การสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปจากอินโดนีเซีย สวนใหญเปนการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา (รอยละ 51) สหภาพ

ยุโรป (รอยละ 30) และญ่ีปุน (รอยละ 9) (ภาพท่ี 3.1.15) 

  

28 Global Business Guide Indonesia, Indonesia Garment and Apparel Sector, 2013  
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ภาพท่ี 3.1.15 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปอินโดนีเซีย ป 2554-2558 
 หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

 เม่ือพิจารณามูลคาการคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปอินโดนีเซีย โดยจําแนกตามประเภทสินคา 

พบวา ในป 2558 อินโดนีเซียมีมูลคาการสงออกเสื้อผาสตรีสูงเปนลําดับแรกราว 3,220 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือคิดเปนรอยละ 44 ของมูลคาการสงออกเครื่องนุงหมท้ังหมด สวนใหญเปนการสงออกกางเกง เอ๊ียม และ

กางเกงขาสั้นผาฝายท่ีไมไดทํามาจากผาถักหรือผาโครเชต ชุดชั้นใน และเสื้อยืด รองลงมาไดแก การสงออก

เสื้อผาบุรุษ (รอยละ 28 ของการสงออกท้ังหมด) โดยเปนการสงออกเสื้อเชิ้ตผาฝาย กางเกง และเสื้อมีหมวก

เปนหลัก (ภาพท่ี 3.1.16) 
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ภาพท่ี 3.1.16 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปอินโดนีเซียป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

หากเปรียบเทียบเมืองสําคัญของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในอินโดนีเซียพบวา เมืองบันดุงเปน

ศูนยกลางทางความคิดสรางสรรคของอินโดนีเซีย (Creative Hub) โดยบันดุงเปนเมืองเอกของจังหวัดชวา

ตะวันตก และนับเปนเมืองใหญลําดับตนของประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยระหวางป 

2552-2556 สูงโดยอยู ท่ีรอยละ 16.7 ซ่ึงสูงท่ีสุดในเกาะชวา และมีสัดสวนจากผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) อยูท่ีรอยละ 1.7 คิดเปนอันดับท่ีสามของเมืองในเกาะชวาท้ังหมด28

29 นอกจากนี้ ยังเปน

เมืองแหงโอกาสของนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากมีการเติบโตของเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว

และมีการเติบโตของสังคมเมืองอยางกาวกระโดด โดยพ้ืนท่ีทางตอนใตของบันดุงถูกจัดเปนเขตอุตสาหกรรม

และเปนท่ีตั้งของโรงงานผลิตเครื่องแตงกายแฟชั่นแบรนดระดับสากลมากมาย อาทิ Gap, Banana Republic, 

Adidas, H&M เปนตน รวมท้ัง มีบริษัทสิ่งทอทองถ่ินตั้งอยูจํานวนมาก ทําใหบันดุงกลายเปนเมืองหลักของ

อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ 

 

 ในปจจุบัน บันดุงไดชื่อวาเปนเมืองแหงความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะดานแฟชั่น โดยมีโรงงานผลิต

สินคาแฟชั่นเพ่ือสงออกและเอาทเลตจําหนายสินคาแบรนดเนมกวา 200 แหงกระจายท่ัวเมือง และยังมีรานท่ี

จําหนายเฉพาะสินคาท่ีผลิตโดยดีไซนเนอรทองถ่ิน (Distro) จนทําใหธุรกิจแฟชั่นในบันดุง กลายเปนธุรกิจหนึ่ง

29  Deloitte 
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ท่ีดึงดูดใหผูคนมาทองเท่ียวในเมืองดังกลาว นอกจากนี้ บันดุงยังเปนเมืองท่ีมีมหาวิทยาลัยมากท่ีสุดใน

อินโดนีเซีย และสถาบันหลายแหงไดเปดสอนหลักสูตรการทําธุรกิจโดยเฉพาะ ทําใหเกิดผูประกอบการรุนใหม

ข้ึนเปนจํานวนมาก ท้ังศิลปน แฟชั่นดีไซนเนอร และนักออกแบบ โดยในขณะนี้มีแบรนดทองถ่ิน (Local 

Brand) มากกวา 200 แบรนดในบันดุง29

30 

 

• สภาพแวดลอมสนับสนุน 

 อินโดนีเซียมีอุตสาหกรรมสนับสนุนท้ังตนน้ําและปลายน้ําท่ีคอนขางดี โดยธุรกิจสิ่งทอและเสื้อผา

สําเร็จรูปขนาดใหญจะเนนการลงทุนในธุรกิจตนน้ําหรือปลายน้ําท่ีเก่ียวของกับสินคาเดิมท่ีตนผลิต เม่ือมีการ

เพ่ิมทุน จึงทําใหมีสายการผลิตท่ีแข็งแกรงและครบวงจรมากข้ึน 30

31 เชน PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. และ PT. 

KAHATEX นอกจากนี้ สถานประกอบการหลายแหงในอินโดนีเซียสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานสากล 

อาทิ ISO 9001 และมีสถานประกอบการจํานวนไมนอยท่ีพยายามปรับตัวใหธุรกิจตนเองมีมาตรฐาน ตลอดจน

มีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนท่ียอมรับในตลาดโลก 

 

ในสวนภาคการผลิตสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปพบวา มีโรงงานจํานวน 2,980 แหงในอินโดนีเซีย โดย

กวารอยละ 90 ตั้งอยูบนเกาะชวา นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีรานคาปลีกสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวนมาก 

ท้ังแบรนดสินคาในประเทศและแบรนดตางประเทศ ซ่ึงแบรนดสินคาตางประเทศในอินโดนีเซียมีมากถึง 170 

แหง 31

32 ดังนั้น จะเห็นไดวา อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีสายการผลิตสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีครบวงจร 

สามารถผลิตสินคาไดหลายประเภท โดยมีกําลังการผลิตสูง ตลอดจนมีชองทางการจัดจําหนายจํานวนมาก ทํา

ใหเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีอินโดนีเซียมีความสามารถในการแขงขันในปจจุบัน 

 

เทคโนโลยีท่ีใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของอินโดนีเซียอยูในระดับดี ธุรกิจจํานวน

มากนําระบบการจัดการจากประเทศสวิตเซอรแลนดมาใชในอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

การบรรจุ ตลอดจนการเคลื่อนยายสินคา เชน การจัดเก็บสินคาคงคลังภายในโรงงาน เริ่มมีการใชเครื่องจักร

แทนการใชกําลังคน โดยเทคโนโลยีเหลานี้นอกจากจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการ ยังชวยเพ่ิม

สวนแบงตลาดของสินคาใหมากข้ึนดวย ในสวนของเทคโนโลยีในการผลิตพบวา ผูประกอบการจํานวนมากมี

การใชระบบคอมพิวเตอรท่ีมีความกาวหนามากข้ึน32

33 โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเริ่ม

หันมาใชระบบคอมพิวเตอรในธุรกิจ นอกจากนี้ นโยบายภาครัฐยังมีสวนชวยใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม

หันมาใชเครื่องจักรท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึนดวย  

30  SME Special Indonesia ใน SME Thailand Special: the Secret 9 ความลับแหงอาเซียน II  
31  Global Business Guide Indonesia, Manufacturing: Indonesia’s Textile and Clothing Industry, 2014 
32  Essays, UK, Competitive Advantage of the Indonesian Textile Industry Economics Essay. Source: 

http://www.ukessays.com/essays/economics/competitive-advantage-of-the-indonesian-textile-industry-economics-
essay.php?cref=, 2013 

33  EU-INDONESIA Business Network 

                                                           



60 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมา

ตอเนื่อง จนกลายเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ ทําใหในป 2550 รัฐบาลอินโดนีเซียออกนโยบาย

สนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปผานการใหเงินสนับสนุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

โดยการใหสวนลดสําหรับการซ้ือเครื่องจักรใหม และการใหกูในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพ่ือซ้ือเครื่องจักร โดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังนี้ ธุรกิจท่ีจะไดรับสิทธิประโยชน ตองเปนธุรกิจท่ีมีอายุการใชงาน

เครื่องจักรเดิมไมต่ํากวา 20 ป 3 3

34 นโยบายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ

อุตสาหกรรม ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการในการกาวสูการเปนแบรนดระดับโลก โดยในป 2555 มี

จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับสิทธิประโยชนนี้กวา 142 แหงท่ัวประเทศ 
 

• ชองทางการจัดจําหนาย 

 ชองทางการคาสงคาปลีกของอินโดนีเซียสามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆได 4 ประเภท (ตารางท่ี 

3.1.4) โดยสัดสวนของตลาดสวนใหญเปนของผูประกอบการชาวอินโดนีเซีย ซ่ึงมีสัดสวนอยูท่ีประมาณรอยละ 

75 และสัดสวนของตลาดท่ีเหลือเปนของผูคาสงหรือคาปลีกตางชาติ เชน Makro, Carrefour, Dairy Farm, 

Robinson, Lion เปนตน 
 

ตารางท่ี 3.1.4 รายช่ือผูประกอบการคาสงคาปลีกสําคัญในอินโดนีเซีย  
ประเภทของตลาดคาสงคาปลีก รายชื่อผูเลนหลักและสัดสวนตลาด 

1. กลุมซุปเปอรมารเก็ต Hero (18%), Alfa (13.5%), Matahari (12%), Ramayana (8%), Super Indo (7%) 

2. กลุมหางสรรพสินคา Matahari (35%), Ramayana (22%) 

3. กลุมไฮเปอรมารเก็ต Makro (38%), Carrefour (24%), Indo Grosir (14%), Alfa (13%), Goro (9%) 

4. กลุมมินิมารท Indomaret (62%), Alfa (26%) 

ท่ีมา: PWC 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

ปจจุบันชาวอินโดนีเซียวัยหนุมสาวชอบอัพเดทเทรนดแฟชั่นใหมๆ แตยังคงรสนิยมในแบบอินโดนีเซีย

ท่ีชอบสีสันสดใส ขณะเดียวกันตองมีดีไซนท่ีทันสมัยดวย และจากการมีอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียทําใหชาว

อินโดนีเซียเขาถึงแฟชั่นไดมากข้ึน สงผลใหคนรุนใหมหันมาเนนการแตงกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชาย ทําให

ตลาดแฟชั่นในอินโดนีเซียจึงขยายกลุมเปาหมายไดกวางข้ึนกวาในอดีต อยางไรก็ตาม ผูชายในอินโดนีเซีย

จํานวนมากยังคงนิยมสวมใสเสื้อผาบาติค โดยเฉพาะขาราชการท่ีสวมใสเสื้อผาบาติคทุกวันศุกร 

 

สําหรับการบริโภคสินคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปพบวา ชาวจีนในอินโดนีเซียนิยม

สินคาแบรนดเนมชื่อดังจากตะวันตก ชอบแตงกายดวยสีขาว ดํา น้ําเงิน สีพาสเทล และไมไดชื่นชอบสีแดง

34 EU-Indonesia Business Network, EIBN Sector Reports: Textile and Footwear, 2014 
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เหมือนชาวจีนท่ัวไป สวนเครื่องแตงกายจากไทยนั้น ชาวอินโดนีเซียเชื่อวาไมแตกตางจากแบรนดทองถ่ิน สวน

กลุมผูบริโภคชาวมุสลิม นิยมแฟชั่นมุสลิมสมัยใหม (Modern Muslim) ท่ีมีสีสันสดใส มีการตกแตงตามแบบ

แฟชั่นมุสลิมตะวันตก34

35 

 

ในปจจุบัน สินคาเครื่องนุงหมไทยท่ีเขาไปจําหนายในอินโดนีเซียมีหลากหลายแบรนด โดยเฉพาะใน

หางเซ็นทรัลท่ี Grand Indonesia เชน THAKOON  แดพเพอร (DAPPER by DPC) DISAYA และ DeFry01  

 

3.1.3.6 ฟลิปปนส 

 

ฟลิปปนสมีการผลิตเสนใยธรรมชาติ เชน ปอมนิลา และใยสับปะรด และในสวนของอุตสาหกรรม

กลางน้ํา มีโรงงานทอผาขนาดใหญอยูจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมปลายน้ํา มีโรงงานตัดเย็บขนาด

ใหญจํานวนหนึ่งซ่ึงสวนมากเปนการลงทุนจากตางชาติและเปนการผลิตเพ่ือสงออก  

 

• อุตสาหกรรมตนน้ํา  

 ฟลิปปนสมีวัตถุดิบในประเทศจํานวนมาก โดยเฉพาะเสนใยท่ีหาไดจากในทองถ่ิน (Native natural 

fibers) เชน เสนใยปอมนิลา (Abaca) ใยจากใบสับปะรด (Pina) ใยปานรามี (Ramie) เปนตน โดยฟลิปปนส

เปนผูสงออกใยปอมนิลามากเปนอันดับ 1 ของโลก (รอยละ 85 ในตลาดโลก) 36 เม่ือพิจารณามูลคาการคาของ

อุตสาหกรรมสิ่งทอฟลิปปนส พบวา ภาพรวมการคาของอุตสาหกรรมดังกลาวของฟลิปปนส ในป 2558 นั้น มี

มูลคาการนําเขาสูงกวาการสงออกในทุกรายสินคา โดยเปนการนําเขาผาถักหรือผาโครเชตสูงเปนลําดับแรก 

กลาวคือ มีมูลคาการนําเขาสูงถึง 238 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 18 ของมูลคาการนําเขาท้ังหมด 

ซ่ึงสวนใหญเปนการนําเขาจากเกาหลีใต จีน และฮองกง รองลงมาไดแก การนําเขาเสนใยสั้นสังเคราะหจากจีน 

(รอยละ 30)  เกาหลีใต (รอยละ 21)  และไทย (รอยละ 9) ตามลําดับ (ภาพท่ี 3.1.17) 

  

35 สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, พฤติกรรมผูบริโภคในประเทศอาเซียน +6: ประเทศอินโดนีเซีย 
36  Textile World Asia 
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ภาพท่ี 3.1.17 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอฟลิปปนสป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา  

 สถานประกอบการสวนใหญตั้งอยูท่ีกรุงมะนิลา (Manila) ซ่ึงเปนเมืองหลวงและเปนยานการคาท่ี

สําคัญของประเทศ  โดยธุรกิจท่ีตั้งในมะนิลาสวนใหญจะเปนธุรกิจคาปลีกและคาสงวัตถุดิบ 36

37 เชน ฝาย 

(Cotton) เสนใยปอมนิลา (Abaca) ใยจากใบสับปะรด (Pina) เปนตน    

  

ในป 2551 มีจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปฟลิปปนสประมาณ 122,728 

คน โดยเปนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 16,853 คน (รอยละ 13.73) และเปนแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผา

สําเร็จรูปจํานวน 105,875 คน (รอยละ 86.27) 38 

 

 ในดานมูลคาการคา ฟลิปปนสเกินดุลการคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปตลอดชวง 5 ปท่ีผานมา 

โดยในป 2558 มีมูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปราว 1,416 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีมีมูลคาการนําเขา

ท้ังสิ้น 376 ลานเหรียญสหรัฐฯ หากพิจารณาประเทศสงออกหลัก พบวา ฟลิปปนสสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไป

37  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2555 
38  UNIDO: International Yearbook of Industrial Statistics, Vienna, 2013 
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ยังสหรัฐอเมริกา (รอยละ 70) สหภาพยุโรป (รอยละ 10) และญ่ีปุน (รอยละ 5) เปนสําคัญ สวนการนําเขา

เสื้อผาสําเร็จรูปสวนใหญเปนการนําเขาจาก จีน (รอยละ 42) และสิงคโปร (รอยละ 7) (ภาพท่ี 3.1.18) 

 

ภาพท่ี 3.1.18 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปฟลิปปนส ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

เม่ือพิจารณาสินคาในอุตสาหกรรมพบวา ฟลิปปนสสงออกเสื้อผาสตรีสูงเปนลําดับแรกถึง 719.5 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ สวนใหญเปนการสงออก เสื้อยืดและเสื้อเชิ้ตผาฝายท่ีทําจากผาถักหรือผาโครเชต ชุดเดรสท่ีทํา

จากเสนใยสังเคราะห รองลงมาไดแก การสงออกเสื้อผาบุรุษ ประเภทเสื้อเชิ้ต และกางเกงท่ีผลิตจากใย

สังเคราะห (ภาพท่ี 3.1.19) 
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ภาพท่ี 3.1.19 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปฟลิปปนสป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• สภาพแวดลอมสนับสนุน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปฟลิปปนสมีปจจัยสนับสนุนหลายประการ ท้ังมีวัตถุดิบ 

อุดมสมบูรณ มีแรงงานในอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยแรงงานถือไดวาเปนแรงงานท่ีคอนขางมีทักษะ 

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยดานสิ่งทอ (The Philippine Textile Research Institute: PTRI) ซ่ึงทําการวิจัย

และพัฒนา (R&D) การผลิตสิ่งทอในประเทศ ตลอดจนจัดการฝกอบรมทักษะใหแกแรงงาน อยางไรก็ตาม 

อุปสรรคท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมดังกลาว เชน อัตราคาไฟฟาในประเทศอยูในระดับสูง ซ่ึงสงผลตอตนทุนการ

ผลิตสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป และแมวาจะมีวัตถุดิบจํานวนมากในประเทศ แตฟลิปปนสกลับขาด

อุตสาหกรรมตนน้ําของสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป กลาวคือ ขาดสถานประกอบการปนดาย (spinning) ทอผา 

(weaving) ถักผา (knitting)  ไปจนถึงยอมสีผา (dyeing) ในประเทศ38

39 

 

 อยางไรก็ตาม ฟลิปปนสไมไดเพียงแคผลิตสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปเทานั้น แตผูประกอบการ

ในประเทศบางสวนเริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑ และมีแบรนดสินคาเปนของตนเอง เชน แบรนด Bench และ

แบรนด Jag เปนตน  

 

39  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2555 

61.5
99.0

130.9

6.7

74.4

188.2

719.5

245.4

119.7 121.2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

เสื้อผาบุรุษและสตรี เสื้อผาสตรี เสื้อผาบุรุษ เสื้อผาเด็ก อ่ืนๆ

มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

                                                           



บทท่ี 3 หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน  65 

 

 ในดานบทบาทภาครัฐนั้น สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป (Garments and 

Textile Industry Development Office: GTIDO) พยายามท่ีจะวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในเวทีโลก อยางไรก็ตาม กลับพบวายังไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร เนื่องจากภาครัฐยังขาดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับอุตสาหกรรม39

40 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

  จากการศึกษาของ Nielsen ชาวฟลิปปนสจะรับรูขอมูลสินคาประเภทเครื่องประดับและเสื้อผาผาน

สื่อสิ่งพิมพเปนหลัก โดยเฉพาะจากนิตยสาร ในป 2557 บุรุษชาวฟลิปปนสนิยมสวมใสกางเกงยีนสและเสื้อยืด 

โดยมีอัตราการสวมใสเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 ขณะท่ีอัตราการสวมใสสูทเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 5 สําหรับการสวมใสชุด

ประจําชาติของฟลิปปนสมีความนิยมลดลงรอยละ 5 นอกจากนี้ เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโคท หรือเสื้อคลุมไดรับความ

นิยมมากข้ึน เนื่องจากเม่ือสวมใสจะดูทันสมัยและดูดีข้ึน แมประเทศจะมีสภาพอากาศรอนก็ตาม  

 

สตรีชาวฟลิปปนสนิยมสวมใสเสื้อเชิ้ตและเสื้อยืดตามกระแสแฟชั่น และเปนกลุมบริโภคหลักท่ีทําให

สินคาประเภทรองเทามีแนวโนมการเติบโตสูงข้ึน เนื่องจากเครื่องแตงกายบางชุดของผูหญิงและรองเทาไมมี

ความเขากัน จึงตองซ้ือรองเทามากกวาผูชาย ในฟลิปปนสมีรานขายเครื่องแตงกายแฟชั่นท่ีเรียกวา  

ukay-ukay ซ่ึงเปนรานท่ีขายเสื้อผา กระเปา และรองเทาท่ีใชแลว เปนท่ีนิยมมากไมเพียงแตผูบริโภคท่ีมีรายได

นอยเทานั้น แมแตผูนําแฟชั่นยังนิยมเขารานดังกลาว 

 

3.1.3.7 มาเลเซีย 

 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของมาเลเซียมีอุตสาหกรรมตนน้ํายังมีไมมากนัก 

แมวารัฐบาลมีนโยบายใหใชวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน และในอุตสาหกรรมกลางน้ํา มีโรงงานทอผาท่ีใช

เทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงเปนการรวมทุนกับตางชาติ ขณะท่ีในอุตสาหกรรมปลายน้ํา มีโรงงานตัดเย็บขนาดใหญ

จํานวนหนึ่ง แตมีแนวโนมวาจะมีจํานวนลดลง เนื่องจากคาจางแรงงานในมาเลเซียอยูในระดับท่ีสูงเม่ือเทียบกับ

หลายประเทศในอาเซียน เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา 

 

ในปจจุบัน แมวาจะมีความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหกาวสูจุดท่ีสูงข้ึนในหวงโซคุณคา    

แตอยางไรก็ตาม มาเลเซียยังคงทําหนาท่ีเปนแหลงผลิตสินคาเพ่ือการสงออก โดยยังคงตองพ่ึงพาวัตถุดิบท่ี

สําคัญจากภายนอกในปริมาณมากและมีมูลคาคอนขางสูง 

 

 

40  Textile World Asia 
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• อุตสาหกรรมตนน้ํา  

 วัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป คือ ฝาย เสนใยยาว เสนใยสั้น และผาถัก

หรือผาโครเชต โดยในป 2558 สินคาท่ีมาเลเซียมีมูลคาการสงออกสูงกวามูลคาการนําเขา ไดแก  เสนใยยาว

สังเคราะห และเสนใยสั้นสังเคราะห โดยเปนการสงออกเสนใยยาวสังเคราะหไปยังตุรกี เกาหลีใต และ

ปากีสถาน และสงออกเสนใยสั้นสังเคราะหไปยังตุรกี อินโดนีเซีย และญี่ปุน สําหรับสินคาท่ีมาเลเซียตองนําเขา 

ไดแก  ฝาย จากจีน สหรัฐอเมริกา และ ผาถักและผาโครเชตจากไตหวัน จีน และไทย สวนสินคาท่ีจัดอยูใน

หมวดอ่ืนๆ สวนมากเปนการนําเขาเสนใยพิเศษ และผาสักหลาดเปนหลัก (ภาพท่ี 3.1.20) 

 

ภาพท่ี 3.1.20 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอมาเลเซียป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC  

 

• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา  

ในป 2553 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปมาเลเซียมีสถานประกอบการท้ังสิ้น 10,101 แหง 

โดยสามารถแบงออกไดเปนสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสิ่งทอ 980 แหง และสถานประกอบการท่ี

เก่ียวของกับเสื้อผาสําเร็จรูป 9,121 แหง40

41 และในป 2555 อุตสาหกรรมดังกลาวมีมูลคาผลผลิตท้ังสิ้น 12,200 

41  ASEAN Statistical Yearbook 2014 
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ลานริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 2,893 ลานเหรียญสหรัฐฯ) จากการใชวัตถุดิบรวมมูลคาท้ังหมดประมาณ 9,000 

ลานริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 2,134 ลานเหรียญสหรัฐฯ)41

42 

 

 หากพิจารณาจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรม พบวา ในป 2555 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา

สําเร็จรูปมาเลเซียสรางการจางงานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 102,120 ตําแหนง42

43 

 

 ในดานมูลคาการคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปมาเลเซีย ชวงป 2554-2557 มาเลเซีย

เกินดุลการคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป แตมูลคาการเกินดุลถือไดวามีสัดสวนไมสูงนัก กลาวคือ เกินดุล

การคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเฉลี่ย 4 ปอยูท่ีประมาณ 430 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป สําหรับป 2558 

มาเลเซียขาดดุลการคาเปนปแรก โดยขาดดุลจํานวน 470 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงสวนใหญมาเลเซียนําเขา

เสื้อผาสําเร็จรูปจากจีน (รอยละ 54) อินโดนีเซีย (รอยละ 6) และเวียดนาม (รอยละ 6) ท้ังนี้ มาเลเซียสงออก

เสื้อผาสําเร็จรูปไปยังสหรัฐอเมริกา (รอยละ 37) ญ่ีปุน (รอยละ 7) และสิงคโปร (รอยละ 6) เปนสําคัญ (ภาพท่ี 

3.1.21) 

 

ภาพท่ี 3.1.21 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปมาเลเซีย ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC  

 

42  Department of Statistics, Malaysia 
43  Department of Statistics, Malaysia 
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 ท้ังนี้ ในป 2558 มาเลเซียมีมูลคาการนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปสูงกวาการสงออก โดยสินคาท่ีมีการนําเขา

สูงสุดคือ เสื้อผาสตรีจํานวน 623.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงสวนใหญเปนการนําเขากางเกง ชุดเอ๊ียมผาฝาย และ

ใยสังเคราะหท่ีทําจากผาถักหรือผาโครเชต รองลงมาไดแก การนําเขาผาท่ีผลิตพิเศษเฉพาะดาน อาทิ           

ผาสําหรับทําชุดกีฬา และถุงมือ สวนสินคาท่ีมาเลเซียเกินดุลการคา ไดแก  เสื้อผา Unisex เชน การสงออก

เสื้อคลุม เสื้อกีฬา เสื้อยืด (ภาพท่ี 3.1.22) 

 

ภาพท่ี 3.1.22 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปมาเลเซียป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC  

 

• สภาพแวดลอมสนับสนุน 

 แมรัฐบาลมาเลเซียจะมีโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศใหมี

ความเขมแข็งตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจรดปลายน้ํา อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมดังกลาวของมาเลเซียยังคง

จําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบจากภายนอกประเทศในปริมาณมาก  

 

ปจจุบัน สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปมาเลเซียมีการนําเขาเทคโนโลยี

สมัยใหม ตลอดจนการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในตางประเทศเพ่ือรับความรูและเทคโนโลยีมา

ใชกับอุตสาหกรรม โดยมุงหวังท่ีจะยกระดับมูลคาเพ่ิมและกาวสูการผลิตท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนในหวงโซคุณคา43

44 

44 Malaysian Investment Development Authority 
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ในดานบทบาทภาครัฐนั้น ภายใต พรบ. สงเสริมการลงทุน ค.ศ. 1986 รัฐบาลมาเลเซียไดประกาศให

การลงทุนผลิตสินคาท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป 10 รายการไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษีในฐานะผูบุกเบิก44

45 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการออกกฎหมายดังกลาวมาเปนระยะเวลานาน

แลว แตในปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของมาเลเซียยังคงจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาการนําเขา

วัตถุดิบท่ีสําคัญจากภายนอก 

 

นอกจากนี้ ยังมีความพยายามในการสนับสนุนอุตสาหกรรมดวยการวางแนวทางท่ีจะจัดตั้งหนวยงาน

ตลอดจนโครงการท่ีจะใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลาวของประเทศ ใหยกระดับไปสูการผลิตท่ีมี

มูลคาเพ่ิมสูงข้ึนในหวงโซคุณคา45

46 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

ประชากรชาวมาเลเซียมีกําลังซ้ือสูง และนิยมเลือกใชสินคาคุณภาพ โดยผลการศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภคของสํานักงานสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมพบวา ชาวจีนในกัวลาลัมเปอรนิยมแตงกายดวย

ชุดสากลแบบตะวันตก เนนสินคาคุณภาพ และมีสีสันไมฉูดฉาด สีท่ีนิยมคือ สีขาว ดํา น้ําเงิน พาสเทล เชน 

ชมพูออน และฟาออน และนิยมสินคาแบรนดเนมของประเทศตะวันตก เชน ฝรั่งเศส อิตาลี ขณะท่ีชาวมุสลิม

จะนําหลักขอบังคับการแตงกายของศาสนาอิสลามท่ีเรียกวา“ออรัต”(Aurat) มาปฏิบัติคอนขางเครงครัด เชน 

หามนํารูปสัตวใหญมาตกแตงเสื้อผา และเครื่องประดับ ผูชายหามสวมเสื้อผาคลายผูหญิง สตรีตองแตงกาย

ดวยดวยอาภรณท่ีปกปดตามหลักคําสอนของศาสนา เนนสีเขม เชน เทา ดํา น้ําตาล แดงเขม ฯลฯ และไมนิยม

เสื้อผาอาภรณสีเหลืองเพราะถือเปนสีของกษัตริย 

 

3.1.3.8 สิงคโปร 

 

สิงคโปรไมมีการผลิตเสนใย มีการผลิตผาผืนในประเทศนอยมาก และมีโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

ขนาดเล็กอยูนอยมาก เนื่องจากสวนใหญไดยายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียและเวียดนาม อยางไรก็ตาม 

สิงคโปรมีความโดดเดนในดานความสามารถในดานการออกแบบ การสรางแบรนด และการตลาด เม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 

 

ปจจุบัน สิงคโปรกําลังยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของตัวเองจากการผลิตสูการ

สรางแบรนดและออกแบบซ่ึงอยูในตําแหนงท่ีสูงข้ึนในหวงโซคุณคาและมีมูลคาเพ่ิมสูงกวาเดิม อยางไรก็ตาม 

45 Malaysian Investment Development Authority 
46 Malaysian Investment Development Authority 
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แบรนดเสื้อผาของสิงคโปรยังไมไดกาวไปสูระดับโลกมากนัก โดยอยูในชวงเริ่มตนท่ีมีการผลักดันใหเกิดแบรนด

ทองถ่ินท่ีไดรับความนิยมภายในประเทศ เชน โครงการสนับสนุนใหคนสิงคโปรใชสินคาแบรนดของสงิคโปร46

47  

 

• อุตสาหกรรมตนน้ํา  

 วัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป คือ ฝาย เสนใยยาว เสนใยสั้น และเสนดาย 

ในป  2558 พบวา สวนใหญสิงคโปรมีการนําเขาสูงกวาการสงออกเกือบทุกรายสินคา ยกเวนเสนใยยาว

สังเคราะห โดยมีมูลคาการสงออก 234 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนการสงออกไปยังจีน ไตหวัน และปากีสถาน 

สําหรับสิ่งทอท่ีมีการนําเขาสูง ไดแก  การนําเขาสิ่งทอท่ีเคลือบหรือชุบดวยสารตางๆ ผาทอพิเศษคุณปณิธาน 

ปวโรฬารวิทยาเสนดายแบบพิเศษ (ภาพท่ี 3.1.23) 

 

ภาพท่ี 3.1.23 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอสิงคโปรป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC  

 

ท้ังนี้ มูลคาการนําเขาวัตถุดิบท้ังหมดนี้ลดลงจากปกอนหนา และวัตถุดิบหลายรายการมีแนวโนมท่ีจะ

ลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของสิงคโปร ท่ีมี

จํานวนสถานประกอบการและแรงงานท่ีลดลง ตามยุทธศาสตรของประเทศท่ีจะหันไปเนนพัฒนาภาคบริการ

มากข้ึนและลดความสําคัญของภาคการผลิตลง  

47  Textile and Fashion Federation, Singapore 
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• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปในปจจุบัน กําลังกาวไปสูการเปลี่ยนจากการเปนแหลงผลิตสู

การเปนท่ีต้ังของสํานักงานของบริษัทซ่ึงเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ ในป 2551 สิงคโปรมีสถาน

ประกอบการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปประมาณ 4,818 แหง อยางไรก็ตาม ใน

จํานวนดังกลาวมีสถานประกอบการในภาคการผลิตเพียง 606 แหง ในขณะท่ีอีกกวา 4,212 แหง เปนสถาน

ประกอบการท่ีเก่ียวของกับการคาขายสินคาโดยเฉพาะการขายสง ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวา สิงคโปร

ไมใชฐานการผลิตท่ีสําคัญแตไดกลายมาเปนประตูของอุตสาหกรรมในการคาขายและการบริหารกิจการใน

อุตสาหกรรม 47

48 โดยมีกรณีตัวอยางของบริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป

ของสวิตเซอรแลนดไดยายสํานักงานใหญมาตั้งท่ีสิงคโปรในป 2553  

 

ท้ังนี้ หากพิจารณาจํานวนสถานประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรม จะเห็นไดวา ไมเพียงแต

สถานประกอบการและจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปเทานั้นท่ีมีแนวโนมลดลง 

จํานวนแรงงานและสถานประกอบการของภาคการผลิตในภาพรวมก็มีแนวโนมลดลงดวยเชนกัน ซ่ึงเปนผลมา

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีเนนใหความสําคัญกับภาคบริการมากกวาภาคการผลิต  

 

 นอกจากนี้ แนวโนมของการลงทุนโดยตรงของสิงคโปรไปยังตางประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น

ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยจากขอมูลลาสุดในป 2556 นั้น สิงคโปรลงทุนโดยตรงไปยังตางประเทศในภาค

การผลิตกวา 109,943.8 ลานดอลลารสิงคโปร หรือคิดเปนประมาณ 77,660.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ภาพท่ี 

3.1.24)   

  

48 Sarah C. Thomasson, “Singapore a Textile Gateway,” Textile World Asia, 2011 
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ภาพท่ี 3.1.24 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากสิงคโปรไปยังตางประเทศในภาคการผลิต  
หนวย: ลานดอลลารสิงคโปร 

 
ท่ีมา: Department of Statistics, Singapore 

 

ในป 2556 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของสิงคโปรมีจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น 511 

แหง ลดลงจากปกอนหนา 34 แหง (ภาพท่ี 3.1.25) โดยหากจําแนกตามรูปแบบธุรกิจของสถานประกอบการ

พบวา เปนสถานประกอบการในธุรกิจสิ่งทอ 99 แหง และสถานประกอบการในธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 412 

แหง และในป 2557 มีผลผลิตท้ังหมดมูลคารวม 399.7 ลานดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 281 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ) แบงเปน 58 ลานดอลลารสิงคโปรจากธุรกิจสิ่งทอ และ 341.7 ลานดอลลารสิงคโปรจากธุรกิจเสื้อผา

สําเร็จรูป48

49  

ท้ังนี้ จํานวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของสิงคโปรมีแนวโนมลดลง

เล็กนอยนับตั้งแตป 2551 ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากการท่ีสิงคโปรกําลังพยายามผลักดันประเทศใหกาวจากภาคการ

ผลิตไปสูภาคบริการมากข้ึน  

  

49 Yearbook of Statistics Singapore, 2015 
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ภาพท่ี 3.1.25 จํานวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูปสิงคโปร  
หนวย: แหง 

 
   ท่ีมา: Yearbook of Statistics Singapore, 2015 

 

ในดานจํานวนแรงงาน ในป 2557 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปสิงคโปรมีจํานวนแรงงาน

ท้ังสิ้น 3,370 คน แบงเปนอยูในธุรกิจสิ่งทอ 711 คน และอยูในธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 2,659 คน (ภาพท่ี 

3.1.26) โดยจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึง

สอดคลองกับการลดลงของจํานวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรม และสอดคลองกับการลดลงของจํานวน

แรงงานในภาคการผลิตของประเทศ49

50 

  

50 Ministry of Manpower, Singapore 
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ภาพท่ี 3.1.26 จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูปสิงคโปร ป 2551 – 2557 
หนวย: คน 

 
ท่ีมา: Yearbook of Statistics Singapore, 2015 

 

 หากพิจารณามูลคาการคา สิงคโปรขาดดุลการคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปตลอดชวง 5 ป 

ท่ีผานมา เนื่องจากเปนประเทศขนาดเล็กท่ีมีอุตสาหกรรมตั้งอยูจํานวนนอย โดยในป 2558 สิงคโปรมีมูลคา

การนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปท้ังสิ้น 2,269.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสวนใหญเปนการนําเขาสินคาจากจีน  

(รอยละ 30) มาเลเซีย (รอยละ 15) และอินโดนีเซีย (รอยละ 8) ขณะท่ีมูลคาการสงออกอยูท่ี 1,278 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา (รอยละ 22) อินโดนีเซีย (รอยละ 13) และมาเลเซีย (รอยละ 12) 

ตามลําดับ (ภาพท่ี 3.1.27) 
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ภาพท่ี 3.1.27 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปสิงคโปร ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

 เม่ือพิจารณามูลคาการคารายประเภทเสื้อผาสําเร็จรูปพบวา เสื้อผาสตรี เปนสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สูงสุดของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปสิงคโปรป 2558 โดยเปนการนําเขากางเกง ชุดเอ๊ียม และชุดชั้นในเปน

หลัก รองลงมาไดแก การนําเขาสินคาในหมวดอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก การนําเขาเนคไท โบวไท และชิ้นสวนเสื้อผา

สําเร็จรูป ท้ังนี้ มูลคาการคาของเสื้อผาเด็กมีสัดสวนต่ําสุด คือ มูลคาการนําเขาและมูลคาการสงออกเพียง 59.9 

และ 33.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ (ภาพท่ี 3.1.28) 

 

  

2,198.9 2,239.6 

2,770.3 

2,402.9 
2,269.6 

1,126.5 
1,277.9 1,204.8 1,267.0 1,278.2 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2554 2555 2556 2557 2558

มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก



76 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ภาพท่ี 3.1.28 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปสิงคโปรป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• สภาพแวดลอมสนับสนุน 

ในสวนของการจัดจําหนายสินคานั้น สิงคโปรมีความเขมแข็งอยางมาก โดยจากขอมูลลาสุดในป 2556 

สิงคโปรมีสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับการคาท้ังการขายสงและการขายปลีก ท้ังสิ้น 35,573 แหง และมี

สถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับการขนสงและเก็บสินคากวา 11,330 แหง50

51  

 

นอกจากนี้ สิงคโปรยังมีท่ีตั้งอันเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการขนสงสินคา มีทาเรือท่ีใหญท่ีสุดใน

ภูมิภาคอาเซียน และมีจํานวนการเดินทางผานมากท่ีสุดในโลก (ขอมูลป 2554) สิงคโปรเปนศูนยกลาง 

ในการขนถายสินคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของภูมิภาค51

52 

 

 สิงคโปรใหความสําคัญกับการเปนศูนยกลางในการบริการ การคา และการขนสงมากกวาการเปน

แหลงผลิต จึงทําใหการนําเขาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมมีไมมากนัก โดยในป 2551-

2552 สิงคโปรนําเขาเครื่องจักรท่ีเก่ียวของกับการผลิตของอุตสาหกรรมในปริมาณไมมาก นอกจากนี้ จาก

ขอมูลของสมาคมเครื่องจักรอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของเยอรมนี เปดเผยวาสิงคโปรไมใชเปาหมายหลักใน

51  Department of Statistics, Singapore 
52  Sarah C. Thomasson, “Singapore a Textile Gateway, Textile World Asia,” 2011 
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การสงออกสินคาเครื่องจักรท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของเยอรมนี โดยมีการนําเขา

เครื่องจักรมูลคาประมาณ 4 ลานยูโร ในชวงสามไตรมาสแรกของป 255452

53 

 

ในดานนโยบายภาครัฐ รัฐบาลสิงคโปรพยายามเนนใหอุตสาหกรรมภายในประเทศใชฐานความรูใน

การสรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาเพ่ือท่ีจะยกระดับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศผานการริเริ่มโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการรวมพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศ (The Collaborative Industry Projects: CIP) โดยโครงการดังกลาวครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกภาค

สวน เพ่ือท่ีจะสรางความรวมมือระหวางสมาคมของอุตสาหกรรมตางๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

อุตสาหกรรม ตลอดจนการสรางนวัตกรรมและการผนวกเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการประกอบ

ธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสใหมๆ ใหกับธุรกิจภายในประเทศ53

54  

 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปสิงคโปรยังไดมีการจัดตั้งสมาคมของอุตสาหกรรม 

(Textile and Fashion Federation) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือท่ีจะสนับสนุนใหธุรกิจใน

อุตสาหกรรมยกระดับตัวเองในหวงโซคุณคาผานการสรางสินคาภายใตแบรนดของตัวเอง และพัฒนาการ

ออกแบบใหกับธุรกิจในอุตสาหกรรม 54

55 รวมไปถึงยังไดมีการจัดตั้งโรงเรียน (The Academy of Fashion 

Professions) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาฝมือและความสามารถในการออกแบบใหกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เสื้อผาสําเร็จรูปของสิงคโปร 55

56 นอกจากนี้ ยังมีการใหการฝกอบรมโดยหนวยงานพัฒนากําลังแรงงานของ

สิงคโปร (The Singapore Workforce Development Agency) ซ่ึงใหการอบรมมาตั้งแตป 2551 เพ่ือพัฒนา

ใหแรงงานในอุตสาหกรรมมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมากข้ึน56

57  

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

ชาวสิงคโปรไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตจากชาวตะวันตกมาก จึงทําใหนิยมใช

สินคาแบรนดเนม ประกอบกับการมีพ้ืนฐานแบบชาวเอเชียท่ีมีความสนใจดานแฟชั่น จึงทําใหตลาดแฟชั่น

สิงคโปรไดชื่อวาเปนตลาดแฟชั่นท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน  

  

53  Sarah C. Thomasson, “Singapore a Textile Gateway, Textile World Asia,” 2011 
54  SPRING Singapore 
55  Textile and Fashion Federation, Singapore 
56  The Academy of Fashion Professions, Singapore 
57  Singapore Workforce Development Agency 
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 อยางไรก็ตาม แมวาชาวสิงคโปรจะมีรสนิยมทางแฟชั่นท่ีทันสมัย แตกลับไมมีความสามารถในการผลิต

สินคาแฟชั่นดวยตัวเอง กลาวคือโดยสวนใหญจะเนนการสั่งซ้ือวัตถุดิบมาจากตางประเทศ มาทําการออกแบบ

ในสิงคโปร หลังจากนั้นนํามาตัดเย็บและสงออก สําหรับการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาแฟชั่น ดีไซนเนอรชาว

สิงคโปรจะเนนการนําผาหลายๆ ชนิดมาตัดเย็บ และออกมาเปนสินคาดีไซนใหม ขอจํากัดของอุตสาหกรรม

แฟชั่นของสิงคโปรคือ ความตองการของสินคามีนอย จึงทําใหไมสามารถสั่งผลิตสินคาครั้งละมากๆ ได และใน

ปจจุบัน มีหนวยงานสนับสนุนดีไซเนอรของสิงคโปรท่ีมีชื่อวา Keepers ซ่ึงเปนหนวยงานหลัก ภายใต Textile 

and fashion Federation (TAFF) ของสิงคโปร โดยมีเปาหมายขยายตลาดแฟชั่นของประเทศใหมีชื่อเสียง

ระดับสากล แตผลตอบรับนั้นยังไมดีเทาท่ีควร57

58 

 

ชาวสิงคโปรสวนใหญจะตามเทรนดแฟชั่นจากตลาดโลกเปนหลัก และมีกําลังซ้ือสูง เนื่องจากสิงคโปร

เปนประเทศท่ีมีรายไดตอหัวสูงเปนลําดับแรกในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น แบรนดไทยท่ีจะเขามารุกตลาดสิงคโปร

จึงตองสรางความแตกตาง ความพิเศษเฉพาะตัวท่ีไมสามารถหาไดจากแบรนดอ่ืน เพ่ือท่ีจะสามารถแขงขันกับ

แบรนดระดับสากลได58

59 

 

3.1.3.9 บรูไนดารุซาลาม 

 

• อุตสาหกรรมตนน้ํา 

บรูไนไมมีอุตสาหกรรมตนน้ํา และมีอุตสาหกรรมกลางน้ําและโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปขนาดเล็กอยู

นอยมาก 

 

• อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 

บรูไนมีจํานวนแรงงานและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปนอยมาก และ

ถือไดวานอยท่ีสุดในอาเซียน จนไมสามารถผลิตสินคาใหเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ ทําให

ตองนําเขาสินคาจากตางประเทศจํานวนมาก โดยในชวง 5 ปท่ีผานมาพบวา ป 2556 เปนปท่ีประเทศมีมูลคา

การนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปสูงสุด กลาวคือ มีมูลคาการนําเขา 96 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีมีมูลคาการสงออก

เพียง 6.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับป 2558 เปนปท่ีบรูไนมีมูลคาการนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปนอยท่ีสุด คือ 

36.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หากพิจารณาประเทศนําเขาสําคัญ พบวา สวนใหญบรูไนนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปจาก

ฮองกง (รอยละ 58) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 30) และมาเลเซีย (รอยละ 7) (ภาพท่ี 3.1.29) 
  

58 Updated Fashion Trend in Global market, ใน TGMA and AFF report (2016) 
59 SME Thailand Special 
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ภาพท่ี 3.1.29 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปบรูไน ป 2554-2558 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC  

 

เม่ือพิจารณา มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปบรูไนป 2558 จําแนกตามประเภทสินคา

พบวา สินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงคือ เสื้อผาสตรี และเสื้อผาบุรุษ โดยเสื้อผาสตรีท่ีมีการนําเขามาก ไดแก  

เสื้อท่ีทําจากผาถักหรือผาโครเชต ชุดนอน และเสื้อแจ็คเก็ต ตามลําดับ สําหรับเสื้อผาบุรุษสวนใหญท่ีมีการ

นําเขา ไดแก เสื้อเชิ้ตผาฝาย เสื้อแจ็คเก็ต และชุดชั้นใน (ภาพท่ี 3.1.30) 
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ภาพท่ี 3.1.30 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปบรูไนป 2558 

จําแนกตามประเภทสินคา 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

ชาวบรูไนมีกําลังซ้ือสูง และดวยอํานาจซ้ือของผูบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน ชาวบรูไนสวนใหญจึง

นิยมสินคาแบรนดเนมและสินคาฟุมเฟอยท่ีมีราคาสูง รวมถึงสินคาแฟชั่นทันสมัยแนวตะวันตก โดยให

ความสําคัญกับคุณภาพสินคาและประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันดวย  
 

3.1.4 นัยท่ีมีผลตอประเทศไทยในการไปสูชาติการคา 
 

 ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานแรงงานจํานวนมากและมีคาจาง

แรงงานต่ํา แตในปจจุบัน ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุและคาจางแรงงานของไทยสูงกวาประเทศ

เพ่ือนบานในอาเซียนหลายประเทศ จึงทําไมสามารถแขงขันไดในการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ําและใชแรงงาน

เปนหลัก ประกอบกับประเทศไทยไมไดรับสิทธิพิเศษทางการคา (GSP) จากประเทศคูคาหลัก เชน  

สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานของไทย เชน ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม

ไดรับสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป และกัมพูชา และเมียนมาไดสิทธิ GSP จากสหรัฐอเมริกา ดังนั้น 

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยควรตองเรงปรับตัว โดยการยายฐานการผลิตในกิจกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมตํ่า 
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เชน การตัดเยบ็ ไปยังประเทศเพ่ือนบานท่ีไดเปรียบดานสิทธิ GSP และมีแรงงานจํานวนมากท่ีมีคาจางต่ํากวา

ไทย ขณะเดียวกัน ตองมุงพัฒนากิจกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง เชน การออกแบบ และการตลาด ในประเทศไทย 

 

 ประเทศไทยมีความสามารถสูงในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยสวนใหญ

ยังคงเปนผูรับจางผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกคา (OEMs) และมีความสามารถดานการออกแบบ วิจัย การบริหาร

การผลิต และการตลาด อยางจํากัด  ในปจจุบัน เสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดไทยท่ีกาวสูแบรนดอาเซียนยังมีอยูไม

มากนัก เชน เสื้อผาแบรนดฟลายนาว (Fly Now) เกรยฮาวด (Grey Hound) ดิสยา (Disaya) จัสปาล (Jaspal) 

และชุดชั้นในแบรนดซาบีนา แมวาสินคาไทยมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ CLMV 

ดังนั้น ผูประกอบการไทยท่ีมีแบรนดของตนเองควรเรงสรางความเขมแข็งของแบรนดในตลาดในประเทศ และ

เรงขยายฐานการตลาดในอาเซียนเพ่ือกาวสูการเปนแบรนดอาเซียนใหมากข้ึน  

 

 ประเทศไทยควรเนนการตอยอดดานการคาใหมากข้ึน โดยใช “การตลาด” นํา “การผลิต” เนนการ

มุงสูตลาดเฉพาะ (niche market) ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาด

เปนตัวตั้ง เชน วิเคราะหความตองการของลูกคาแตละกลุม แกปญหาและสรางคุณคาแกลูกคา และใชชองทาง

จําหนายท่ีตรงกับลูกคา   
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3.2  ช้ินสวนยานยนต 

 

สินคาชิ้นสวนยานยนตเปนหนึ่งในสินคาของไทยท่ีมีศักยภาพท่ีจะไดรับประโยชนจากการคาและการ

ลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจัยสนับสนุนประการสําคัญก็คือ ไทยมีขีดความสามารถของภาคการผลิต

คอนขางสูงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ตลาดรถยนตและชิ้นสวนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตยังมีศักยภาพท่ีจะเติบโตไดอีกในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ียังมีอัตราการ

ครอบครองรถยนตไมสูง แตมีระบบเศรษฐกิจท่ีมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก 

  

อยางไรก็ตาม แมวาการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในความเปนจริงไดเกิดข้ึนแลว แตโอกาส

ทางการคาและการลงทุนของชิ้นสวนยานยนตไทยยังมีความทาทายหลายประการท่ีรออยู ไมวาจะเปน

กฎระเบียบการคาและการลงทุน นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนต และทิศทางการลงทุนของบริษัท

รถยนต  

 

การวิเคราะหหวงโซคุณคาในภูมิภาค (regional value chain) ในกรณีของสินคาชิ้นสวนยานยนตเพ่ือ

ศึกษาโอกาสทางการคาและการลงทุนของผูประกอบการไทยในอาเซียนจะเริ่มตนท่ีหวงโซการผลิต อันไดแก 

การผลิตรถยนต การนําเขาชิ้นสวนยานยนต การวิจัยและพัฒนา จากนั้นการศึกษาจะมุงไปท่ีหวงโซอุปสงคโดย

เริ่มตนท่ีแนวโนมการสงออกชิ้นสวนยานยนต และแนวโนมตลาดรถยนต ซ่ึงจะมีนัยอยางสําคัญตอชิ้นสวน   

ยานยนตดวย  

 

ขอเท็จจริงท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ หวงโซคุณคาของสินคายานยนตและชิ้นสวนอยูภายใตการ

บริหารจัดการของผูผลิตรถยนตหรือเจาของตราสินคา (OEMs) ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทขามชาติ โดยเฉพาะใน

กิจกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง (high value-added activity) เชน การวิจัยและพัฒนา (R&D) การออกแบบรถยนต

และชิ้นสวนหลัก (design) การตลาด (marketing) รวมไปถึงการคาระหวางประเทศ (trading) สวนกิจกรรมท่ี

เหลือท่ีกระจายไปถึงผูเลนอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม เชน การผลิตชิ้นสวนโดยเฉพาะในกลุมข้ัน (tier) 2 และ 3 

และการจําหนายปลีก (retailer) ผานตัวแทนจําหนายทองถ่ิน (local dealer) การยึดกุมกิจกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิม

สูงทําใหผูผลิตรถยนตสามารถกําหนดผลตอบแทนของผูเลนอ่ืนๆ ในหวงโซได เชน การกําหนดผลกําไร 

(margin) ของผูผลิตชิ้นสวนและตัวแทนจําหนาย ดังนั้น การศึกษาหวงโซอุปสงคจําเปนตองศึกษาพฤติกรรม

ของผูผลิตรถยนตดวย 

 

 



 

ภาพท่ี 3.2.1 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

 

 
 

ท่ีมา: การรวบรวมของคณะผูวิจัย 

 

            บทที่ 3 หวงโซคุณ
คาของสินคาและบริการที่ไทยมีศักยภาพ

ในอาเซี)            )                                       
83 
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3.2.1 ภาพรวมการผลิตยานยนตและช้ินสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

หัวขอภาพรวมการผลิตยานยนตและชิ้นสวนมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอสถานะปจจุบันของภาคการ

ผลิตหรือหวงโซการผลิตของรถยนตในอาเซียน ตั้งแตในภาพรวมของภูมิภาคและลงรายละเอียดผลิตภัณฑใน

ประเทศท่ีเก่ียวของ 

 

3.2.1.1 การผลิตรถยนตในอาเซียน 

ในป 2558 โลกผลิตรถยนตประมาณ 90 ลานคัน รถยนตประมาณครึ่งหนึ่งถูกผลิตใน 4 ประเทศ 

ไดแก จีน (24.5 ลานคัน) สหรัฐฯ (12.1 ลานคัน) ญี่ปุน (9.3 ลานคัน) และเยอรมนี (6 ลานคัน) สวนอาเซียนมี

ปริมาณการผลิตรวมในป 2558 ประมาณ 3.9 ลานคัน ซ่ึงปริมาณการผลิตนี้ใกลเคียงกับอินเดียและเม็กซิโก  

 

อยางไรก็ตาม แมวาปริมาณการผลิตดังกลาวจะถือวา ยังคงนอยกวาฐานการผลิตหลายแหง  

แตอุตสาหกรรมยานยนตในอาเซียนมีแนวโนมในการเติบโตคอนขางสูง ขณะท่ีอุตสาหกรรมยานยนตหลายแหง

ในโลกอยูในภาวะเติบโตท่ีไมสูงมากนัก ภาพท่ี 3.2.2 แสดงใหเห็นวา ในชวง 7 ปท่ีผานมา ปริมาณการผลิต

รถยนตของอาเซียนเติบโตประมาณรอยละ 9.1 ตอป สูงกวาอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตท้ังโลก รวม

ไปถึงจีน อินเดีย และแอฟริกาใต ซ่ึงถือเปนฐานการผลิตท่ีกําลังพัฒนาข้ึนมาอยางรวดเร็ว 

 

ภาพท่ี 3.2.2 อัตราการเติบโตตอป (CAGR) ของปริมาณการผลิตรถยนตในป 2552-2558 

 
ท่ีมา: ASEAN Automotive Federation; OICA. 

  

 เม่ือพิจารณาอาเซียนเปนรายประเทศ มีขอคนพบท่ีนาสนใจเก่ียวกับการผลิตรถยนตในอาเซียน

ดังตอไปนี้  
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1) มีเพียง 5 ประเทศเทานั้นท่ีผลิตรถยนต  

ไมใชอาเซียนทุกประเทศจะผลิตรถยนตได ปริมาณการผลิตรถยนตท่ีเติบโตในระดับสูงขางตนมาจาก

ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ อันไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม เม่ือพิจารณาตาม

ขนาดอาจแบงไดเปน 3 กลุม กลาวคือ ผูผลิตรายใหญ (ไทยและอินโดนีเซีย) ผูผลิตขนาดกลาง (มาเลเซีย) และ

ผูผลิตรายเล็ก (ฟลิปปนส) อยางไรก็ตาม ในอนาคต เมียนมานาจะเปนประเทศท่ีหกในอาเซียนท่ีจะผลิตรถยนต 

โดยปจจุบันมีโรงงานประกอบรถยนตของซูซูกิ ซ่ึงเขาไปตั้งโรงงานตั้งแตป 2556 เพ่ือผลิตรถกระบะขนาดเล็ก 

แตยังไมมีขอมูลท่ีแนชัดวา โรงงานดังกลาวท่ีกรุงยางกุงไดเริ่มประกอบรถยนตแลวหรือไม อยางไรก็ตาม ใน

อนาคต เชื่อวา ฐานการผลิตรถยนตจะถูกตั้งข้ึนในเมียนมา เนื่องจากขนาดของตลาดท่ีมีศักยภาพท่ีจะเติบโต 

รวมท้ังผูผลิตรถยนตหลายรายเองก็แสดงความสนใจอยางชัดเจน   

 

ภาพท่ี 3.2.3 ปริมาณการผลิตรถยนตของอาเซียนจําแนกเปนรายประเทศ 

 

 
ท่ีมา: ASEAN Automotive Federation 

 

 ฐานการผลิตรถยนตและคลัสเตอรชิ้นสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีลักษณะท่ีนาสนใจก็คือ มีการ

ผลิตรถยนตรุนท่ีใกลเคียงกันและปริมาณการผลิตไมสูงมากนักกระจายอยูในประเทศตางๆ ซ่ึงคอนขางตรงขาม

กับหลักการของการประหยัดตอขนาด (economy of scale) กลาวคือ โรงงานผลิตรถยนตมักจะมีกําลังการ

ผลิตรถยนตจํานวนมากเพ่ือใหตนทุนของรถยนตลดลง ซ่ึงโดยปกติมักจะอยูในระดับแสนคันข้ึนไป ดังนั้น 

ประเทศท่ีมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญจึงมีแนวโนมท่ีจะเปนฐานการผลิตรถยนต แลวสงออกไปยังตลาด

ตางๆ ท่ีมีขนาดเล็กแทน  

 

แตในความเปนจริง อาเซียนมีโรงงานประกอบขนาดเล็ก (หลักพันคัน) เชน ในฟลิปปนสและเวียดนาม 

และขนาดกลาง (หลักหม่ืนคัน) เชน ในมาเลเซียและฟลิปปนส ท่ีลวนผลิตรถยนตรุนใกลเคียงกันหรือรุน
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เดียวกันกับไทยและอินโดนีเซีย เพ่ือตอบสนองความตองการในตลาดแทน ในแงนี้ จึงเปนไปไดวา แตละ

ประเทศเหลานี้ตางตองการสรางอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศและจูงใจใหผูผลิตรถยนตเขามาตั้งโรงงาน

ประกอบรถยนตแทนการเปดเสรีการนําเขารถยนตจากผูผลิตรายใหญในภูมิภาคอยางไทย นี่จะเปนประเด็น

สําคัญท่ีสงผลตอโอกาสทางการคาและการลงทุนของชิ้นสวนยานยนตไทย 

 

ภาพท่ี 3.2.4 ท่ีตั้งของฐานการผลิตรถยนตในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส  

เวียดนาม และเมียนมา 

 
 ท่ีมา: รวบรวมจาก Japanese Automobile Manufacturer Association (JAMA) 

 หมายเหต:ุ แสดงเฉพาะผูผลิตรถยนตญี่ปุน; PV – Passenger Vehicle 

  

2) การเติบโตของอาเซียนในชวง 7 ปท่ีผานมามาจากไทยและอินโดนีเซียเปนหลัก 

อัตราการเจริญเติบโตท่ีนาประทับใจของอาเซียนถูกขับเคลื่อนจากการเติบโตของสองผูผลิตรายใหญ

ในภูมิภาค นั่นคือ ไทย ซ่ึงเติบโตรอยละ 9.7 ตอปในป 2552-2558 และอินโดนีเซียซ่ึงเติบโตรอยละ 13.1 ตอป

ในชวงเวลาเดียวกัน จุดท่ีนาสนใจก็คือ อินโดนีเซียกาวกระโดดจากปริมาณการผลิตท่ีไลเลี่ยกับมาเลเซียในป 

2552 ข้ึนมาเปนอันดับสองรองจากไทย ขณะท่ีประเทศผูผลิตท่ีเหลือเติบโตปานกลาง ไดแก มาเลเซีย (รอยละ 

3.3 ตอป) ฟลิปปนส (รอยละ 6.8 ตอป) และเวียดนาม (รอยละ 6.9 ตอป) ดังนั้น เม่ือผูผลิตท่ีเปนรายใหญอยู
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แลวยังคงเติบโตในระดับสูง โครงสรางการผลิตรถยนตในอาเซียนในปจจุบันจึงมีไทยและอินโดนีเซียเปนฐาน

การผลิตใหญเพียงสองแหง (Two Hubs) ในภูมิภาค 

 

3) ไทยเปนฐานการผลิตรายใหญท่ีสุดจากการผลิตรถยนตเพ่ือการพาณิชย    

การผลิตรถกระบะขนาด 1 ตันเปนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของฐานการผลิตรถยนตในไทย เม่ือ

เปรียบเทียบกับฐานการผลิตอีก 4 แหงท่ีเหลือแลว ไทยผลิตรถยนตเพ่ือการพาณิชยไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งรถกระบะ 1 ตัน แตกตางจากปริมาณการผลิตของประเทศอ่ืน ซ่ึงนาจะเปนการผลิตรถยนตเพ่ือการ

พาณิชยประเภทอ่ืนๆ เปนหลัก เชน รถบรรทุกขนาด 5 ตันข้ึนไป แตท่ีนาสนใจก็คือแนวโนมการผลิตรถยนต

เ พ่ือการพาณิชยของอินโดนี เ ซียและฟลิปปนส ก็เติบโตระดับสูงเชนกัน (รอยละ 13.6 ตอป และ 

รอยละ 8.9 ตอป ตามลําดับ) โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย การผลิตรถกระบะเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 55,766 คันใน

ป 2552 มาเปน 199,715 คันในป 2558 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 20 ตอป01  

 

อยางไรก็ตาม คุณลักษณะอีกประการท่ีไทยแตกตางจากประเทศผูผลิตอ่ืนๆ ในอาเซียนก็คือ การ

สงออก สัดสวนของรถยนตท่ีไทยผลิตไดและสงออกไปยังตลาดตางประเทศอยูในระดับประมาณรอยละ  

40 - 60 ในชวงหาปท่ีผานมา แตกตางกับประเทศผูผลิตอ่ืนๆ ท่ีพ่ึงพาตลาดรถยนตภายในประเทศเปนหลัก   

 

ภาพท่ี 3.2.5 ปริมาณการผลิตรถยนตเพ่ือการพาณิชยในอาเซียน 

 

 
ท่ีมา: ASEAN Automotive Federation 

 

  

1  คณะผูวิจัยคํานวณจากขอมูลของสมาคมยานยนตของอินโดนีเซีย (GAIKINDO) 
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4) อินโดนีเซียแซงไทยในการผลิตรถยนตนั่ง 

การผลิตรถยนตนั่งในอาเซียนแตกตางจากรถยนตเพ่ือการพาณิชยในแงท่ีวา ไมมีผูผลิตรายใหญ 

โดดเดนเพียงรายเดียว แตมีผูผลิต 3 รายท่ีมีขนาดใกลเคียงกันมากกวา ซ่ึงก็คือ อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย  

 

ท้ังสามประเทศนี้ผลิตรถยนตนั่งไดไลเลี่ยกันในป 2554 แตหลังจากนั้น ไทยและอินโดนีเซียก็เริ่มขยับ

แซงหนามาเลเซีย หลังจากโครงการรถยนตคันแรกของไทยสิ้นสุดลงในป 2555 อินโดนีเซียก็เริ่มแซงหนาไทย 

โดยอาศัยแรงหนุนจากโครงการ Low Cost Green Car (LCGC) นอกเหนือจากอินโดนีเซียแลว การเติบโตของ

การผลิตรถยนตนั่งในเวียดนามก็นาสนใจเชนกัน โดยเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 58,730 คันในป 2552 มาเปน 

99,052 ตันในป 2558 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8 ตอป 

 

ภาพท่ี 3.2.6 ปริมาณการผลิตรถยนตนั่งในอาเซียน 

 

 
ท่ีมา: ASEAN Automotive Federation 

 

3.2.1.2 การนําเขาช้ินสวนยานยนตของอาเซียน 

เชนเดียวกับฐานการผลิตท่ัวโลก ประเทศสมาชิกในอาเซียนผลิตรถยนตโดยใชชิ้นสวนยานยนตจากท้ัง

ในประเทศเองและนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากญี่ปุน ในอีกดานหนึ่ง การนําเขาชิ้นสวนของ

ประเทศในอาเซียนก็คือ ตลาดของชิ้นสวนยานยนตไทย ดังนั้น ในหัวขอนี้จึงเปนการวิเคราะหทิศทางของตลาด

ชิ้นสวนยานยนตในอาเซียนอีกดวย จากการรวบรวมขอมูลการนําเขาชิ้นสวนยานยนตของประเทศผูผลิต

รถยนตในอาเซียน 5 ประเทศ1

2 มีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

2  ขอมูลการนําเขาและสงออกของชิ้นสวนยานยนตท่ีใชในงานวิจัยนี้มาจากพิกัดภาษีศุลกากร 6 หลักที่คณะผูวิจัยจัดทําขึ้น ซ่ึงรวบรวมจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยคํานวณจากฐานขอมูลของ http://www.trademap.org  เปนหลัก นอกจากนี้ แมวาประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศ
ตางนําเขาชิ้นสวนยานยนต แตผูวิจัยเลือกวิเคราะหเฉพาะประเทศผูผลิตเพียง 5 ประเทศในอาเซียนเทานั้น เนื่องจากชิ้นสวนที่ประเทศเหลานี้
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1) แนวโนมของการนําเขาช้ินสวนยานยนตลดลง 

อาเซียนนําเขาชิ้นสวนยานยนตเพ่ิมมากข้ึนอยางชัดเจนในชวงป 2554-2556 และลดลงมาในชวงป 

2557-2558 ซ่ึงเปนระดับท่ีใกลเคียงกับป 2554 แนวโนมนี้คอนขางสอดคลองกับปริมาณการผลิตรถยนตของ

อาเซียนในชวงเวลาเดียวกัน แตท่ีนาสนใจก็คือ เม่ือพิจารณามูลคาการนําเขาชิ้นสวนตอการผลิตรถยนตหนึ่ง

คันของผูผลิตรถยนตในอาเซียน พบวา สัดสวนในป 2558 มีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับป 2554 ดังนั้น มีความ

เปนไปไดวา คลัสเตอรในประเทศผูผลิตรถยนตในอาเซียนอาจพัฒนาข้ึนจนมีสวนทําใหการพ่ึงพาชิ้นสวนจาก

ตางประเทศนอยลงในแงของสัดสวนตอการผลิต 

 

ภาพท่ี 3.2.7 มูลคาการนําเขาช้ินสวนยานยนตของประเทศอาเซียนท่ีผลิตรถยนต 

 
ท่ีมา: การคํานวณของคณะผูวิจัยจาก http://www.trademap.org  

 

อาเซียนนําเขาชิ้นสวนอะไรเปนหลัก? เม่ือพิจารณาเปนรายผลิตภัณฑ พบวา กลุมชิ้นสวนท่ีประเทศ

ผูผลิตท้ังหาประเทศนําเขามากท่ีสุดในชวงเวลาเดียวกัน ไดแก กระปุกเกียรและสวนประกอบของกระปุกเกียร 

(HS 870840) มีสัดสวนตอการนําเขาชิ้นสวนท้ังหมดประมาณรอยละ 17.5 รองลงมาไดแก สวนประกอบและ

อุปกรณประกอบอ่ืนๆ ของตัวถังรวมถึงแคป (HS 870829) ประมาณรอยละ 10 และเครื่องยนตดีเซลสําหรับ

ยานยนต (HS 840820) ประมาณรอยละ 6.4 ตามลําดับ   

 

2) หนึ่งในส่ีของการนําเขาช้ินสวนมาจากในภูมิภาคเอง 

ในชวง 5 ปท่ีผานมาประเทศผูผลิตท้ังหาประเทศใชชิ้นสวนจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คิดเปน 

รอยละ 26.3 หรือประมาณหนึ่งในสี่ หากเม่ือพิจารณาเปนรายปพบวา สัดสวนของชิ้นสวนยานยนตจาก

อาเซียนตอการนําเขาท้ังหมดก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนดวย โดยเพ่ิมจากรอยละ 25 ในป 2554 มาเปนรอยละ 29.4 

ในป 2558 ประเทศในอาเซียนท่ีเปนผูสงออกชิ้นสวนรายใหญท่ีสุดในภูมิภาคก็คือ ไทย คิดเปนรอยละ 15.7 

นําเขาสวนใหญจะเปนชิ้นสวนประเภท OEMs หรือชิ้นสวนที่นําไปประกอบในโรงงานเปนรถยนตใหม ขณะที่การนําเขาของประเทศอาเซียนที่
เหลือจะเปนชิ้นสวนประเภท REMs หรือชิ้นสวนอะไหลทดแทนและอุปกรณตกแตงที่จําหนายในตลาด ซ่ึงอยูในสวนถัดไปของหวงโซคุณคา 
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ของการนําเขาท้ังหมด ท้ิงหางประเทศอ่ืนๆ เชน อินโดนีเซียและฟลิปปนส (รอยละ 4.3 และ 3.0 ตามลําดับ) 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชิ้นสวนเกินกวาครึ่งหนึ่งจากในภูมิภาคมาจากไทย  

 

ภาพท่ี 3.2.8 สัดสวนการนําเขาช้ินสวนยานยนตของประเทศอาเซียน 

ท่ีผลิตรถยนตในป 2554-2558 

 

 
ท่ีมา: การคํานวณของคณะผูวิจัยจาก http://www.trademap.org  

 

3) กัมพูชาและลาวเขามามีสวนชวยในการผลิตช้ินสวนดวย 

แมวาจะไมใชฐานการผลิตรถยนต แตกัมพูชาและลาวก็เขามามีสวนรวมในการผลิตชิ้นสวนใหแกฐาน

การผลิตในภูมิภาค โดยเปนชิ้นสวนในกลุมชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอ่ืนๆ ชนิดท่ีใชกับยานบก    

อากาศยาน หรือเรือ (HS 854430)  

 

กัมพูชาเพ่ิงเริ่มสงออกชิ้นสวนดังกลาวใหแกอาเซียนในป 2555 ประมาณ 9.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ

เพ่ิมข้ึนเปน 73.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในเวลาเพียง 5 ป คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 12.8 ของการ

นําเขาชิ้นสวนดังกลาวท้ังหมดในป 2558 ขณะท่ีลาวซ่ึงไมใชประเทศท่ีเนนภาคการผลิตและอุตสาหกรรมก็มี

สวนรวมเชนกันในการผลิตและสงออกชิ้นสวนกลุมชุดสายไฟดังกลาว แตมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.4 ของการ

นําเขาชิ้นสวนดังกลาวท้ังหมด และมีแนวโนมเติบโตในชวงป 2554-2558 คอนขางต่ําอยูท่ีประมาณรอยละ 0.3 

ตอป    

 

ปจจัยการผลิตประการสําคัญท่ีท้ังสองประเทศเขามามีสวนรวมคือ แรงงาน กระบวนการผลิตชิ้นสวน

ในกลุมชุดสายไฟฯ ท่ีอยูในท้ังสองประเทศเปนข้ันตอนท่ีใชแรงงานในสัดสวนสูง (labor-intensive activity) 

ซ่ึงท้ังสองประเทศยังมีความพรอมอยู ทําใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตหลายรายเขาไปต้ังโรงงานในพนมเปญและ
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เกาะกง เชน เด็นโซ และมินิแบ เปนตน ชิ้นสวนในกลุมชุดสายไฟฯ นี้สวนหนึ่งจะถูกสงมาประกอบในรถยนต

ในไทย โมเดลนี้ถูกเรียกวา THAILAND + 1  

 

4) ญ่ีปุนเปนผูสงออกช้ินสวนนอกภูมิภาครายใหญท่ีสุด 

แมวาจะใชชิ้นสวนภายในภูมิภาคกวาหนึ่งในสี่ แตประเทศท่ีผูผลิตท้ังหาประเทศยังคงพ่ึงพาชิ้น

สวนมากท่ีสุดก็คือ ญี่ปุน ซ่ึงเปนนักลงทุนรายใหญท่ีสุดในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ญี่ปุนครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 44.5 ของการนําเขาชิ้นสวนในประเทศผูผลิต 5 ประเทศ

ในชวง 5 ปท่ีผานมา  

 

ตัวอยางชิ้นสวนหลักท่ีอาเซียนท้ังหาประเทศพ่ึงพาจากญ่ีปุนคอนขางสูง เชน กระปุกเกียรและ

สวนประกอบของกระปุกเกียร  (HS 870840) จากญ่ีปุนมีสัดสวนตอการนําเขาชิ้นสวนดังกลาวท้ังหมด

ประมาณรอยละ 59.5 เครื่องยนตดีเซลสําหรับยานยนต (HS 840820) ประมาณรอยละ 63.5 เพลาขับท่ีมีหมอ

เพลา (ดิฟเฟอรเรนเชียล) รวมท้ังสวนประกอบของของดังกลาว (HS 870850) ประมาณรอยละ 51 เครื่อง

อุปกรณไฟฟาสําหรับจุดระเบิดหรือสตารตเครื่องยนต ชนิดสันดาปภายในท่ีจุดระเบิดดวยประกายไฟหรือดวย

การอัด (HS 8511) ประมาณรอยละ 46.9 เบรกและเซอรโวเบรก รวมท้ังสวนประกอบของของดังกลาว (HS 

870830) ประมาณรอยละ 60 และเพลาสงกําลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาขอเหวี่ยง) และขอเหวี่ยง (HS 

848310) ประมาณรอยละ 50.3 

 

อยางไรก็ตาม แนวโนมการพ่ึงพาชิ้นสวนจากญี่ปุนกลับมีแนวโนมลดลง โดยลดลงจากรอยละ 47.4 ใน

ป 2554 เหลือรอยละ 36.6 ในป 2558 ท้ังนี้ปริมาณการนําเขาจากญ่ีปุนท่ีลดลงอาจถูกแทนท่ีดวยการลงทุน

ผลิตชิ้นสวนของผูผลิตญี่ปุนในฐานการผลิตท้ังหาประเทศแทน 

 

5) ช้ินสวนจากจีนเริ่มเติบโต 

นอกจากอาเซียนจะนําเขาชิ้นสวนจากในภูมิภาคเองเพ่ิมข้ึนแลว จีนเปนหนึ่งในประเทศท่ีสงออก

ชิ้นสวนมาใหผูผลิตรถยนตในอาเซียนในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แมวาสัดสวนของการนําเขารวมท้ังหมดในชวง 

5 ปท่ีผานมาจากจีนยังไมสูงมากนักท่ีประมาณรอยละ 9.1 แตสวนแบงของการนําเขาจากจีนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

รอยละ 6.8 ในป 2554 เปนรอยละ 13.9 ในป 2558 ขณะท่ีอีกสองประเทศท่ีมีแนวโนมการสงออกชิ้นสวน

มายังฐานการผลิตรถยนตในอาเซียนเพ่ิมข้ึนก็คือ อินเดีย (สัดสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8) และสหรัฐฯ (สัดสวน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.6)  ตัวอยางชิ้นสวนหลักท่ีท้ังสามประเทศสงมายังอาเซียนท้ังหาประเทศแสดงในตารางท่ี 

3.2.1 
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ภาพท่ี 3.2.9 สัดสวนการนําเขาช้ินสวนจากประเทศตางๆ ของผูผลิตรถยนตในอาเซียน 

 
ท่ีมา: การคํานวณของคณะผูวิจัยจาก http://www.trademap.org  

 

ตารางท่ี 3.2.1 ตัวอยางช้ินสวนจากจีน อินเดีย และสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโนมเติบโต 
ในประเทศผูผลิตรถยนตในอาเซียน 

ประเทศ
ผูสงออก 

พิกัด
ศุลกากร 

ผลิตภัณฑ 

สัดสวนตอการนําเขา
ชิ้นสวนประเภทเดยีวกัน
ทั้งหมด (2554-2558) 

(รอยละ) 

การเปลีย่นแปลง
สัดสวนฯ  

ในป 2554 และ 2558 
(รอยละ) 

จีน 

870870 ลอและสวนประกอบและอุปกรณประกอบของลอ 44.9 +25.1 

700910 กระจกมองหลังสําหรับยานบก 22.9 +19.0 

830230 
อุปกรณสําหรับยึด อุปกรณติดต้ัง (ฟตต้ิง) และของที่คลายกันอื่น ๆ ที่
เหมาะสําหรับใชกบัรถยนต 

19.8 +6.1 

8512 
เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณชนิดที่ใชกับ
รถจักรยานหรือยานยนต 

17.5 +20.9 

870895 ถุงลมนิรภัยพรอมระบบพองลม รวมทั้งสวนประกอบของ ของดังกลาว 17.0 +16.8 

870790 ตัวถัง (รวมถึงแคป) สําหรับยานยนตอื่นๆ 16.5 +24.2 

อินเดีย 

848310 เพลาสงกําลัง (รวมถึงเพลาลูกเบีย้วและเพลาขอเหวีย่ง) และขอเหวีย่ง 2.1 +3.4 

870821 เข็มขัดนิรภัย 2.0 +5.8 

870899 สวนประกอบและอปุกรณประกอบอื่น ๆ 1.9 +2.9 

สหรัฐฯ 

870710 ตัวถัง (รวมถึงแคป) สําหรับยานยนตตามประเภท 87.03 11.4 +23.0 

700910 กระจกมองหลังสําหรับยานบก 8.4 +11.1 

870895 ถุงลมนิรภัยพรอมระบบพองลม รวมทั้งสวนประกอบของ ของดังกลาว 7.2 +1.4 

ท่ีมา: การคํานวณของคณะผูวิจัยจาก http://www.trademap.org  
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3.2.1.3 การวิจัยและพัฒนา การออกแบบและทดสอบ 

การวิจัยและพัฒนา การออกแบบและทดสอบยานยนตและชิ้นสวนเปนกิจกรรมตนน้ําท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่งและสามารถกําหนดเง่ือนไขและทิศทางในหวงโซอุปทานตอไปได เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวนมีการแขงขันกันทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีคอนขางสูง ผูผลิตรถยนตตางๆ พยายามนําเสนอ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเปนผูนําในตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม  

 

หนวยวิจัยและพัฒนา รวมท้ังออกแบบและทดสอบสวนใหญกระจุกตัวในสามประเทศท่ีเปนเจาของ

เทคโนโลยียานยนต อันไดแก เยอรมนี ญ่ีปุน และสหรัฐฯ ในภาพใหญของหวงโซคุณคาระดับโลก (global 

value chain) การผลิตรถยนตสวนใหญจะเริ่มตนจากการคิดคน ออกแบบ ผลิตรถยนตตนแบบและทดสอบใน

สามประเทศนี้ อยางไรก็ตาม แนวโนมท่ีสําคัญในชวงเวลาท่ีผานมาก็คือ กิจกรรมเหลานี้เริ่มกระจายไปอยูใน

ประเทศผูผลิตรายใหมมากข้ึนเรื่อยๆ เชน จีน ไทย และอินเดีย เปนตน สาเหตุประการสําคัญก็คือ เรื่องของ

ปริมาณการผลิต (economy of scale) กลาวคือ ตลาดรถยนตในประเทศกําลังพัฒนามีขนาดใหญมากข้ึน

จนถึงจุดคุมทุนท่ีจะออกแบบและผลิตรถยนตเพ่ือตอบสนองโดยตรงตอความตองการของตลาดหรือภูมิภาค

นั้นๆ ดังนั้น ภายใตวัตถุประสงคดังกลาว ระดับความลึกของการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการออกแบบของ

หนวยงานในประเทศกําลังพัฒนาจึงเปนลักษณะของการตอยอด/ปรับแตง (modified model) จากโมเดล

หลัก (core model) ท่ีคิดคนและออกแบบในสามประเทศหลักมาแลว   

 

สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไทยถือไดวามีหนวยงานวิจัยและพัฒนา รวมท้ังออกแบบมากท่ีสุดใน

ภูมิภาค ความไดเปรียบของไทยท่ีดึงดูดใหไทยเปนท่ีต้ังของกิจกรรมดังกลาวก็คือ ขนาดของปริมาณการผลิต

ของไทยท่ีครอบคลุมท้ังตลาดในประเทศ และการสงออกไปยังตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังตลาด

อ่ืนๆ ท่ัวโลก 

 

ตารางท่ี 3.2.2 หนวยวิจัย พัฒนาและออกแบบของผูผลิตรถยนตและช้ินสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ประเทศที่ตัง้ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง กิจกรรม 

ไทย 

Isuzu Technical Center of Asia  Samut Prakan Vehicle Engineering 
Thai Summit Next Technology Samut Prakan Design 

Honda R&D Asia Pacific Bangkok 
Advanced Product Planning, Styling Design, 
Engineering, Automotive Test 

Nissan Technical Center South East Asia Samut Prakan R&D, local engineering support and purchasing 
Toyota Motor Asia Pacific Engineering 
and Manufacturing 

Samut Prakan Vehicle Engineering & Evaluation 

Denso International Asia Samut Prakan R&D, testing and evaluation 

อินโดนีเซีย 
P.T. Astra Daihatsu Motor 
Research & Development Center 

Jakarta Research & Development 

มาเลเซีย Perodua Manufacturing Sdn. Bhd. Rawang 
Product planning, Styling design, Development, 
Engineering and Testing 

เวียดนาม Nissan Techno Vietnam Co., LTD Hanoi Development for vehicles, parts 

ท่ีมา: การรวบรวมของคณะผูวิจัย 
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3.2.2 ภาพรวมตลาดรถยนตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 

หัวขอภาพรวมตลาดรถยนตและชิ้นสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอประเด็น

ท่ีนาสนใจเก่ียวกับตลาดรถยนต สําหรับชิ้นสวนยานยนตแลว โรงงานผลิตรถยนตถือเปนกลุมผูซ้ือรายใหญของ

ชิ้นสวนยานยนตเม่ือเทียบกับชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณตกแตง ดังนั้น ทิศทางของตลาดรถยนตในประเทศ

ผูผลิตรถยนตของอาเซียนจึงมีนัยสําคัญตอการคาและการลงทุนของชิ้นสวนยานยนตในภูมิภาค   

 

เม่ือเทียบกับตลาดรถยนตท่ัวโลก ตลาดอาเซียนยังมีขนาดเล็ก เชน จีน (รอยละ 27.4) และยุโรป  

(รอยละ 21.2) กลาวคือ มีสัดสวนเพียงรอยละ 3.4 ของรถยนตท่ีจําหนายท่ัวโลก (ป 2558) โดยตลาดท่ีมีขนาด

ใกลเคียงกันก็คือ บราซิล สหราชอาณาจักร หรืออินเดีย เปนตน 

 

ตลาดรถยนตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต23 มีแนวโนมเติบโตคอนขางสูงเม่ือเทียบกับตลาดหลายแหงท่ัว

โลก โดยปริมาณรถยนตท่ีจําหนายในแตละประเทศในภูมิภาคในชวงป 2550-2558 มีแนวโนมเติบโตประมาณ

รอยละ 5.5 ตอป สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยท่ัวโลกในชวงเวลาเดียวกันท่ีรอยละ 2.5 ตอป อยางไรก็

ตาม ตลาดอาเซียนยังเติบโตนอยกวาจีนและอินเดีย ซ่ึงในชวง 9 ปท่ีผานมาเติบโตสูงถึงรอยละ 12.1 และ 6.2 

ตอป ตามลําดับ ตลาดรถยนตในอาเซียนจึงเปนตลาดท่ีผูผลิตรถยนตหลายรายตางมองเห็นถึงโอกาสท้ังในดาน

การคาและการลงทุน 

 

ภาพท่ี 3.2.10 อัตราการเจริญเติบโตตอป (CAGR) ของตลาดรถยนตสําคัญในโลก ในชวงป 2550-2558 

 
ท่ีมา: ASEAN Automotive Federation; OICA. 

หมายเหต:ุ ขอมูลยอดจําหนายรถยนตของอาเซียนไมรวมของกัมพูชา ลาว และเมียนมา เน่ืองจากขอจํากัดดานขอมลู 

3  ขอมูลยอดจาํหนายรถยนตของอาเซียนไมรวมของกัมพูชา ลาว และเมียนมา เนื่องจากขอจํากัดดานขอมูล 
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เม่ือพิจารณาตลาดอาเซียนท้ังรายประเทศและประเภทของรถยนต มีขอคนพบท่ีนาสนใจสําหรับการ

วิเคราะหโอกาสทางการคาและการลงทุนของชิ้นสวนดังตอไปนี้  

 

1) ตลาดรถยนตนั่งกําลังเติบโต 

ตลาดรถยนตนั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสวนแบงประมาณสองในสามของยอดขายท้ังหมดโดยท่ี

เหลือเปนรถยนตเพ่ือการพาณิชย ในแงของอัตราการเจริญเติบโต ภาพรวมยอดขายรถยนตนั่งในอาเซียน

เติบโตประมาณรอยละ 6.5 ตอป สูงกวารถยนตเพ่ือการพาณิชยท่ีมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.9 ตอป (ป 2550-

2558) โดยตลาดรถยนตนั่งในประเทศทุกประเทศ ยกเวนเพียงสิงคโปรและบรูไน เติบโตในระดับสูง ท้ังตลาด

ขนาดใหญอยางอินโดนีเซีย (รอยละ 9.9) และไทย (รอยละ 8.6) รวมท้ังตลาดขนาดกลางท่ีเติบโตสูงท่ีสุดอยาง

เวียดนาม (รอยละ 12.5) และฟลิปปนส (รอยละ 12.2) 

 

ภาพท่ี 3.2.11 อัตราการเจริญเติบโต (CAGR) ของรถยนตนั่งในประเทศอาเซียน 

ในชวงป 2550-2558 

 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ASEAN Automotive Federation 
 

2) ตลาดรถยนตเพ่ือการพาณิชยในอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม เติบโตในระดับสูง 

 นอกเหนือจากรถยนตนั่งแลว ตลาดรถยนตเพ่ือการพาณิชยในอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม 

ยังคงเติบโตอยางนาประทับใจ โดยอินโดนีเซียเติบโตสูงท่ีสุดท่ีรอยละ 9.9 รองลงมา ไดแก เวียดนามท่ีรอยละ 

9.7 และฟลิปปนสรอยละ 9.4 ในกรณีของอินโดนีเซียนั้น ยอดจําหนายรถยนตกระบะ (Pick-up) มีแนวโนม
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เติบโตจากประมาณ 55,373 คันในป 2552 มาเปน 186,081 คันในป 2558 หรือเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 18.9 ตอ

ป   
 

ภาพท่ี 3.2.12 อัตราการเจริญเติบโต (CAGR) ของรถยนตเพ่ือการพาณิชย 

ในประเทศอาเซียนในชวงป 2550-2558 

 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ASEAN Automotive Federation 

 

3) บางประเทศเริ่มใหความสําคัญกับเทคโนโลยีทางเลือกของยานยนตในอนาคต 

ไทยและมาเลเซียเปนสองประเทศในอาเซียนท่ีมีทิศทางชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ ในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุน

ดานการผลิตรถยนตท่ีใชเทคโนโลยีทางเลือก นั่นคือ รถยนตพลังงานไฟฟา (electric vehicle: EV) อันไดแก 

รถยนตไฮบริด (hybrid electric vehicle: HEV) และรถยนตไฟฟาท่ีใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอยางเดียว 

(battery electric vehicle: BEV)  

 

มาเลเซียเปนประเทศแรกในภูมิภาคท่ีเริ่มดําเนินนโยบายท่ีเรียกวา The Energy Efficient Vehicle 

(EEV) program ตั้งแตป 2557 ซ่ึงเปนการปฏิรูปนโยบายอุตสาหกรรมยานยนตจากท่ีเคยเนนการสนับสนุน

รถยนตแหงชาติ ไปสูการเปดเสรีตอผูผลิตตางชาติเพ่ือฐานการผลิตรถยนตท่ีใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ของภูมิภาค สิ่งท่ีสะทอนวา มาเลเซียจริงจังอยางยิ่งตอเปาหมายดังกลาวก็คือ แรงจูงใจท่ีใชดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ โดยรถยนตไฮบริดและรถยนตท่ีจัดวาเปนรถยนตท่ีใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

(EEV) ซ่ึงมีการประกอบในมาเลเซียจะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรนําเขา อยางไรก็ตาม 

การใหแรงจูงใจดานภาษีดังกลาวของมาเลเซียยังมีลักษณะเปนรายกรณีข้ึนอยูกับการเจรจา  
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ในกรณีของประเทศไทย แมวารถยนตพลังงานไฟฟาจะถูกพูดถึงมาเปนระยะเวลานาน แตรัฐบาลเพ่ิง

แสดงจุดยืนท่ีชัดเจนข้ึนในการสนับสนุนตลาดและการผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาในประเทศในชวงสองปท่ีผาน

มา ไมวาจะเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาสถานีชารจไฟฟา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงการจัดต้ังองคกรอยางเปนทางการ เชน สมาคมยานยนตไฟฟาแหงประเทศไทย เปนตน อยางไรก็ตาม 

ในปจจุบัน การขับเคลื่อนเชิงนโยบายอยางเปนรูปธรรมยังไมมีความชัดเจนมากนัก  

 

ขอมูลยอดจําหนายรถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟา (EV) ในอาเซียนของ LMC Automotive (2016) พบวา 

ในภาพรวมตลาดรถยนตท่ีใชพลังงานทางเลือกนี้ยังมีขนาดเล็ก (ระดับพันคันตอป) เม่ือเทียบกับตลาดรวม

ท้ังหมด (ระดับลานคันตอป) โดยมาเลเซียเปนตลาดท่ีใหญท่ีสุดสําหรับรถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟา (EV) 

โดยเฉพาะประเภทรถยนตไฮบริด (HEV) แนวโนมท่ีลดลงในชวงป 2557-2558 นาจะเปนผลจากภาวะซบเซา

ของตลาดรถยนตของท้ังสามประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งรถยนตนั่ง 

 

ในอนาคต จึงมีความเปนไปไดสูงวา การเติบโตของตลาดรถยนตประเภทนี้ในอาเซียนจะเนนท่ีการ

นําเขารถยนตท้ังคันหรือชิ้นสวนประเภทไฟฟา เชน แบตเตอรี่ อินเวอรทเตอร และคอนเวอรทเตอร จาก

ตางประเทศเปนหลัก ท้ังนี้ เนื่องจากในแงดานการลงทุนดานการผลิต ซ่ึงตางเปนเปาหมายของท้ังไทยและ

มาเลเซียนั้น ขนาดตลาดของท้ังสองประเทศยังคงนอยกวาระดับปริมาณการผลิตท่ีจะคุมตอการลงทุนอยูมาก 

จากการสัมภาษณผูผลิตรถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟาประเภทไฮบริดในไทยพบวา ปริมาณการผลิตท่ีจะคุมทุน

สําหรับการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนตประเภทดังกลาวอยูท่ีประมาณ 200,000 ลูกตอป  

 

ภาพท่ี 3.2.13 ยอดจําหนายรถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟาในไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 
 ท่ีมา: ปรับปรุงกราฟจากขอมูลของ LMC Automotive (2016). 

 หมายเหต:ุ รถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟาในท่ีน้ีไดแก HEV และ BEV 
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กลาวโดยสรุป ตลาดรถยนตในอาเซียนในชวงเวลาท่ีผานมาอยูในชวงขาข้ึน โดยเฉพาะกลุมรถยนตนั่ง 

ตามแนวโนมของชนชั้นกลางท่ีกําลังเติบโตและการขยายของตัวเมืองใหญในหลายประเทศ ท้ังตลาดขนาดใหญ

อยางไทยและอินโดนีเซีย รวมท้ังขนาดกลางแตมาแรงอยางเวียดนามและฟลิปปนส ในขณะเดียวกัน แมวาจะ

ยังไมสามารถเขาถึงขอมูลได แตก็มีความเปนไปไดสูงวา ตลาดรถยนตของกลุมประเทศเพ่ือนบานของไทยอยาง

เมียนมา ลาว และกัมพูชาก็มีแนวโนมเติบโตเชนกัน แตอาจเปนรถยนตมือสองเปนหลักในปจจุบัน ขณะท่ีตลาด

สําหรับรถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟานั้น แนวโนมการเติบโตในชวงสองปลดลง โดยมาเลเซียและไทยเปนตลาด

หลัก 
 

3.2.3 โอกาสทางการคาและการลงทุนของช้ินสวนยานยนตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจอาจแบงไดเปนสองสวน ไดแก ฝงผูประกอบการนั้นมีศักยภาพมาก

เพียงใดท่ีจะควาโอกาส และทิศทางและแนวโนมการเติบโตของตลาดในอนาคตจะมากนอยเพียงใด  

 

ในดานหนึ่ง หลายๆ สินคาในตลาดท่ีมีแนวโนมเติบโตสูงยอมเปนโอกาส แตหากผูประกอบการของ

ไทยไมมีศักยภาพดานการผลิตหรือการคาในสินคานั้นๆ ก็คงไมสามารถควาโอกาสนั้นมาได ในทางกลับกัน 

หากสินคาใดท่ีไทยมีศักยภาพในการผลิตหรือการคาสูง แตในอนาคต สินคานั้นจะเปนสินคาท่ีตลาดโลก

ตองการนอยลงเรื่อยๆ ในอนาคต โอกาสทางการคาและการลงทุนก็คงไมแนนอนเชนกัน ดังนั้น การวิเคราะห

จึงตองพิจารณาท้ังสองดาน 

 

บทสรุปขอหนึ่งจากการวิเคราะหท่ีผานมาก็คือ ไทยมีจุดเริ่มตน (Starting point) ท่ีคอนขางแข็งแกรง

และไดเปรียบกวาประเทศผูผลิตอ่ืนๆ ในตลาดชิ้นสวนอาเซียน กลาวคือ ในดานการผลิต ไทยเปนผูผลิตราย

ใหญท่ีสุดในภูมิภาค รวมท้ังมีคลัสเตอรการผลิตอันประกอบดวยผูผลิตชิ้นสวนกวา 2,500 ราย ซ่ึงถือไดวา มาก

ท่ีสุดในภูมิภาค ในดานการคา ไทยเปนผูสงออกชิ้นสวนใหแกอาเซียนรายใหญเปนอันดับสองรองจากญี่ปุน โดย

ในบรรดาชิ้นสวนท่ีใชจากภูมิภาคนั้นกวาครึ่งหนึ่งอาเซียนนําเขาจากไทย นี่จึงเปนจุดเริ่มตนท่ีคอนขางไดเปรียบ

ของไทย  

 

อยางไรก็ตาม ไทยยังมีขอจํากัดในหลายเรื่อง ประการท่ีหนึ่ง แมวาไทยจะเปนผูสงออกชิ้นสวน      

ยานยนตรายใหญในภูมิภาค แตผูท่ีควบคุมและบริหารจัดการการสงออกโดยตรงยังคงเปนผูผลิตรถยนต

ตางชาติเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นสวนสําหรับประกอบรถยนตใหม (OEMs) และอะไหลแท (Genuine 

parts) ทําใหทิศทางของการสงออกชิ้นสวนยานยนตของไทยข้ึนอยูกับแผนธุรกิจของผูผลิตดังกลาวเปนหลัก 

สวนท่ีจะเปนของผูผลิตของไทยก็คือ การสงออกชิ้นสวนอะไหลทดแทน และอุปกรณตกแตง (REMs)  

 

ประการท่ีสอง ในแงของโอกาสดานการลงทุน เม่ือเทียบกับผูผลิตชิ้นสวนญ่ีปุน ไทยยังมีขอจํากัดใน

เรื่องผูประกอบการไทยท่ียังไปลงทุนเพ่ือผลิตชิ้นสวนในภูมิภาคคอนขางนอย ปจจัยประการสําคัญก็คือ ผูผลิต
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ชิ้นสวนของไทยท่ีสามารถกาวข้ึนมาเปนผูผลิตรายใหญและอยูในข้ันท่ี 1 (tier1) ซ่ึงรับงานผลิตจากผูผลิต

รถยนตโดยตรงยังมีไมมาก คุณสมบัตินี้สําคัญอยางยิ่งในการออกไปลงทุนยังตางประเทศ ท้ังในแงของเงินทุน

และความรูความเชี่ยวชาญดานการผลิต (know-how)  

 

3.2.3.1 ประเภทของช้ินสวนยานยนตและผูเลนท่ีเกี่ยวของ 

การเขาใจลักษณะของชิ้นสวนยานยนตท้ังในแงการผลิตและการจําหนายจะชวยใหการศึกษาโอกาส

ทางการคาและการลงทุนในดานผูผลิต และผูคาท่ีเก่ียวของของไทยมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยท่ัวไป ชิ้นสวน

ยานยนตอาจแบงเปน 3 ประเภทใหญ ไดแก ชิ้นสวนสําหรับประกอบรถยนตใหม (OEMs) ชิ้นสวนอะไหลแท 

(genuine parts) และชิ้นสวนอะไหลทดแทน และอุปกรณตกแตง (REMs)  

 

อยางไรก็ตาม ในงานศึกษานี้ โอกาสทางการคาและการลงทุนแบงไดเปนสองกลุมตามประเภทของ

ชิ้นสวนซ่ึงมีผูซ้ือตางกัน ทําใหตลาดตางกันไปดวย กลาวคือ ชิ้นสวน OEMs ในตลาดท่ีมีฐานการผลิตรถยนต 

และชิ้นสวนอะไหล (Genuine Parts and REMs) ในตลาดทุกประเทศ 

 

ตารางท่ี 3.2.3 ประเภทของช้ินสวนยานยนตและผูซ้ือ 

ประเภท วัตถุประสงค ผูซ้ือ ชองทางการกระจายสินคา 
โอกาสทางการคา 

และการลงทุนในอาเซียน 
ช้ินสวนสําหรับ
ประกอบ
รถยนตใหม 
(OEMs) 

ช้ินสวนยานยนตท่ี
ผูผลิตผลิตข้ึนเพ่ือนําไป
ผลิตตอหรือประกอบ
เปนรถยนตในโรงงาน
ประกอบรถยนต 

ผูผลิตรถยนต
หรือผูผลิต
ช้ินสวน 

ตลาดในประเทศ: 
ผูผลิตช้ินสวนจําหนายใหแก
ผูผลิตรถยนตหรือผูผลิต
ช้ินสวนตามคําสั่งซื้อ 
 
ตลาดตางประเทศ: 
นอกเหนือจากนําไปประกอบ
เปนรถยนต ผูผลิตรถยนต
หรือผูผลิตช้ินสวนจะเปน
ผูบริหารจัดการในการ
กระจายช้ินสวนใหแกผูผลิต
อ่ืนๆ ในตางประเทศท่ีอยูใน
เครือขายเดียวกันหรือเปน
ผูผลิตท่ีผลิตรถยนตรุน
เดียวกันและสามารถใช
ช้ินสวนเดียวกันได  

เปนช้ินสวนท่ีไทยสงออกเปน
หลัก  
 
เน่ืองจากผูซื้อคือ โรงงาน
ประกอบรถยนตหรือผูผลิต
ช้ินสวนดวยกัน โอกาสจึงอยู
ในประเทศผูผลิตรถยนต 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เวียดนาม ฟลิปปนส และ
เมียนมา 

ช้ินสวนอะไหล
แท (Genuine 
parts) 

ช้ินสวนประเภท OEMs 
สําหรับการจําหนาย
เปนอะไหลทดแทน
ช้ินสวนท่ีใชแลวเสื่อม
ไป  
 

ผูผลิตรถยนต ตลาดในประเทศ:  
ผูผลิตรถยนตจําหนายใหแก
ตัวแทนจําหนายเพ่ือใชใน
ศูนยบริการ 
 
ตลาดตางประเทศ:  

ทุกประเทศ โดยเฉพาะท่ีมี
รถยนตของไทยสงออกไป 
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ประเภท วัตถุประสงค ผูซ้ือ ชองทางการกระจายสินคา 
โอกาสทางการคา 

และการลงทุนในอาเซียน 
ผลิตโดยผูผลิตช้ินสวน
เดียวกับผูผลิตช้ินสวน 
OEMs 

ผูผลิตรถยนตมักจาํหนายผาน
ผูผลิตในเครือท่ีจําหนาย
รถยนตรุนเดียวกัน เพ่ือสงตอ
สูตัวแทนจําหนายและ
ศูนยบริการอีกทอด 

ผูคาสง ตลาดในประเทศ:  
ผูคาสงจะจําหนายใหแกผูคา
สง/ปลีกดวยกันในตางจังหวัด
หรือจําหนายใหแกโรงซอมรถ
หรือลูกคาประเภทท่ีซอมรถ
เอง  
 
ตลาดตางประเทศ:  
ผูคาสงจะจําหนายใหแกผูคา
สงในตางประเทศเพ่ือ
กระจายสินคาไปยังผูซื้อ  

ช้ินสวนอะไหล
ทดแทน และ
อุปกรณตกแตง 
(REMs) 

ช้ินสวนท่ีไมใชประเภท 
OEMs สําหรับการ
จําหนายเปนอะไหล
ทดแทนช้ินสวนท่ีใช
แลวเสื่อมไป รวมถึง
เพ่ือตกแตงรถยนต 
 
ผลิตโดยผูผลิตช้ินสวน
อ่ืนๆ  

ผูคาสง/คา
ปลีก 

ตลาดในประเทศ:  
ผูคาสงจะจําหนายใหแกผูคา
สง/ปลีกดวยกันในตางจังหวัด
หรือจําหนายใหแกโรงซอมรถ
หรือลูกคาประเภทท่ีซอมรถ
เอง  
 
ตลาดตางประเทศ:  
ผูคาสงจะจําหนายใหแกผูคา
สงในตางประเทศเพ่ือ
กระจายสินคาไปยังผูซื้อ 

ทุกประเทศ 

  

3.2.3.2 สถานะปจจุบันของไทยดานการคาและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

1) การสงออกของไทยไปยังตลาดอาเซียน  

จากการวิเคราะหกอนหนานี้ ไทยเปนผูสงออกชิ้นสวนอันดับสองของอาเซียน รองจากญ่ีปุน แตในมุม

ของไทย ตลาดอาเซียนสําคัญเพียงใดตอการสงออกชิ้นสวนยานยนตไทย?  

 

ชิ้นสวนท่ีสงออกไปยังอาเซียนคิดเปนประมาณหนึ่งในสามของชิ้นสวนสงออกของไทยในชวง 5 ปท่ี

ผานมา โดยไทยสงออกประมาณรอยละ 35.6 ของการสงออกของไทยท้ังหมด โดยอาจแบงตลาดชิ้นสวน   

ยานยนตอาเซียนของไทยไดเปน 3 กลุมตามขนาดของการสงออก อันไดแก ตลาดขนาดใหญ (อินโดนีเซียและ

มาเลเซีย) ตลาดขนาดกลาง (เวียดนามและฟลิปปนส) และตลาดขนาดเล็ก (ประเทศท่ีเหลือ) ในขณะเดียวกัน 
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ตลาดท่ีมีแนวโนมเติบโตสูงท่ีสุดคือ กัมพูชา (รอยละ 24.3 ตอป) รองลงมา ไดแก อินโดนีเซีย (รอยละ 19.3 ตอ

ป) และเมียนมา (รอยละ 16.5 ตอป) 

 

ภาพท่ี 3.2.14 สัดสวนการสงออกช้ินสวนยานยนตของไทยในป 2552-2557 

 
ท่ีมา: การคํานวณของคณะผูวิจัยจาก http://www.trademap.org 

 

ในแงของประเภทชิ้นสวน แมไมมีแหลงขอมูลการคาท่ีแบงตามประเภทชิ้นสวน แตมีความเปนไปไดสูง

วา ชิ้นสวนของไทยท่ีสงออกไปยังอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีมีฐานการผลิตรถยนตจะเปนชิ้นสวน

สาํหรับประกอบรถยนตใหม (OEMs) บริษัทท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลสงออกชิ้นสวนประเภทนี้สวนใหญยังคง

เปนบริษัทในเครือผูผลิตรถยนตและชิ้นสวนขนาดใหญในไทย เชน Toyota Motor Asia Pacific Engineering 

& Manufacturing Co., Ltd. Asian Honda Motor Co., Ltd. Nissan Motor Asia Pacific Co., Ltd. Isuzu 

Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. DENSO 

International Asia Co., Ltd. ขณะท่ีชิ้นสวนประเภทอะไหลทดแทน และอุปกรณตกแตง (REMs) จะสงออก

ผานกลุมผูคา เชน กลุมผูคาวรจักร เปนตน 
 

2) การลงทุนในการผลิตช้ินสวนของไทยในอาเซียน 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูกขับเคลื่อนโดยผูผลิตรถยนตจากนอก

ภูมิภาคมาโดยตลอด แมวาท่ีผานมา บางประเทศ เชน มาเลเซียและอินโดนีเซีย พยายามสรางผูผลิตรถยนตใน

ประเทศข้ึนมา  แตนักลงทุนหลักในอาเซียนยังคงเปนผูผลิตรถยนตและชิ้นสวนจากญ่ีปุน (ดูภาพท่ี 3.2.4) 

อยางไรก็ตาม ผลพวงของการลงทุนดานการผลิตของผูผลิตรถยนตดังกลาวเพ่ือสรางคลัสเตอรการผลิตในแตละ

ประเทศไดสงผลใหมีผูผลิตชิ้นสวนในประเทศเกิดข้ึนและเติบโต  

 

อยางไรก็ตาม แมวาการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตท่ีผานมาจะสรางผูผลิตชิ้นสวนไทยจํานวนมาก

เขาสูคลัสเตอร แตผูผลิตชิ้นสวนของไทยท่ีมีศักยภาพและออกไปลงทุนยังตางประเทศยังมีจํานวนนอย เชน ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงไดแก ไทยซัมมิต กรุป และบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน   
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3.2.3.3 ประเทศท่ีมีศักยภาพสําหรับการคาและการลงทุน 

การพิจารณาประเทศท่ีไทยมีศักยภาพสําหรับการคาและการลงทุนในสินคาชิ้นสวนยานยนตนั้นใช

ปจจัยหลายประการประกอบกันดังตอไปนี้ 

 

ประการแรก ขนาดตลาดชิ้นสวนยานยนตในปจจุบัน จากตารางท่ี 3.2.4 ซ่ึงแสดงภาพรวมการนําเขา

ชิ้นสวนของประเทศในอาเซียน พบวา อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีปริมาณการนําเขาชิ้นสวนตอปคอนขางสูง

เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท้ังนี้ เนื่องจากปริมาณการผลิตรถยนตของท้ังสองประเทศอยูในระดับสูงเม่ือเทียบ

กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ สัดสวนของชิ้นสวนของไทยท่ีสงไปยังตลาดท้ังสองยังอยูในระดับสูงเม่ือ

เทียบกับการนําเขาของประเทศอ่ืนๆ นั่นคือ รอยละ 31.6 และ 36 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 3.2.4 สรุปภาพรวมการนําเขาช้ินสวนและตลาดรถยนตของประเทศในอาเซียน 

ประเทศ
ผูนําเขา 

ประเภทชิ้นสวน 

มูลคาการนําเขา ป 
2557  

(ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) 

สวนแบงตลาด/การนําเขาในชวงป 2552-
2557 

(รอยละ) 

ปริมาณการ
ผลิตรถยนตป 

2558  
(ลานคัน) 

ตลาดรถยนตใน
ประเทศเตบิโต  
2550-2557 
(รอยละตอป) ในภูมิภาค ไทย นอกภูมิภาค 

อินโดนีเซีย Mostly OEMs/REMs* 4.3 40.2 31.6 59.8 1.09 9.9 

มาเลเซีย Mostly OEMs/REMs* 3.3 45.2 36.0 54.8 0.6 3.5 

เวียดนาม Mostly OEMs/REMs* 1.8 30.0 20.3 70.0 0.17 11.2 

ฟลิปปนส Mostly OEMs/REMs* 0.6 29.8 13.8 70.2 0.1 10.5 

กัมพูชา OEMs/REMs** 0.02 52.2 40.4 47.8 0 n.a. 

เมียนมา REMs 0.09*** 3.8*** 1.2*** 
96.2 

[จีน= 75.8, 
ญี่ปุน= 15.7] 

n.a. n.a. 

ท่ีมา: การคํานวณของคณะผูวิจัย 

 

ประการท่ีสอง แนวโนมการเติบโตของตลาดรถยนต ซ่ึงจะเปนอุปสงคตอชิ้นสวนยานยนตดวย ท่ีผาน

มาจะเห็นไดวา ตลาดรถยนตท่ีเติบโตในระดับสูงในอาเซียน ไดแก เวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ขณะท่ี

มาเลเซียมีตลาดท่ีเติบโตไมสูงนัก ในอนาคต แนวโนมของตลาดรถยนตพิจารณาไดจากอัตราการครอบครอง

รถยนตในปจจุบัน จากภาพท่ี 3.2.15 จะเห็นไดวา ตลาดรถยนตของมาเลเซียนั้นมีโอกาสไมสูงมากนักท่ีจะ

เติบโตอีกในอนาคต เนื่องจากสัดสวนของครัวเรือนท่ีครอบครองรถยนตอยูในระดับสูง ขณะท่ีเวียดนาม 

ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ตางยังมีสัดสวนดังกลาวในระดับต่ํา นั่นคือ ไมถึงรอยละ 10 ของครัวเรือนท่ีเปน

เจาของรถยนต นั่นก็คือ โอกาสสําหรับการเติบโตของรถยนตของท้ังสามประเทศในอนาคต  

 

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการเติบโตมาก แตตลาดรถยนตของฟลิปปนสและเวียดนามยังคงมีขนาดเล็ก

เม่ือเทียบกับอินโดนีเซีย นั่นคือ ระดับประมาณแสนคัน ทําใหปริมาณการนําเขายังมีไมมาก นอกจากนี้ เม่ือ

พิจารณาจํานวนประชากรของท้ังสามประเทศแลว อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีโอกาสสําหรับการเติบโตมาก

ท่ีสุดเนื่องจากจํานวนประชากรในประเทศราว 250 ลาน สูงกวาท้ังฟลิปปนสและเวียดนามมากพอสมควร 

ดังนั้น ในบรรดาประเทศในอาเซียน อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีศักยภาพสําหรับการคาและการลงทุนมากท่ีสุด  
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ภาพท่ี 3.2.15 สัดสวนของครัวเรือนท่ีเปนเจาของรถยนต 

 
ท่ีมา: Pew Research Centre, 2014 อางใน PWC. Riding Southeast Asia’s automotive highway 

November 2015 

 

แนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซียและพฤติกรรมผูบริโภค 

นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในปจจุบันของอินโดนีเซียคือ สงเสริมการผลิต

ชิ้นสวนในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเขา (Import substitution) และตองการเพ่ิมการสงออกรถยนต 

(Export orientation) ดังนั้น อินโดนีเซียจึงคอนขางเปดรับตอการลงทุนในสาขานี้จากตางประเทศ ดังจะเห็น

ไดจากการเปดใหบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนสามารถถือหุนในกิจการของตนไดถึงรอยละ 100 ผนวกกับสิทธิ

ประโยชนจากการยกเวนภาษีศุลกากรนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรเปนระยะเวลา 2 ป และจากการนํามูลคา

การลงทุนรอยละ 30 มาหักลดหยอนภาษีเงินไดสุทธิของบริษัทเปนระยะเวลา 6 ป อยางไรก็ตาม การลงทุน

สําหรับชิ้นสวนบางประเภท เชน กลุมชิ้นสวนท่ีเก่ียวกับสตารทเตอร คอมเพรสเซอรท่ีใชในรถยนต และชิ้นสวน

ตกแตงรถจักรยานยนต จําเปนตองรวมทุนกับบริษัททองถ่ิน เนื่องจากเปนกลุมสินคาท่ีมีการผลิตในประเทศ 

ดังนั้น เม่ือเทียบกับสาขาอ่ืนๆ ท่ีอินโดนีเซียมักจะเปดอยางจํากัดหรือมีเง่ือนไขแลว ยานยนตและชิ้นสวน หรือ

แมแตอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีอินโดนีเซียยังไมมีการผลิตในประเทศมากนัก จึงเปนโอกาสสําหรับ

ผูผลิตจากตางประเทศ รวมถึงไทย 
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ภาพท่ี 3.2.16 เปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซีย 

 
ท่ีมา: กระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย 

 

ปจจุบัน รถยนตท่ีถือวาเปนโปรดักสแชมเปยนของอินโดนีเซีย ไดแก รถยนตอเนกประสงค (Multi-

purpose vehicle: MPV) และรถยนตนั่งประหยัดพลังงานภายใตโครงการ LCGC  ในอีก 5 ปขางหนา 

อินโดนีเซียตองการสรางโปรดักสแชมเปยนตัวท่ีสาม นั่นคือ รถยนตสเตชั่นแวกอนแบบสปอรต (Sport utility 

vehicle: SUV) รวมไปถึงการเพ่ิมมูลคาชิ้นสวนท่ีใชภายในประเทศใหมากข้ึนในหลายผลิตภัณฑ  

 

ภาพท่ี 3.2.17 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซีย 

 
ท่ีมา: Indonesian Investment Coordinating Board 

 

เม่ืออินโดนีเซียเปดกวางสําหรับยานยนตและชิ้นสวน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในสาขานี้

ในชวง 5 ปท่ีผานมาจึงเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน โดยมูลคาการลงทุนสําหรับชิ้นสวนยานยนตคอนขางสูงกวาการ

ลงทุนประกอบรถยนต และกาวกระโดดไปถึงระดับสองพันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556 นัยก็คือ ในอนาคต 
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Carosery industry 
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คลัสเตอรของอินโดนีเซียจะขยายตัวอยางมากและสงผลตอการแขงขันในบรรดาผูผลิตชิ้นสวนท่ีเขาไปผลิตใน

ประเทศ 

 

ภาพท่ี 3.2.18 สวนแบงตลาดของรถยนตท่ีจําหนายในอินโดนีเซียในป 2558 

 
ท่ีมา: GAIKINDO 

 

ในแงของตลาด แมวาผูบริโภคหรือผูซ้ือท่ีแทจริงของชิ้นสวนยานยนตสวนใหญคือ ผูผลิตรถยนต 

เนื่องจากชิ้นสวนยานยนตไมใชสินคาอุปโภคบริโภคท่ัวไป แตเปนสินคาข้ันกลาง (Intermediate goods) ท่ีถูก

สงตอไปผลิตตออีกข้ัน ดังนั้น พฤติกรรมผูบริโภคท่ีจะเก่ียวของกับชิ้นสวนยานยนตก็คือ แนวโนมการบริโภค

รถยนตในอนาคต ในกรณีของอินโดนีเซีย แนวโนมของพฤติกรรมผูบริโภคสําหรับรถยนตพิจารณาไดจากสาม

ประการ 

 

ประการแรก ตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดสําหรับรถยนตอเนกประสงค (Multi-purpose vehicle: 

MPV) ซ่ึงอินโดนีเซียจัดอยูในประเภท 4X2 type รถยนตอเนกประสงคไดรับความนิยมคอนขางสูงใน

อินโดนีเซียเนื่องจากมีขนาดท่ีนั่งมากกวารถยนตนั่ง (Sedan type) ท่ัวไปและราคาไมสูงมาก ซ่ึงเหมาะสําหรับ

ครอบครัวขนาดใหญของชาวอินโดนีเซีย ตลาดรถยนตอเนกประสงคขนาดใหญในประเทศมีสวนทําใหผูผลิต

รถยนตเลือกท่ีจะตั้งฐานการผลิตรถยนตประเภทนี้ในอินโดนีเซียและยังเปนฐานสงออกไปยังประเทศตางๆ 

รวมถึงไทย  

 

ประการท่ีสอง รถยนตนั่งประหยัดพลังงาน (Affordable energy saving car) กําลังเติบโตใน

อินโดนีเซีย เนื่องจากการเติบโตของเมืองและชนชั้นกลางท่ีอยูในวัยทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองใหญของ

อินโดนีเซียอยางจาการตา การสนับสนุนของรัฐบาลในเรื่องภาษีสรรพสามิตมีสวนชวยใหราคารถยนตประเภท

4x2 type, 
545,228 

Pick up, 
186,081 

Affordable energy 
saving cars 4x2, 

165,434 

Truck, 
74,769 

Sedan type, 
17,249 

Double Cabin, 
12,034 

4x4 type, 
8,753 Bus, 3,743 
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น้ีมีราคาไม่สูงมากนัก โดยในปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 16 หากเปรียบเทียบแล้ว รถยนต์
ประเภทน้ีเกิดขึ้นและเติบโตในทํานองเดียวกับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) ของไทย  

 
ประการที่สาม รถยนต์น่ัง (Sedan type) มีโอกาสเติบโตไม่มาก นอกเหนือจากความนิยมแล้ว 

โครงสร้างภาษีการขายที่เรียกว่า Luxury-goods sales tax ของรถยนต์น่ังในอินโดนีเซียยังค่อนข้างสูงกว่า
รถยนต์ประเภทอ่ืนๆ น่ันคือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-40 ซึ่งค่อนข้างสูงกว่ารถยนต์อเนกประสงค์และรถยนต์
น่ังประหยัดพลังงานซึ่งเรียกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10-20 ผลก็คือ ราคารถยนต์น่ังในอินโดนีเซียมีราคาค่อนข้างสูง
กว่า 

 
ภาพท่ี 3.2.19 อัตราการครอบครองรถยนต์ต่อประชากรหนึ่งพนัคนในปี 2557 

 
ท่ีมา: Ipsos Business Consulting (2016) 
 
ในแง่ของเมืองที่สําคัญ จาการ์ต้ายังคงเป็นเมืองที่มีสัดส่วนการครอบครองรถยนต์ต่อประชากรสูงที่สุด 

น่ันคือ 142 ต่อประชากรหน่ึงพันคน สูงกว่าเมืองสําคัญอ่ืนๆ ของอินโดนีเซียค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม 
ยอดขายรถยนต์เมื่อแบ่งเป็นภูมิภาค พบว่า ยอดขายค่อนข้างกระจุกตัวที่เกาะชวา ชวาตะวันตก (Jawa Barat) 
ซึ่งมียอดขายรถยนต์ทั้งหมดกว่าร้อยละ 70 ของยอดขายท้ังประเทศ โดยในจํานวนน้ีเป็นยอดขายในเมือง 
จาการ์ต้าถึงร้อยละ 21.26 (ข้อมูลจาก http://www.gaikindo.or.id/)  
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กรณีศึกษาการลงทุนผลิตช้ินสวนในอินโดนีเซีย 

คณะผูวิจัยไดจัดทํากรณีศึกษาของผูผลิตชิ้นสวนไทยท่ีไดพัฒนาตนเองจากผูสงออกชิ้นสวนไปเปน 

ผูลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนท่ีอินโดนีเซีย เพ่ือชี้ใหเห็นถึงโอกาสทางการคาและการลงทุนในประเทศดังกลาว

อยางชัดเจนมากข้ึนและสามารถนําบางบทเรียนไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกจากชิ้นสวนยานยนต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีในการผลิตสูงและอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัท

ตางชาติ  

 

1) ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

ผูผลิตชิ้นสวน ก เขาไปลงทุนในอินโดนีเซียตั้งแตป 2549 และเริ่มมีการผลิตอยางเต็มรูปแบบใน 

ป 2550 ดวยทุนจดทะเบียนประมาณ 16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ผลิตภัณฑหลักท่ีผลิตท่ีอินโดนีเซีย ไดแก ชิ้นสวน

เบาะรถจักรยานยนตและชิ้นสวนตัวถังรถยนตประเภทปมข้ึนรูป (Stamping parts) โดยสงใหกับผูผลิตรถยนต 

(OEMs) ในอินโดนีเซียจํานวน 2 รายและใหกับผูผลิตชิ้นสวนข้ันท่ี 1 (Tier 1) จํานวน 1 ราย  

 

ยอดขายตอปประมาณ 7-8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 มีแรงงานท้ังหมด 193 คน แบงเปนคน

ไทยจํานวน 10 คน และท่ีเหลือเปนแรงงานอินโดนีเซีย ในแงของแรงงานทักษะประเภทวิศวกรมีอยูประมาณ

ราวๆ 60 คน โรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม International Industrial City (KIIC) 

 

2) ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย 

ผูผลิตชิ้นสวน ก พัฒนาจากผูสงออกชิ้นสวนผานผูผลิตรถยนตรายหนึ่งท่ีประเทศไทยมายังโรงงาน

ประกอบเครือขายท่ีอินโดนีเซียและฐานการผลิตอ่ืนๆ ในภูมิภาค เชน มาเลเซีย และฟลิปปนส ท่ีมีสายการผลิต

รถยนตรุนเดียวกันหรือพัฒนาจากฐานเดียวกัน (Regional model) อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียเปนตลาดการ

สงออกขนาดใหญ ปริมาณการสงออกชิ้นสวนท่ีผลิตในโรงงานท่ีไทยประมาณรอยละ 50 สงมายังอินโดนีเซีย 

ผนวกกับนโยบายของผูผลิตรถยนตดังกลาวตองการขยายฐานการผลิตในอินโดนีเซียมากข้ึน ทําใหผูบริหารของ

ผูผลิตชิ้นสวน ก มองเห็นถึงโอกาสในการลงทุนผลิตชิ้นสวนสงใหกับผูผลิตรถยนตดังกลาวในอินโดนีเซียแทน

การสงออก ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวยังไดรับผลกระทบจากปจจัยสองประการดวย ไดแก ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนของอินโดนีเซีย และอุปสรรคทางการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกฎระเบียบภายในและ

กระบวนการศุลกากร 

 

นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศของอินโดนีเซียมีขนาดใหญและยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมากจาก

ประชากรจํานวนมากท่ียังไมมีรถยนตซ่ึงแตกตางจากตลาดในไทยท่ีคอนขางอ่ิมตัว เปนแรงจูงใจสําคัญท่ีทําให

ผูผลิตชิ้นสวน ก ตัดสินใจเขามาลงทุน  

 

ดังนั้น จะเห็นไดวา ปจจัยสําคัญลําดับตนๆ ในการตัดสินใจพัฒนาจากการเปนผูสงออกมาเปนผูลงทุน

ไดแก ฐานลูกคา แนวโนมการเติบโตของตลาดในประเทศ และวิสัยทัศนของผูผลิตชิ้นสวน   
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3) อุปสรรคของการเขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย 

อยางไรก็ตาม การเขาไปลงทุนผลิตชิ้นสวนยานยนตในอินโดนีเซีย มีเง่ือนไขหลายประการท่ีผูลงทุน

จะตองเผชิญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม อันไดแก 

 

ประการแรก การแขงขันสูง ผูผลิตชิ้นสวนท่ีจะเขามาลงทุนในอินโดนีเซียอาจไมไดเผชิญกับการแขงขัน

จากผูผลิตทองถ่ิน แตการแขงขันท่ีแทจริงและเขมขนมาจากผูผลิตชิ้นสวนตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งญ่ีปุน ท่ี

ผูผลิตรถยนตหรือผูผลิตชิ้นสวนรายใหญชักชวนใหมาตั้งฐานการผลิตในประเทศ ในกรณีท่ัวไป ผูผลิตรถยนตจะ

จํากัดผูผลิตชิ้นสวนตอการผลิตชิ้นสวนหนึ่งผลิตภัณฑไวท่ีสามราย จากการสัมภาษณ พบวา การแขงขันในกลุม

ผูผลิตชิ้นสวนข้ันท่ี 1 (Tier 1) คอนขางสูงกวาข้ันท่ี 2 (Tier 2) อยางไรก็ตาม ผูผลิตชิ้นสวน ก สามารถเขาไป

เปนผูผลิตชิ้นสวนข้ันท่ี 1 (Tier 1) ไดเนื่องจากไดรับการชักชวนจากประเทศไทย รวมท้ังการท่ีผูผลิตชิ้นสวน

รายเดิมไมสามารถผลิตตามคุณภาพได ผนวกกับผลการดําเนินงานของผูผลิตชิ้นสวนรายนี้ท่ีประเทศไทย

คอนขางไดรับการยอมรับ ซ่ึงผูผลิตรถยนตท่ีอินโดนีเซียไดสอบถามมายังผูผลิตรถยนตในเครือท่ีประเทศไทย 

ทําใหผูผลิตชิ้นสวน ก สามารถเขาไปแทนท่ีในฐานะผูผลิตชิ้นสวนข้ันท่ี 1 (Tier 1) ได 

 

ประการท่ีสอง แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตอาจไมไดจุดไดเปรียบของการตั้งฐานการผลิตท่ี

อินโดนีเซียอีกตอไป ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องแรงงานมีสองประเด็นใหญ ไดแก คาจางแรงงานท่ัวไปและ

คุณภาพของแรงงานทักษะ คาจางแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตสูงข้ึนอยางตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมา 

ในป 2557 คาจางแรงงานพ้ืนฐานรายเดือน (Basic salary) อยูท่ีประมาณ 2.8 ลานรูเปย หรือประมาณ 7,500 

บาทตอเดือน ในระยะเวลาเพียงหนึ่งป คือ ในป 2558 คาจางดังกลาวเพ่ิมข้ึนเปน 3.4 ลานรูเปยหรือประมาณ 

9,100 ตอเดือน ซ่ึงเริ่มใกลเคียงกับคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในไทยมากข้ึนเรื่อยๆ 

ท้ังนี้ เนื่องจากความเขมแข็งของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย ทําใหมีการตอรองข้ึนคาแรงเกิดข้ึนทุกๆ ป

นอกจากนี้ ในเรื่องคุณภาพแรงงานทักษะ เชน วิศวกรท่ีจบใหมจากสถานศึกษาชั้นนําของอินโดนีเซียยังไมมี

ความพรอมในการทํางานออกแบบแมพิมพ ทําใหผูผลิตชิ้นสวน ก ตองนํามาฝกอบรมอยางเขมขน โดย

เปรียบเทียบแลว ประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานทักษะท่ีอินโดนีเซียจะอยูประมาณรอยละ 60 ของ

ประสิทธิภาพของแรงงานทักษะท่ีโรงงานในไทย     

 

ประการท่ีสาม กําไรอาจไมสูงมากนัก หากปริมาณการผลิตไมสูงมาก แนวทางการผลิตท่ีผูผลิตรถยนต

ในอินโดนีเซียใชสวนใหญเปนการจางผลิต กลาวคือ ผูผลิตรถยนตจะมีพิมพเขียวงานออกแบบชิ้นสวนมาให 

พรอมกับวัตถุดิบท่ีจะใชในการผลิต ซ่ึงผูผลิตรถยนตหรือผูผลิตชิ้นสวนรายใหญกําหนดคุณภาพและราคา

วัตถุดิบมาใหแลว ทําใหกําไร (margin) ท่ีคาดวาจะไดรับหากไปลงทุนผลิตท่ีอินโดนีเซียจะคอนขางตํ่า 

โดยเฉพาะหากเปนผูผลิตชิ้นสวนข้ันท่ี 2 (Tier 2) เม่ือเทียบกับแนวทางการผลิตท่ีผูผลิตชิ้นสวนสามารถรวม

ออกแบบและกําหนดคุณภาพวัตถุดิบไดดวย  
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3.2.4 นัยตอประเทศไทยและยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาและการลงทุนของช้ินสวนยานยนตใน

อาเซียน กรณีศึกษาอินโดนีเซีย 

 

ตลาดรถยนตอินโดนีเซียกําลังเติบโตอยางตอเนื่องและมีศักยภาพท่ีจะเติบโตอีกมากในอนาคตจาก

ตลาดภายในประเทศขนาดใหญ ในขณะเดียวกัน ตลาดอินโดนีเซียนี้ก็เปนโอกาสสําหรับผูผลิตชิ้นสวนไทยดวย 

เนื่องจากมีศักยภาพในการสงออกหรือเขาไปลงทุนดวย ในดานการสงออก แมวาจะมีขอไดเปรียบหลาย

ประการ แตก็ยังมีขอจํากัดอยูมากเชนกัน ท้ังผลตอบแทนท่ีไมสูงเนื่องจากสวนใหญสงออกผานสวนจัดซ้ือใน

ภูมิภาคของผูผลิตรถยนต (ดูภาพท่ี 3.2.1 ประกอบ) รวมท้ังอาจตองแบกรับตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการคาระหวาง

ประเทศ เชน อัตราแลกเปลี่ยน หรือกระบวนการศุลกากรของอินโดนีเซีย ท่ียังซับซอนและมีความไมแนนอน

สูง การสงออกชิ้นสวนยานยนตจึงเหมาะสําหรับผูผลิตท่ีตองการสงออกในปริมาณไมมากหรือมีเงินลงทุนไมสูง

มากนัก  

 

ตลาดขนาดใหญของอินโดนีเซียทําใหการลงทุนเปนทางเลือกท่ีนาสนใจ เนื่องจากสามารถผลิตรองรับ

การเติบโตในอนาคตไดและไมตองเผชิญกับตนทุนท่ีเกิดจากการคาระหวางประเทศ รวมท้ังเปนสาขาการลงทุน

ท่ีอินโดนีเซียคอนขางเปดกวางสําหรับนักลงทุนตางชาติ นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาขอไดเปรียบในดานของ

ความรูความเชี่ยวชาญ (Know-how) และประสิทธิภาพการผลิตแลว จะเห็นวา ผูผลิตไทยนั้นมีศักยภาพท่ีจะ

เขาไปลงทุนผลิตในอินโดนีเซีย  

 

อยางไรก็ตาม การลงทุนเปนทางเลือกท่ีมีความเสี่ยงสูง รวมท้ัง มีการแขงขันท่ีเขมขนจากผูผลิต

ตางชาติในอินโดนีเซีย ดังนั้น ผูลงทุนตองพิจารณาขอมูลอยางรอบดานเพ่ือใหแนใจวา มีความพรอมอยาง

แทจริง นัยตอยุทธศาสตรฯ จากการศึกษากรณีศึกษาชิ้นสวนยานยนตในอินโดนีเซีย (ดังแสดงในตาราง 3.2.6) 

จะชวยเติมเต็มแนวทางการสงเสริมการลงทุนในอินโดนีเซียในปจจุบันได34 

  

4  ตัวอยางของชองทางที่ผูผลิตไทยสามารถใชประโยชนไดในการศึกษาลูทางการลงทุนในอินโดนีเซียในปจจุบัน เชน ผานหนวยงานภาครัฐ อัน
ไดแก สํานักงานของกระทรวงพาณิชยในอินโดนีเซีย หรือสํานักงานของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และผานภาคเอกชน ไดแก ธนาคาร
ไทยในอินโดนีเซียที่นําลูกคาของธนาคารไปศึกษาดูงานและจับคูธุรกิจหรือหุนสวนที่มีคุณภาพใหแกผูผลิตไทย แตทวาการดําเนินการดังกลาวยัง
คอนขางจํากัดและมีเปนคร้ังคราว 
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ตารางท่ี 3.2.5 ขอไดเปรียบเสียเปรียบของการลงทุนเทียบกับการสงออก 
การสงออกชิน้สวนไปอินโดนีเซีย 

ขอไดเปรียบ ขอเสีย 

• มีความเสี่ยงไมสูงและใชเงินลงทุนไมมาก 

• สามารถรักษาคณุภาพการผลิตไดอยางตอเน่ืองมากข้ึน
จากการผลิตในโรงงานเดิมท่ีประเทศไทย 

• เหมาะกับปริมาณการสงออกไมมาก 

• ช้ินสวนบางประเภทจากไทยคอนขางแขงขันได เมื่อ
เทียบกับผูผลติช้ินสวนอ่ืนๆ ในภูมภิาค โดยเฉพาะ
สําหรับรถยนตพ้ืนฐานเดียวกัน (Regional model)  

• สวนใหญสงออกผานผูผลิตรถยนตท่ีทําหนาท่ีจัดซื้อจัด
จางในภูมิภาค ทําใหผลตอบแทนไมสูง 

• อาจมีตนทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

• อาจเผชิญกับอุปสรรคจากกระบวนการศุลกากรและ
กฎหมายท่ีสลับซบัซอนและไมแนนอนของอินโดนีเซีย 
เชน หากนําเขาช้ินสวนจากไทยในบางกรณี ตองเปน
บริษัทรวมทุนกับบริษัททองถ่ินในอัตราผูถือหุนอยาง
นอย 40: 60 

การลงทุนผลิตชิ้นสวนไปอินโดนีเซีย 
ขอไดเปรียบ ขอเสีย 

• อยูใกลลูกคา ทําใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดทันและถูกตอง 

• ไมตองเผชิญกับตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการคาระหวาง
ประเทศ เชน อัตราแลกเปลี่ยน 

• เหมาะกับปริมาณการผลิตสูงๆ  

• มีเง่ือนไขการลงทุนไมมากและรัฐบาลอินโดนีเซีย
คอนขางเปดรับการลงทุนเพ่ือขยายฐานการผลิตช้ินสวน
ในประเทศ ทําใหไดสิทธิประโยชนในดานตางๆ  

• ใชเงินลงทุนสูงและมีความเสีย่งมากกวาการสงออก 

• ความไมชัดเจนและสลับซับซอนของกฎหมายใน
อินโดนีเซียยังคงเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 
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ตารางท่ี 3.2.6 ปจจัยแหงความสําเร็จของการลงทุนในอินโดนีเซียกรณีช้ินสวนยานยนต 
ปจจัยแหงความสําเร็จ กลไก/แนวทาง นัยตอยุทธศาสตรฯ 

ควรศึกษาขอมูลการลงทุนใน
อินโดนีเซียอยางละเอียด  

การเดินทางไปศึกษาพ้ืนท่ีท้ังสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ เชน แนวโนมคาจางแรงงาน และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของของอินโดนีเซียซึ่งมีความซับซอนและ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 

ควรมีผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีศึกษา
สภาพแวดลอมทางธุรกิจและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนท่ีปรึกษาใหแกผู
ลงทุนท่ีสนใจ รวมท้ังการสงเสรมิใหนัก
ลงทุนท่ีมีความพรอม เดินทางไปศกึษา
เชิงพ้ืนท่ีและ/หรือจับคูทางธุรกิจ  

ควรมีลูกคาหรือคําสั่งซื้อปริมาณ
มากกอนไปลงทุน 

1) หาลูกคามาจากประเทศไทย ผานการชักชวน
ของผูผลิตรถยนตหรือผูผลิตช้ินสวนในไทยท่ี
ตองการขยายการลงทุนในอินโดนีเซีย 

2) หาลูกคาจากการรวมทุนกับหุนสวนธุรกิจใน
อินโดนีเซีย โดยอาศัยฐานลูกคาเดมิของ
ผูผลิตช้ินสวนท่ีอยูในอินโดนีเซียอยูแลว และ
ผูผลิตช้ินสวนจากไทยนําความรูความ
เช่ียวชาญ (Know-how) ท่ีมีอยูไปเสรมิ 

ควรมีชองทางในการคัดกรองหุนสวนท่ี
มีศักยภาพสําหรับการรวมทุนใน
อินโดนีเซีย 

ผูผลิตท่ีเนนใชเทคโนโลยีในการ
ผลิตมีขอไดเปรยีบ 

การใชเครื่องจักรอัตโนมัติ (automation) จะ
ชวยใหผูผลติสามารถรักษาคุณภาพการผลติและ
ลดผลกระทบจากการข้ึนคาแรงข้ันต่ําใน
อินโดนีเซีย นอกจากน้ี ยังไดรับยกเวนอากร
นําเขาเครื่องจักรจากสิทธิประโยชนดานการ
ลงทุน 

เกณฑการคัดเลือกผูลงทุนท่ีมีความ
พรอมและศักยภาพอาจพิจารณาท่ี
เทคโนโลยีในการผลติดวย 

ผูผลิตท่ีเคยผลิตช้ินสวนสําหรบั
รถยนตท่ีเปนรุนท่ีผลิตและ
จําหนายในภูมภิาค (Regional 
model) มีขอไดเปรียบ 

ผลการดําเนินงานและประสบการณการผลติท่ี
ผานมาในไทยสามารถเปนแตมตอในการไดรับ
คําสั่งซื้อจากผูผลติรถยนตของญี่ปุนในอินโดนีเซีย 
โดยเฉพาะในรุนท่ีผลิตท้ังในไทยและใน
อินโดนีเซีย  

เกณฑการคัดเลือกผูลงทุนท่ีมีความ
พรอมและศักยภาพอาจพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานและประสบการณ
การผลิตท่ีผานมาในไทย 

การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
ทองถ่ินชวยลดปญหา 

เขาใจถึงพิธีศาสนาอิสลาม เชน การละหมาดใน
เวลาการทํางานและการละหมาดใหญในวันศุกร 
รวมท้ังทัศนคติในการทํางานท่ีกระตือรือรนนอย 

ใหความรูเก่ียวกับศาสนาและ
วัฒนธรรมในการทํางานรวมกับชาว
มุสลมิแกนักลงทุน 
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3.3 ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

 

ธุรกิจเครื่องสําอางหรือท่ีมักเรียกกันวาธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในประเทศ

ไทยเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีมูลคาการคาการลงทุนสูงท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ท่ีผาน

มา ธุรกิจผลติภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

มีการเจริญเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง และยังมีการคาดการณกันวา ตลาดผลิตภัณฑความงามและ

ผลิตภัณฑดูแลรางกายท้ังในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะยังมีโอกาสขยายตัวไปไดอีก

แมในชวงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวนท่ัวโลก  เนื่องจากมีปจจัยบวกท่ีสามารถชวยหนุนเสริม ท้ังดานอุปสงค

และอุปทาน ท้ังท่ีเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก (global mega-trends) ปจจัยท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในภูมิภาค และ

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในแตละประเทศ  ในหัวขอนี้ คณะผูวิจัยไดสรุปภาพรวมของธุรกิจผลิตภัณฑความงาม

และผลิตภัณฑดูแลรางกายท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และรายประเทศ จากแหลงขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ

เทาท่ีปรากฏ  และทําการวิเคราะหบทบาทของประเทศไทยในหวงโซคุณคาระดับโลกและระดับภูมิภาค   

เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแล

รางกายในประเทศไทยสามารถเก็บเก่ียวโอกาสการคาการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ไดอยางเต็มท่ี 

 

3.3.1 ภาพรวมของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

 

ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 เครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชทา  

ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใดตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย เพ่ือความสะอาด ความ

สวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม และรวมตลอดท้ังเครื่องประทินผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึง

เครื่องประดับและเครื่องแตงตัว ซ่ึงเปนอุปกรณภายนอกรางกาย  นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง วัตถุท่ีมุงหมาย

สําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ  อยางไรก็ตาม ในชวงหลัง ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ไดรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก จนผูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนี้มักจะใชคําวา “ผลิตภัณฑความงามและ

ผลิตภัณฑดูแลรางกาย” แทนคําวา “เครื่องสําอาง” 

 

ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีวางขายในตลาดมีมากมายหลายชนิด แตสามารถแบง

ออกไดเปน 5 กลุมใหญๆ ไดแก กลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ (skin care)  กลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม (hair 

care)  กลุมผลิตภัณฑท่ีใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา (color or make-up)  กลุมผลิตภัณฑหัวน้ําหอม

และน้ําหอม (fragrance)  และกลุมผลิตภัณฑ ท่ีใชในการอาบน้ํา การโกนหนวด และการทําใหขนรวง 

(toiletries)  การแบงสวนตลาดผลิตภัณฑดังกลาวท้ัง 5 กลุมสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก ตลาด

สําหรับผูบริโภคท่ัวไป (mass) และตลาดสําหรับผูบริโภคระดับบน (premium) ข้ึนกับแบรนด คุณภาพ ราคา 

และชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑ  อยางไรก็ตาม ในระยะหลัง สภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึนไดผลักดันให
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เกิดการแบงสวนตลาดท่ีมีหลายระดับมากข้ึน จนทําใหเกิดตลาดผลิตภัณฑท่ีมีระดับในราคาท่ีจับตองได 

(masstige) ข้ึน 

 

ในป 2557 การจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกมี

มูลคารวม 465 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15.3 ลานลานบาท (Euromonitor International, 

2015) โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอปอยูท่ีระดับรอยละ 3 ถึงรอยละ 5 มาโดยตลอดตั้งแตป 2549  

ยกเวนเพียงแคป 2552 ท่ีธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ัวโลกไดรับผลกระทบอยาง

หนักจนทําใหอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 1.0 เทานั้น (L’Oreal, 2016) (ดูภาพท่ี 3.3.1 ประกอบ)  

ในป 2557 ภูมิภาคท่ีมีขนาดตลาดผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายใหญท่ีสุดคือภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟค ซ่ึงมีขนาดใหญถึงรอยละ 36.2 ของมูลคาตลาดโลก  รองลงมาเปนภูมิภาคอเมริกาเหนือ ภูมิภาคยุโรป

ตะวันตก และภูมิภาคอเมริกาใตและยุโรปตะวันออก ตามลําดับ (ดูภาพท่ี 3.3.2 ประกอบ)  เม่ือพิจารณาเปน

รายประเทศ พบวา ตลาดในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (emerging market) หลายประเทศมีอัตราการ

ขยายตัวของมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในป 2556 เทียบกับป 2555 

ท่ีสูงกวาประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย 

ปากีสถาน อิหราน อารเจนตินา และบราซิล (ดูภาพท่ี 3.3.3 ประกอบ) 

 

ในป 2557 ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายกลุมท่ีมีมูลคาจัดจําหนายรวมท่ัวโลกสูง

ท่ีสุดคือกลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ ซ่ึงมีมูลคารวมกันรอยละ 36.1  รองลงมาคือกลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม 

กลุมผลิตภัณฑท่ีใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา และกลุมผลิตภัณฑหัวน้ําหอมและน้ําหอม ตามลําดับ  

(ดภูาพท่ี 3.3.4 ประกอบ) 

 

สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2558 ประเทศไทยเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด โดยมี

มูลคาจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายทุกกลุมรวมกันอยูท่ีประมาณ 1.74 แสนลาน

บาท คิดเปนรอยละ 29.7 ของมูลคาจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายรวมในภูมิภาค  

รองลงมาเปนประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีมูลคาจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายทุกกลุม

รวมกันอยูท่ีประมาณ 1.49 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 25.6 ของมูลคาจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและ

ผลิตภัณฑดูแลรางกายรวมในภูมิภาค  รองลงมาเปนประเทศฟลิปปนส  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศเวียดนาม  

และประเทศสิงคโปร ตามลําดับ (ดูภาพท่ี 3.3.5 ประกอบ)  โดยภาพรวม ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตมีขนาดรวมกันประมาณ 5.84 แสนลานบาท และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 8 ซ่ึงเปนอัตราท่ี

สูงมากเม่ือเทียบกับอัตราการเติบโตของโลกและในหลายภูมิภาคท่ัวโลก (ดูภาพท่ี 3.3.6 ประกอบ)  ประเทศท่ี

มีอัตราการเติบโตในระดับท่ีสูงมาก ไดแก ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม  ในขณะท่ีประเทศไทยและ

มาเลเซียมีอัตราการเติบโตในระดับท่ีใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของโลก (ดูภาพท่ี 3.3.7 ประกอบ)   

 



114 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ในป 2557 ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายกลุมท่ีมีมูลคาจัดจําหนายรวมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตสูงท่ีสุดคือกลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ ซ่ึงมีมูลคาประมาณ 1.6 แสนลานบาท และ

คาดวาจะมีอัตราการเติบโตในชวงป 2557 ถึง 2562 ถึงรอยละ 7  (ดูภาพท่ี 3.3.8 ประกอบ) 

 

ภาพท่ี 3.3.1 อัตราการขยายตัวของมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย

ท่ัวโลก ในชวงป 2549 ถึง 2558 

 
ท่ีมา:  L’Oreal (2016) 

 

ภาพท่ี 3.3.2 สัดสวนมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

ในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกในป 2557 

 
ท่ีมา:  L’Oreal (2016) 
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ภาพท่ี 3.3.3 อัตราการการขยายตัวของมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแล

รางกายรายประเทศท่ัวโลกของป 2556 เทียบกับป 2555 

 
 

ภาพท่ี 3.3.4 สัดสวนมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายประเภทตางๆ 

ท่ัวโลกในป 2557 

 
ท่ีมา:  L’Oreal (2016) 
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ภาพท่ี 3.3.5 มูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายใน 6 ประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2558 

 
ท่ีมา:  ฐานขอมูลของ Euromonitor International 

หมายเหตุ: ฐานขอมูลไมมีการรวบรวมขอมูลของประเทศอาเซียนท่ีเหลืออีก 4 ประเทศ 

 

ภาพท่ี 3.3.6 เปรียบเทียบมูลคาและอัตราการขยายตัวของมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและ

ผลิตภัณฑดูแลรางกายในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกในป 2557 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015b)  

ไทย
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ภาพท่ี 3.3.7 อัตราการการขยายตัวของมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแล

รางกายของประเทศตางๆ ท่ัวโลก ในชวงป 2551 ถึง 2556 และในชวงป 2556 ถึง 2561 

 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015b) 

 

ภาพท่ี 3.3.8 มูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายประเภทตางๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2557 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015b) 
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3.3.2 หวงโซคุณคาของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

 

หวงโซคุณคาของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายกลุมประกอบดวย 4 สวนหลัก 

ไดแก 1) การวิจัยพัฒนา การออกแบบ และการทดสอบ  2) การผลิต  3) การขายและการตลาด  และ 4) การ

กระจายสินคา  (ดูภาพท่ี 3.3.9 ประกอบ) 

 

หากพิจารณาแตละสวนของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต พบวา 

• ประเทศไทยเปนศูนยกลาง (hub) ของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท้ังในดานอุปสงคและดานอุปทาน โดยมีอุปสงคคิดเปนรอยละ 

29.7 ของอุปสงครวมในภูมิภาค และมีอุปทานคิดเปนรอยละ 30.0 ของอุปทานรวมในภูมิภาค  

ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศท่ีไดรับการจับตามองวามีโอกาสพัฒนาเปนศูนยกลาง

ดานอุปทานของธุรกิจนี้แขงขันกับประเทศไทย  สวนประเทศสิงคโปรเปนศูนยกลางดาน 

โลจิสติกสของธุรกิจนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงสวนใหญเปนการดําเนินการกระจาย

สินคาท่ีนําเขามาจากประเทศนอกภูมิภาค 

• จากการคํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลปจจัยการผลิตผลผลิตของประเทศไทยป 2553 ซ่ึงเปนขอมูล

ลาสุดท่ีมีการเผยแพร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายไทยใชวัตถุดิบ

ในประเทศประมาณรอยละ 67.8 

• เจาของแบรนดระดับโลกเปนผูขับเคลื่อนหลักและเปนเจาตลาดในหวงโซคุณคา ท้ังในระดับโลก 

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และรายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ดูภาพ

ท่ี 3.3.10 ประกอบ) 

• แบรนดสินคาท่ีมียอดขายมากท่ีสุด 5 อันดับแรกในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก 

Pond's; Colgate; Nivea, Olay และ Sunsilk (ฐานขอมูล Euromonitor International เขาถึง

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559) 

• แมวาบริษัทเจาของแบรนดท่ีมียอดขายสูงท่ีสุด 10 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จะมียอดขายรวมกันสูงถึงรอยละ 58.8 ของมูลคาผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย

ท้ังหมดท่ีมีการจําหนายในป 2558  แตธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังไมถือวามีการกระจุกตัวมากนัก (คาดัชนีการกระจุกตัว 

Herfindahl-Hirschman Index ของยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแล

รางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2558 อยูท่ี 0.087)  ท้ังนี้ เนื่องจากมีบริษัท

จํานวนมากท่ียังสามารถแขงขันอยูในตลาดได โดยจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมโดย Euromonitor 

International พบวา มีอยางนอย 144 บริษัทท่ีมียอดขายในปดังกลาวสูงกวา 3 ลานบาท 
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• เจาของแบรนดสินคาในระดับชาติท่ีอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญยังมีบทบาท

การคาการลงทุนอยูเฉพาะในตลาดประเทศตนเองเทานั้น 

• เจาของแบรนดสินคาในระดับชาติท่ีอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีนาสนใจ เชน 

o Mistine; Siam Botanicals; THANN; Panpuri; Erb และ HARNN จากประเทศไทย 

o Natur; Wardah Cosmetic; Eskulin แ ล ะ  PT Martina Berto Tbk (MBTO) จ าก

ประเทศอินโดนีเซีย 

o Happy Skin; Ella Minerals; Zenutrients; Snoe Beauty; Beauche International 

และ HBC จากประเทศฟลิปปนส 

o SimplySiti; Empro; VL Skincare และ Esmeria Organics จากประเทศมาเลเซีย 

o Mmerci Encore; DrGL; Rachel K Cosmetics; The Skin Pharmacy; Mandy T; 

Gumni Nails และ Luxola จากประเทศสิงคโปร 

• มีเจาของแบรนดสินคาระดับชาติบางรายเทานั้นท่ีสงออกสินคาของตน และ/หรือ ไปลงทุนตั้ง

ธุรกิจเพ่ือจําหนายสินคาของตนในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค  แตเจาของแบรนดสินคาระดับชาติ

เหลานี้ยังไมมีรายใดท่ีสามารถกาวข้ึนเปนเจาของแบรนดสินคาระดับภูมิภาคไดอยางชัดเจน  

อยางไรก็ตาม พบวา มีเจาของแบรนดระดับชาติท่ีไดรับการจับตามองวามีโอกาสขยับข้ึนเปน

เจาของแบรนดระดับภูมิภาคไดในอนาคต เชน มิสทีนจากประเทศไทย (ดูภาพท่ี 3.3.11 

ประกอบ)  เนื่องจากมีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนสูงในลําดับตนๆ ทัดเทียมกับเจาของแบรนดระดับ

โลก  นอกจากนี้ ยังมี Natur; Wardah Cosmetic และ Eskulin จากประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมี

สวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนสูงข้ึนในระดับท่ีนาพอใจดวยเชนกัน (euromonitor, 2015b) 

• มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตอยูเปนจํานวนมาก โดยกระจุกตัวอยูในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส 

• โรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตแบงออกไดเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก กลุมผูผลิตท่ีเปนเจาของแบรนดสินคาเอง (original 

brand manufacturing: OBM)  กลุมผูรับจางผลิตท่ีสามารถสรางมูลคาดวยการออกแบบ/

พัฒนาสูตรผสม และ/หรือ บรรจุภัณฑ ท่ีสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภค และ/หรือ 

เจาของแบรนดสินคาได (original design manufacturing: ODM)  และกลุมผูรับจางผลิตตาม

สั่งเพ่ือใหเจาของแบรนดสินคานําไปจําหนายตอ (original equipment manufacturing: OEM) 

• เจาของแบรนดระดับโลกสวนใหญมักจะมีกลยุทธผลิตผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแล

รางกายสําหรับผูบริโภคระดับบนในประเทศของตน เนื่องจากสามารถเก็บรักษาความลับสูตรผสม

พิเศษ และ/หรือ กรรมวิธี และ/หรือ กระบวนการผลิต  รวมไปถึงสามารถควบคุมคุณภาพการ

ผลิตใหเปนไปตามท่ีตองการไดงายกวา  สวนผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย

สําหรับผูบริโภคท่ัวไป เจาของแบรนดระดับโลกสวนใหญมักเลือกกําหนดฐานการผลิตหลักๆ ใน
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แตละภูมิภาคท่ัวโลก เพ่ือใหมีการผลิตในปริมาณท่ีมากจนเกิดการประหยัดตอขนาด และทําให

สามารถกําหนดราคาขายท่ีสามารถแขงขันกับสินคาท่ีผลิตในประเทศเจาของตลาดได 

• ณ ป 2559 L’Oreal มีโรงงานผลิตรวม 44 แหง  ในจํานวนนี้เปนโรงงานผลิตสวนผสมท่ีสําคัญ

และโรงงานผลิตผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายสําหรับผูบริโภคระดับบนรวม 13 

แหง ซ่ึงกระจุกตัวตั้งอยูในประเทศฝรั่งเศสและประเทศในกลุมสหภาพยุโรปเปนหลัก  สวนอีก 31 

แหงเปนโรงงานผลิตผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายสําหรับผูบริโภคท่ัวไปกระจาย

อยูในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก  โดยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีโรงงานตั้งอยูท่ีจีน อินโดนีเซีย และ

อินเดีย  ในขณะท่ีมีศูนยวิจัยพัฒนารวม 34 แหง  โดยประเทศสิงคโปรมีศูนยวิจัยหลัก 1 แหง  

ในขณะท่ีประเทศไทยและอินโดนีเซียมีเพียงศูนยวิจัยยอยประเทศละแหง (ดูภาพท่ี 3.3.12 

ประกอบ) 

• ณ ป 2559 Shiseido มีโรงงานผลิตในประเทศญี่ปุน 3 แหง จีน 3 แหง สหรัฐฯ 3 แหง ฝรั่งเศส 

2 แหง ไตหวัน 1 แหง และเวียดนาม 1 แหง (https://www.shiseidogroup.com) 

• เจาของแบรนดระดับชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญผลิตสินคาในประเทศของ

ตน โดยอาจเปนไดท้ังแบบ OBM  ODM  หรือ OEM  ข้ึนอยู กับกลยุทธของแตละแบรนด  

สําหรับเจาของแบรนดระดับชาติบางรายท่ีเลือกผลิตท่ีตางประเทศ จากการรวบรวมขอมูลท่ีมี

พบวา เปนการไปดําเนินการผลิตนอกภูมิภาค เชน ท่ีประเทศญี่ปุน เกาหลีใต จีน ไตหวัน 

• การลงทุนทําวิจัยพัฒนาและการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องถือเปนหัวใจสําคัญในการผลักดันให

ธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายสามารถแขงขันสูกับคูแขงได 

• ในป 2558 LG Household & Healthcare บริษัทขามชาติจากเกาหลีใตท่ีโดยพ้ืนฐานเติบโต

จากธุรกิจดานอ่ืนมากอนและเพ่ิงจะเขาสูธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย

หลังจากคูแขงรายใหญรายอ่ืนๆ สามารถสรางสรรคผลงานนวัตกรรมไดมากท่ีสุดรวม 315 ผลงาน  

รองลงมาเปน L'Oreal บริษัทขามชาติจากฝรั่งเศสท่ีเปนเจาตลาดท่ีมีผลงานนวัตกรรมรวม 314 

ผลงาน  สําหรับงานวิจัยข้ันพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกตนั้น ผูนําท่ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีไดรับ

การยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ 10 อันดับแรกสวนใหญ เปนมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยของเอกชนในสหรัฐฯ  มีหนวยงานเพียง 3 แหงเทานั้นท่ีมาจากประเทศอ่ืน ไดแก 

University of Sao Paulo  และ State University of Campinas จากประเทศบราซิลและ 

Seoul National University จากประเทศเกาหลีใต 

• ในดานชองทางการจัดจําหนายนั้น ธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายภายใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นมีการจัดจําหนายครบทุกชองทาง ท้ังการคาปลีกแบบมีรานคา 

(store retailing) และการคาปลีกแบบไมมีรานคา (non-store retailing) โดยท่ี 

o การจัดจําหนายผานหางสรรพสินคา ซ่ึงเหมาะกับสินคาสําหรับผูบริโภคระดับบน 

(premium) เนื่องจากมีขอไดเปรียบในการสรางแบรนด แตมีขอเสียเปรียบอยางนอย 2 
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ประการ คือ 1) มีการแขงขันแยงชิงพ้ืนท่ีในการต้ังเคานเตอรขายสินคากันสูง หาก

ยอดขายไมถึงเปาท่ีหางสรรพสินคากําหนดก็จะตองคืนพ้ืนท่ีไป  และ 2) มีคาใชจายใน

การจางพนักงานมาประจําท่ีเคานเตอรเพ่ือใหคําแนะนําและประชาสัมพันธสินคา 

o ซูเปอรมารเก็ตและไฮเปอรมารเก็ต ซ่ึงเหมาะกับการจัดจําหนายสินคาสําหรับผูบริโภค

ท่ัวไป (mass) และอาจมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการขายท่ีจุดวางขายสินคาตาม

ตองการได 

o รานคาปลีกท่ีขายสินคาหลากหลายประเภท ท้ังท่ีเปนรานคาปลีกแบบดั้งเดิมและแบบ

สมัยใหม  (professional store)  ตัวอยางรานคาปลีกแบบสมัยใหม ท่ีขายสินคา

หลากหลายประเภทท่ีมีชื่อเสียงและรับจัดจําหนายท้ังสินคาสําหรับผูบริโภคท่ัวไปและ

สําหรับผู บ ริ โภคระดับบน เชน  Watsons (HKG), Sasa (HKG), Sephora (FRA), 

Tsuruha (JPN), Matsumoto Kiyoshi (JPN), Gialen (CHN), Cosmart (CHN) 

o รานคาปลีกเครื่องสําอางเฉพาะอยางของเจาของแบรนดเอง (beauty specialty store) 

เชน Etude House (KOR) มีขอไดเปรียบในการเพ่ิมภาพลักษณของแบรนด และ

เจาของแบรนดสามารถควบคุมราคาสินคาและคุณภาพบริการได 

o รานสะดวกซ้ือ ซ่ึงเหมาะกับการจัดจําหนายสินคาสําหรับผูบริโภคท่ัวไป 

o การขายใหนักทองเท่ียว (travel retailing) ในพ้ืนท่ีปลอดภาษีบริเวณสนามบินและตาม

แหลงทองเท่ียว เริ่มมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และควรสนับสนุนใหสินคาโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสินคาสําหรับผูบริโภคท่ัวไปมีพ้ืนท่ีการขายผานชองทางนี้เพ่ิมข้ึน 

o การขายตรง มีขอไดเปรียบคือมีตนทุนต่ํา สามารถเขาถึงกลุมลูกคาท่ีอยูหางไกลไดผาน

เครือขาย  แมวายอดขายผานชองทางนี้ในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนา

แลวจะมีแนวโนมลดลง แตสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ียังมีอัตราการเปนชุมชนเมืองไม

สูงนัก เชน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม การขายผานชองทางนี้ยังมีโอกาสใน

การขยายตัวได 

o การขายผานสื่อตางๆ (media retailing) เชน โทรทัศน 

o การขายออนไลนทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีท้ังการขายผานเว็บไซตของเจาของแบรนดเอง 

เว็บไซตของรานคาปลีก เว็บไซตอีคอมเมิรซทองถ่ิน (local e-commerce platform 

เชน Lazada) และเว็บไซตอีคอมเมิรซขามพรมแดน (cross-border e-commerce 

platform เชน Amazon, Alibaba, Tmall Global, JD Global)  จากฐานขอมูลของ 

Euromonitor International ในป 2556 พบวา สัดสวนยอดขายออนไลนในจีนมีสูงถึง 

รอยละ 15, ญี่ปุน รอยละ 9.5, เกาหลีใต รอยละ 9.2, สหรัฐฯ รอยละ 8.5, ฝรั่งเศส  

รอยละ 4.5 
 



 

ภาพท่ี 3.3.9 หวงโซคุณคาของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

 

 
 
ท่ีมา:  คณะผูวิจัย 

การวจัิยพัฒนา
นวตักรรม เทคโนโลย ีตลาด

การออกแบบ
สตูรผสม

การทดสอบ
ความปลอดภัย ประสทิธภิาพ

วตัถดุบิจากธรรมชาติ
เกษตร เหมอืงแร ่ปิโตรเลยีม

วตัถดุบิสงัเคราะห์
โรงงานผลติสารเคมี

สว่นผสม
โรงงานผลติสว่นผสม

ผลติภัณฑค์วามงามฯ
โรงงานผลติและบรรจุ

เจา้ของแบรนด์
ระดับชาติ

เจา้ของแบรนด์
ระดับภมูภิาค

เจา้ของแบรนด์
ระดับโลก

หา้งสรรพสนิคา้

ซเูปอรม์ารเ์ก็ต

รา้นคา้ปลกี

รา้นสะดวกซื�อ

เครอืขา่ยการขายตรง

การขายผา่นสื�อ

อ-ีคอมเมริซ์

การขายใหนั้กทอ่งเที�ยว

บรรจภุัณฑ์

การวจัิยพัฒนา/
ออกแบบ/ทดสอบ การผลติ การขาย/

การตลาด
การกระจาย

สนิคา้
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ภาพท่ี 3.3.10 เจาของแบรนดสินคาระดับโลกท่ีมียอดการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑ

ดูแลรางกายท่ัวโลกสูงท่ีสุด 5 อันดับแรกของโลกในป 2557 

 
ท่ีมา:  L’Oreal (2016) 

หมายเหตุ: หนวยเปนพันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

ภาพท่ี 3.3.11 แบรนดผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชวงป 2552 ถึง 2557 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015b) 

 

 



 

ตารางท่ี 3.3.1 ตําแหนงท่ีตั้งของสํานักงานท่ีดําเนินกิจกรรมตางๆ ในหวงโซคุณคาของธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

บริษัท 
สํานักงานใหญและสํานกังานระดับ

ภูมิภาค 
ศูนยวิจัยพัฒนา ฐานการผลิต 

สํานักงานดูแลดานการตลาดและ
การขาย 

ลอรีอัล (L’Oreal) - สํานักงานใหญตั้งอยูท่ีฝรั่งเศส (ปารีส) 
- มีผูบรหิารระดับสูงแบงกันรับผดิชอบ

ดูแล 4 ภูมิภาค ไดแก ภูมิภาคยุโรป
ตะวันตก ภมูภิาคยโุรปตะวันออก 
แอฟริกา และตะวันออกกลาง ภูมภิาค
เอเชียแปซิฟค ภูมภิาคอเมริกา 

- ศูนยวิจัยพัฒนาหลัก 18 แหง ซึ่งสวน
ใหญกระจุกตัวอยูท่ีฝรั่งเศส 

- ศูนยทดสอบและประเมินผลิตภณัฑ 
(evaluation center) 16 แหงกระจาย
อยูในแตละภูมิภาคท่ัวโลก 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
ศูนยวิจัยพัฒนาหลัก 1 แหงท่ีสิงคโปร 
และมีศูนยทดสอบและประเมิน
ผลิตภณัฑ 1 แหงท่ีไทยและ 1 แหงท่ี
อินโดนีเซีย 

- โรงงาน 44 แหง ซึ่งสวนใหญกระจุก
ตัวอยูท่ีฝรั่งเศสและสเปน 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
โรงงาน 1 แหงท่ีอินโดนีเซีย 

- สํานักงานตั้งอยูใน 130 ประเทศ
ท่ัวโลก 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีตั้งอยูท่ีไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
และเวียดนาม 

ยูนิลีเวอร (Unilever) - สํานักงานใหญตั้งอยูท่ีเนเธอรแลนด 
(รอทเทอรดัม) และสหราชอาณาจกัร 
(ลอนดอน) 

- มีผูบรหิารระดับสูงแบงกันรับผดิชอบ
ดูแล 8 ภูมิภาค ไดแก ภูมิภาคยุโรป 
ภูมิภาคเอเชียตอนบน ภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและออสตราเลเซีย 
ภูมิภาคเอเชียใต ภมูิภาคแอฟริกา
ตอนบนและตะวันออกกลาง ภูมภิาค
แอฟริกา ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และ
ภูมิภาคละตินอเมริกา 

- ศูนยวิจัยพัฒนา 6 แหง ซึ่งอยูท่ีอังกฤษ 
2 แหง เนเธอรแลนด 1 แหง อินเดีย 1 
แหง จีน 1 แหง และสหรัฐฯ 1 แหง 

- โรงงานกวา 400 แหงท่ัวโลก (ไมได
จําแนกวาเปนโรงงานผลิตเฉพาะ
ผลิตภณัฑดูแลรางกายเปนจํานวน
เทาใด) 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
โรงงานท่ีไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
เวียดนาม และเมียนมา 

- สํานักงานตั้งอยูใน 96 ประเทศ
ท่ัวโลก 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีตั้งอยูท่ีไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และ
ลาว 
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บริษัท สํานักงานใหญและสํานกังานระดับ
ภูมิภาค 

ศูนยวิจัยพัฒนา ฐานการผลิต สํานักงานดูแลดานการตลาดและ
การขาย 

ชิเซโด (Shiseido) - สํานักงานใหญตั้งอยูท่ีญี่ปุน (โตเกียว) 
- มีสํานักงานระดับภมูิภาค 6 แหง ไดแก 

ภูมิภาคญี่ปุน (โตเกียว) ภูมภิาคจนี 
(เซี่ยงไฮ) ภมูิภาคเอเชียแปซิฟค 
(สิงคโปร) ภูมภิาคอเมริกา (นิวยอรก) 
ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา (ปารีส) และภูมภิาคท่ีดูแลดาน
การขายปลีกใหแกนักทองเท่ียว 
(สิงคโปร) 

- ศูนยวิจัยพัฒนา 8 แหง ซึ่งอยูท่ีญี่ปุน 3 
แหง สหรัฐฯ 2 แหง จีน 1 แหง ฝรั่งเศส 
1 แหง และไทย 1 แหง 

- โรงงาน 13 แหง ซึ่งอยูท่ีญี่ปุน 3 
แหง จีน 3 แหง สหรัฐฯ 3 แหง 
ฝรั่งเศส 2 แหง ไตหวัน 1 แหง และ
เวียดนาม 1 แหง 

- สํานักงานตั้งอยูใน 120 ประเทศ
ท่ัวโลก 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีตั้งอยูท่ีไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม 

เฮงเคล็ (Henkel) - สํานักงานใหญตั้งอยูท่ีเยอรมนี (ดสึเซ
ลดอรฟ) 

- มีสํานักงานระดับภมูิภาค 9 แหง ไดแก 
ภูมิภาคยุโรป (เวียนนา) ภูมภิาคเอเชีย
แปซิฟค (เซี่ยงไฮ) ภูมิภาค (สิงคโปร) 
ภูมิภาคสหรัฐฯ ฝงตะวันออก (คอนเนค
ติกัต) ภูมภิาคสหรัฐฯ ฝงตะวันตก (แอริ
โซนา) ภูมิภาคแคนาดา (ออนแตรโิอ) 
ภูมิภาคอเมริกากลาง (เม็กซโิก ซิตี)้ 
ภูมิภาคอเมริกาใต (เซาเปาโล) ภมูภิาค
ตะวันออกกลาง (ดูไบ) และภมูิภาค
แอฟริกา (ไคโร) 

- ศูนยวิจัยพัฒนา 6 แหง ซึ่งอยูท่ีเยอรมนี 
2 แหง สหรัฐฯ 1 แหง ญี่ปุน 1 แหง จีน 
1 แหง และแอฟริกาใต 1 แหง 

- โรงงาน 7 แหง ซึ่งอยูท่ีเยอรมนี 2 
แหง สโลวีเนีย 1 แหง รัสเซีย 1 
แหง สหรัฐฯ 1 แหง จีน 1 แหง 
และไทย 1 แหง 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีตั้งอยูท่ีไทย มาเลเซีย และ
สิงคโปร 

ท่ีมา:  คณะผูวิจัย 

            บทที่ 3 หวงโซคุณ
คาของสินคาและบริการที่ไทยมีศักยภาพ

ในอาเซี)             )                                       
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ภาพท่ี 3.3.12 ตําแหนงท่ีตั้งของโรงงานผลิตและศูนยวิจัยพัฒนาของ L’Oreal ณ ป 2559 
 

 
 

 
ท่ีมา:  L’Oreal (2016) 
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3.3.3 แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 

ในหัวขอนี้ คณะผูวิจัยไดวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑ

ดูแลรางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  จากการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมของผูบริโภคมีแนวโนม

เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ซ่ึงสามารถจัดกลุมไดเปน 3 กลุม อันไดแก ปจจัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และปจจัยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับแตละประเทศ

ในภูมิภาคนี้ 

 

ก. ปจจัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 

 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก (global mega-trends) ท่ีสําคัญและสงผลกระทบตอธุรกิจผลิตภัณฑความงาม

และผลิตภัณฑดูแลรางกายมีอยูอยางนอย 3 ประการดังตอไปนี้ 

 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกประการแรก การขยายตัวของสังคมเมือง (urbanization)  ประชากรท่ีเดิมอยู

ในชนบทมีแนวโนมอพยพยายถ่ินฐานเขามาอาศัยอยูในเขตเมืองใหญมากข้ึนเรื่อยๆ  United Nations 

Population Division (2014) คาดการณวา ในป 2593 จะมีประชากรโลกมากถึงรอยละ 66 ของจํานวน

ประชากรโลกท้ังหมดท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง ซ่ึงเพ่ิมจากในป 2557 ท่ีประชากรรอยละ 54 อาศัยอยูในเขตเมือง 

สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2593 จะมีประชากรในภูมิภาคมากถึงรอยละ 64 ของจํานวน

ประชากรท้ังหมดอาศัยอยูในเขตเมือง ซ่ึงเพ่ิมจากในป 2557 ท่ีประชากรรอยละ 47 อาศัยอยูในเขตเมือง  

หากไมนับเขตเมืองใหญในประเทศไทย Neilsen (2015) ไดแนะนําเขตเมืองใหญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตท่ีนาจับตามอง เนื่องจากมีศักยภาพดานเศรษฐกิจและจะมีจํานวนประชากรในป 2568 มากกวา 1 ลาน

คนข้ึนไปจํานวน 32 เมือง ไดแก 16 เมืองในประเทศอินโดนีเซีย (จาการตา บันดารลําปุง บันดุง บาตัม โบกอร 

เดนปาซาร มาคัซซาร มาลัง เมดาน ปาดัง ปาเล็มบัง เปกันบารู ซามารินดา เซอมารัง ซูราบายา ทาซิกมาลา

ยา)  6 เมืองในประเทศเวียดนาม (ฮานอย โฮจิมินห เบียนหวา เก่ินเทอ ดานัง ไฮฟอง)  4 เมืองในประเทศ

ฟลิปปนส (มะนิลา เซบู ดาเวา ซัมโบอังกา)  3 เมืองในประเทศเมียนมา (ยางกุง มัณฑะเลย เนปดอว)  1 เมือง

ในประเทศสิงคโปร  1 เมืองในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ)  และ 1 เมืองในประเทศลาว (เวียงจันทน)  ผู

ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทยจึงควรเริ่มตนทําตลาดในเขตเมืองใหญ

เหลานี้กอน 

 

การอพยพยายถ่ินฐานเขามาอาศัยอยูในเขตเมืองใหญดังกลาวมากข้ึนเปนท้ังโอกาสและความทาทาย

สําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทย  ในดานโอกาส การท่ีประชากร

สวนใหญอาศัยอยูในเมืองท่ีมีระบบคมนาคมขนสงและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่องจะชวย
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ใหการเขาถึงกลุมลูกคาจํานวนมากสามารถทําไดงายข้ึน และตนทุนตอหนวยของการกระจายสินคาจะต่ําลง  

ในดานความทาทาย ผูประกอบการจากนอกทองท่ีท่ีเพ่ิงเขาสูตลาดจะยิ่งเสียเปรียบผูประกอบการในทองท่ีท่ีมี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเลือกทําเลและสามารถเขาสูตลาดไดเร็วกวา (first mover) 

 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกประการท่ีสอง กําลังซ้ือของกลุมคนชนชั้นกลางท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมี

รายไดมากข้ึน  Brookings Institution (2010) ประมาณการวาการใชจายของกลุมคนชนชั้นกลางท่ัวโลกจะมี

มูลคาสูงถึง 55.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2563 (เม่ือปรับดวยความเทาเทียมกันของอํานาจซ้ือในป 

2548) เพ่ิมข้ึนจาก 21.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552  โดยกลุมคนชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

จะเปนกลุมผูบริโภคท่ีมีการใชจายมากท่ีสุดในโลก (ดูตารางท่ี 3.3.2 ประกอบ)  กลุมคนชนชั้นกลางเหลานี้ไม

วาจะเปนผูสูงอายุแลวหรือยังเปนประชากรในวัยหนุมสาวตองการดูแลสุขภาพ ความเปนอยู สุขภาวะ และ

ภาพลักษณของตนใหดีข้ึน (health, wellness, well-being, and image)  เม่ือมีรายไดเพ่ิมข้ึน กลุมคน

เหลานี้ก็มีความสามารถในการเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงข้ึน ทําใหเกิดกระแส

ความตองการผลิตภัณฑท่ีทําจากธรรมชาติและปลอดสารพิษ (natural and organic) 

 

กําลังซ้ือของกลุมคนชนชั้นกลางท่ีมากข้ึนดังกลาวเปนท้ังโอกาสและความทาทายสําหรับผูประกอบ

ธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทย  ในดานโอกาส ผูประกอบการท่ีสามารถทําให

ผูบริโภคม่ันใจในตัวผลิตภัณฑท่ีทําจากวัตถุดิบหรือสารสกัดจากธรรมชาติและปลอดสารพิษไดก็จะสามารถเพ่ิม

มูลคาเพ่ิม เพ่ิมยอดขาย และเพ่ิมฐานลูกคาได  ในดานความทาทาย การวิจัยพัฒนาเพ่ือใหไดผลิตภัณฑความ

งามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีทําจากธรรมชาติและปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพและสามารถผลิตไดอยางคุมคา

ในเชิงพาณิชย ตลอดจนการดําเนินการเพ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีคิดคนข้ึนได อาจตองใชทรัพยากร

จํานวนมาก ซ่ึงผูประกอบการไทยขนาดกลางและเล็กอาจเสียเปรียบผูประกอบการขามชาติขนาดใหญท่ีมี

ความพรอมมากกวา  นอกจากนี้ ผูประกอบการยังมีความเสี่ยงจากการถูกละเมิดและลอกเลียนแบบได 

เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนัก 

 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกประการสุดทาย พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปจะทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป  ผูบริโภคยุคใหมจะมีความฉลาดมากข้ึน 

สามารถเขาถึงขอมูลไดมากข้ึน รูจักเปรียบเทียบหรือหาขอมูลกอนซ้ือมากข้ึน และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและ

ความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการตางๆ กับผูอ่ืนมากข้ึน  ในขณะเดียวกัน ถาผูบริโภคมีความภักดีตอสิ่งใด

แลว ผูบริโภคยุคใหมก็พรอมท่ีจะจายเงินหรือเพ่ิมเงินในการซ้ือสินคาหรือบริการดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณและกลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม  
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พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปดังกลาวเปนท้ัง

โอกาสและความทาทายสําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทย   

ในดานโอกาส การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการติดตอโฆษณาประชาสัมพันธ การพัฒนาให

ลูกคาเกิดความผูกพันกับแบรนด (customer engagement) การทําการตลาดดิจิตัล (digital marketing) 

และการจัดการและวิเคราะหฐานขอมูลลูกคา (management and analysis of big data) จะชวยใหสามารถ

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมมูลคาเพ่ิม และ

ลดตนทุนในการประกอบธุรกิจได  ในดานความทาทาย ผูประกอบการจะตองใหความสําคัญและเฝาระวังการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นของลูกคาเก่ียวกับสินคาและบริการของตนอยูเสมอ รวมท้ังตองมีระบบการ

บริหารจัดการกรณีลูกคาพบปญหาหรือไมพอใจในตัวสินคาและบริการ เนื่องจากชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ

ของแบรนดเปนสิ่งสําคัญและสรางข้ึนมาไดยาก แตในขณะเดียวกันก็สามารถถูกทําลายไดงายข้ึนเชนกัน 

 

ข. ปจจัยท่ีเกิดข้ึนกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสําคัญและสงผลกระทบตอธุรกิจ

ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายมีอยูอยางนอย 2 ประการดังตอไปนี้ 

 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประการแรก อัตราภาษีศุลกากร

ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน (ATIGA) ของผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีสงออก

จากไทยไปประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกือบท้ังหมดอยู ท่ีรอยละ 0 แลว  จากการ

วิเคราะหขอมูลอัตราภาษีศุลกากรของประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ในป 2558 พบวา ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ไม

เก็บภาษีศุลกากรแลว  มีเพียงประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ียังเก็บภาษีศุลกากรกับสินคานําเขาประเภท

ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายจํานวน 24, 1 และ 1 รายการ ตามลําดับ โดยกัมพูชาเก็บภาษีท่ี

อัตรารอยละ 5 กับผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายเกือบทุกชนิด  ลาวเก็บภาษีท่ีอัตรารอยละ 2 

กับเครื่องสําอางอ่ืนๆ (HS 330790)  และเมียนมาเก็บภาษีท่ีอัตรารอยละ 5 กับสวนผสมท่ีมีกลิ่นหอมท่ีใชเปน

วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมใชอุตสาหกรรมอาหาร (HS 330290) 

 

อัตราภาษีศุลกากรท่ีลดลงดังกลาวเปนท้ังโอกาสและความทาทายสําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ

ความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทย  ในดานโอกาส ผูประกอบการท่ีใชประโยชนจากความตกลง 

ATIGA ในการสงออกผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายจะมีความไดเปรียบเรื่องราคา จากการท่ี

ไมตองเสียภาษีศุลกากรหรือหากเสียก็เสียในอัตราท่ีต่ํากวาคูแขงนอกภูมิภาค  จากการวิเคราะหขอมูลโดย

คณะผูวิจัย พบวา ในป 2557 ผูสงออกผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในไทยสามารถใช

ประโยชนจากความตกลงการคาเสรีในการสงออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนไดมากถึงรอยละ 72  ในดาน

ความทาทาย ความไดเปรียบจากแตมตอดานภาษีศุลกากรท่ีไดรับในอนาคตจะลดลงเรื่อยๆ โดยเปรียบเทียบ 

 



130 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาคมากข้ึน

เรื่อยๆ ผูสงออกจากประเทศอ่ืนๆ เหลานี้จึงมีโอกาสใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีดังกลาวไดเชนกัน 

 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกประการหนึ่งคือการท่ีประเทศ

สมาชิกอาเซียนไดตกลงและปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการปรับประสานกฎระเบียบดานเครื่องสําอางของ

อาเซียน (ASEAN Cosmetic Harmonized Regulatory Scheme) เพ่ือใหประเทศสมาชิกทุกประเทศมี

กฎระเบียบควบคุมการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีเหมือนกัน  เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายดังกลาว ประเทศสมาชิกไดรวมกันรางบทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic 

Directive) และปรับกฎหมายภายในประเทศของตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงกําหนดให 1) 

เครื่องสําอางทุกรายการท่ีจะจําหนายในประเทศสมาชิกตองมีการยื่นจดแจง (notification) ตอหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีรับผิดชอบในประเทศนั้นๆ ซ่ึงงายกวาและมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะถูกปฏิเสธนอยกวากระบวนการเดิมท่ีอาจจะ

ตองยื่นขอจดทะเบียน (register) และ/หรือ ขอใบอนุญาตเฉพาะ (license)  2) สถานประกอบการตองมี

ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีผลิต/นําเขา (product information file: PIF) พรอมใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ  และ

3) มีการนําระบบกํากับดูแลและเตือนภัยผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัยหลังจากท่ีผลิตภัณฑวางตลาดแลว (post-

market surveillance) 

 

การปรับประสานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของดังกลาว ซ่ึงใหความสําคัญกับการกํากับดูแลหลังจากท่ี

ผลิตภัณฑวางตลาดแลวมากกวาการกํากับดูแลกอนท่ีผลิตภัณฑจะออกสูตลาด เปนท้ังโอกาสและความทาทาย

สําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทย  ในดานโอกาส การปรับ

ประสานกฎระเบยีบชวยใหการนําผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีผลิตในประเทศสมาชิกหนึ่ง

ไปจดแจงและวางขายในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ทําไดสะดวกข้ึน และมีความชัดเจนในการดําเนินการมากข้ึน   

ซ่ึงจะสงผลใหสินคาเขาสูตลาดไดเร็วข้ึน เสียโอกาสทางธุรกิจนอยลง และมีตนทุนการประกอบธุรกิจลดลง   

ในดานความทาทาย ผูประกอบการตองแขงขันมากข้ึนโดยเฉพาะการแขงขันกับสินคาคุณภาพต่ําท่ีมีโอกาสท่ี

จะผานการยื่นจดแจงและสามารถวางขายในตลาดไดงายข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีไมมีระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอในการกํากับดูแลและเตือนภัยผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัยหลังจากท่ีผลิตภัณฑ

วางตลาดแลว 

 

ค. ปจจัยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับแตละประเทศในภูมิภาคนี ้

 

ปจจัยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับบางประเทศในภูมิภาคนี้ท่ีสําคัญและสงผลกระทบตอธุรกิจผลิตภัณฑความ

งามและผลิตภัณฑดูแลรางกายมีอยูอยางนอย 3 ประการดังตอไปนี้ 
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ปจจัยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับแตละประเทศในภูมิภาคนี้ประการแรก คือ  ประชากรในแตละประเทศมี

กําลังซ้ือผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีแตกตางกัน อันเนื่องมาจากความแตกตางกันในดาน

ระดับรายไดและคาครองชีพ  โดยหากประชากรมีระดับรายไดสูงก็มีแนวโนมใชเงินซ้ือผลิตภัณฑความงามและ

ผลิตภัณฑดูแลรางกายมากข้ึน (ดูภาพท่ี 3.3.14 ประกอบ)  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประชากรใน

สิงคโปรมีคาใชจายตอหัวในการซ้ือผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายสูงท่ีสุดถึงประมาณ 6,951 

บาท  รองลงมาเปนไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลําดับ (ดูภาพท่ี 3.3.15 ประกอบ)  

เปนท่ีนาสังเกตวา ในป 2558 คาใชจายตอหัวในการซ้ือผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของ

ประชากรในสิงคโปรสูงกวาของประชากรในไทยและเวียดนามถึง 2.7 และ 15.4 เทา ตามลําดับ ทําให

ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในประเทศสิงคโปรมีราคาโดยเฉลี่ยสูงกวาประเทศอ่ืนๆ ใน

ภูมิภาคอยางมาก (ดูภาพท่ี 3.3.16 ประกอบ) 

 

กําลังซ้ือผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีแตกตางกันในแตละประเทศเปนท้ังโอกาส

และความทาทายสําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทย  

ผูประกอบการจึงจําเปนตองกําหนดราคาขายใหเหมาะสมตามสวนตลาดท่ีตนตองการทําตลาด 

 

ปจจัยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับแตละประเทศในภูมิภาคนี้ประการท่ีสอง คือ ประชากรในแตละประเทศมี

ลักษณะชาติพันธุ ศาสนาความเชื่อ และรสนิยมท่ีแตกตางกัน  ประชากรในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

บรูไนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีไดรับการรับรองวามี

กระบวนการผลิตและใชวัตถุดิบสอดคลองตามหลักฮาลาลจึงไดรับความนิยมมากกวาผลิตภัณฑท่ีไมไดรับการ

รับรอง  ในปจจุบัน พบวามีผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานตาม

หลักฮาลาลวางขายอยูในประเทศเหลานี้อยางแพรหลาย ท้ังท่ีผลิตโดยเจาของแบรนดระดับชาติ (เชน ลิปสติก 

Wardah Cosmetic) และเจาของแบรนดระดับโลกท่ีเริ่มใหความสนใจกับกลุมลูกคากลุมนี้มากข้ึนเรื่อยๆ (เชน 

แชมพู Schwarzkopf Gliss และยาสีฟน Colgate Semenmangnya)  ในกรณีประเทศมาเลเซียท่ีแม

ประชากรสวนใหญมีระดับรายไดท่ีคอนขางสูง แตการนับถือศาสนาอิสลามและยึดม่ันหลักคําสอนทางศาสนา

อยางเครงครัด มักทําใหมีการใชผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายไมมากนัก  ผลิตภัณฑความงาม

และผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีฉูดฉาด จัดจาน หรือมีสวนผสมของสารเพ่ิมความกระจางใส อาจไมไดรับความ

นิยมมากนักในมาเลเซีย  แตในทางกลับกัน ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีฉูดฉาด จัดจาน 

หรือมีสวนผสมของสารเพ่ิมความกระจางใสกลับไดรับความนิยมอยางมากในประเทศเวียดนามและฟลิปปนส 

(ดูภาพท่ี 3.3.17 ประกอบ)  ในขณะท่ีประชากรในประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา มีความนิยมชมชอบ

ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีผลิตในไทย เนื่องจากเชื่อม่ันวาเปนสินคาคุณภาพดีในระดับ

ราคาท่ีสามารถซ้ือได โดยสังเกตไดจากสวนแบงตลาดของสินคาไทยในประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาในป 

2558 ท่ีมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 99  89  และ 72 ของมูลคาการนําเขาท้ังหมดของแตละประเทศ ตามลําดับ 

 

 



132 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ความแตกตางกันของลักษณะชาติพันธุ ศาสนา ความเชื่อ และรสนิยมในแตละประเทศเปนท้ังโอกาส

และความทาทายสําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑ ดูแลรางกายของไทย  

ผูประกอบการจึงจําเปนตองปรับตัว พัฒนา และเลือกนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะชาติ

พันธุ ศาสนาความเชื่อ และรสนิยมของกลุมลูกคาเปาหมายของตนในแตละประเทศ 

 

ปจจัยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับแตละประเทศในภูมิภาคนี้ประการสุดทายคือชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ

ความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายหลักท่ีผูบริโภคในแตละประเทศนิยมเขาไปเลือกหาและจับจายใชสอย  

จากการสํารวจขอมูลโดย Euromonitor International พบวา ซูเปอรมารเก็ต/ไฮเปอรมารเก็ตเปนชอง

ทางการจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ีประชากรในประเทศอินโดนีเซียและประเทศ

มาเลเซียนิยมมากท่ีสุด  ในขณะท่ีรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเปนชองทางการจําหนายท่ีประชากรในประเทศ

ฟลิปปนสและเวียดนามนิยมมากท่ีสุด  สวนหางสรรพสินคาเปนชองทางการจําหนายท่ีประชากรในประเทศ

สิงคโปรนิยมมากท่ีสุด (ดูภาพท่ี 3.3.18 ประกอบ)  เปนท่ีนาสังเกตวา แมจะยังมียอดขายไมมาก แตเริ่มมีการ

ซ้ือขายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายทางอินเทอรเน็ตในหลายประเทศในภูมิภาคนี้แลว   

ในขณะเดียวกันรานสะดวกซ้ือไมไดเปนชองทางการจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท่ี

ไดรับความนิยมมากนักในภูมิภาคนี้ 

 

ความแตกตางกันของชองทางการจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายหลักในแต

ละประเทศเปนท้ังโอกาสและความทาทายสําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแล

รางกายของไทย  ผูประกอบการจึงจําเปนตองเลือกลงทุน และ/หรือ หาพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีชองทางการ

จําหนายท่ีเหมาะสมกับแบรนด ตัวผลิตภัณฑ และกลุมลูกคาเปาหมายของตน  นอกจากนี้ ผูประกอบการยัง

ตองเผชิญกับความทาทายจากการนําเขาสินคาจากผูคารายยอย ท้ังท่ีเปนการลักลอบนําเขาอยางผิดกฎหมาย

และท่ีนําติดตัวเขามาในระหวางการเดินทางมาจากตางประเทศ แลวขายสินคาในราคาท่ีต่ํากวาผานชองทาง

ออนไลนตางๆ เชน Facebook ซ่ึงพบมากในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย 
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ตารางท่ี 3.3.2 ประมาณการมูลคาการบริโภคโดยคนช้ันกลางในป 2563 และ 2573 
ภูมิภาค ป 2552 ป 2563 ป 2573 

มูลคา (ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

มูลคา (ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

มูลคา (ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

อเมริกาเหนือ 5,602 26 5,863 17 5,837 10 
ยุโรป 8,138 38 10,301 29 11,337 20 
อเมริกากลางและ
อเมริกาใต 

1,534 7 2,315 7 3,117 6 

เอเชียและแปซิฟก 4,952 23 14,798 42 32,596 59 
แอฟริกาแถบ
ทะเลทรายซาฮารา 

256 1 448 1 827 1 

ตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ 

796 4 1,321 4 1,966 4 

โลก 21,278 100 35,045 100 55,680 100 
ท่ีมา:  Brookings Institution (2010) 

หมายเหตุ: เปนมูลคาท่ีปรับดวยความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อในป 2548 

 

ภาพท่ี 3.3.13 ผลสํารวจอัตราความภักดีในตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑ 

ดูแลรางกายท่ัวโลกในป 2556 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2013) 
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ภาพท่ี 3.3.14 ความสัมพันธระหวางรายจายดานผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายกับรายได

เฉล่ียตอหัวในประเทศตางๆ 

 
ท่ีมา:  Credit Suisse (2013) 

 

ภาพท่ี 3.3.15 แนวโนมคาใชจายดานผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายเฉล่ียตอหัว 

ใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงป 2549 ถึง 2558 

 
ท่ีมา:  ฐานขอมูลของ Euromonitor International 
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ภาพท่ี 3.3.16 ราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑเพ่ิมความชุมช้ืนใหผิวหนา (facial moisturizer)  

ระดับผูบริโภคท่ัวไป (mass) ท่ีวางจําหนายอยูในประเทศตางๆ ในป 2556 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015b) 

 

ภาพท่ี 3.3.17 สัดสวนผลิตภัณฑเพ่ิมความชุมช้ืนใหผิวหนา (facial moisturizer)  

ท่ีมีสวนผสมของสารเพ่ิมความกระจางใสท่ีวางจําหนายอยูในประเทศตางๆ ในป 2557 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015b) 
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ภาพท่ี 3.3.18 สัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายผานชองทางตางๆ  

ในประเทศตางๆ ในป 2558 

 
ท่ีมา:  ฐานขอมูลของ Euromonitor International 

 

3.3.4 แนวทางในการสรางโอกาสการคาการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง เนื่องจากเหตุผลอยาง

นอย 3 ประการ ไดแก 1) เปนธุรกิจท่ีมีมูลคาตลาดสูง  2) เปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง  และ 

3) เปนธุรกิจท่ีผูประกอบการรายยอยสามารถเริ่มตนธุรกิจไดงาย และใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนใน

เบื้องตนไมสูงมากนัก  อยางไรก็ตาม แมจะมีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันในธุรกิจเปนจํานวนมาก  แต

การดํารงอยูในธุรกิจในระยะยาวถือเปนความทาทายของผูประกอบการรายใหม  ท้ังนี้เนื่องจากผูประกอบการ

รายใหมจะเสียเปรียบผูประกอบการรายเดิมในตลาด ท้ังในดานสถานท่ีจัดจําหนาย การสรางเอกลักษณของ

ผลิตภัณฑและแบรนดใหเปนท่ีจดจําของผูบริโภค และการรักษาฐานลูกคาในระยะยาว  โดยผูประกอบการราย

ใหมมักจะขาดอํานาจตอรองในการเชาพ้ืนท่ีในทําเลท่ีดี และ/หรือ พ้ืนท่ีในทําเลท่ีดีได ถูกจับจองโดย

ผูประกอบการรายเดิมไปเกือบท้ังหมดแลว  ประกอบกับการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การขยาย

สาขา และการสรางตัวแทนขายใหไดจํานวนมาก เพ่ือใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดในวงกวางจะตองใชเงินทุน

หมุนเวียนในระดับท่ีสูงข้ึน  รวมท้ังการสรางความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑจําเปนตองอาศัยประสบการณและ

ความชํานาญในธุรกิจ 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร

อ่ืนๆ 2.9 0.8 0.5 1.4 3.7
อินเทอรเน็ต 0.6 0.4 0.1 0 1.8
การขายตรง 6.6 11.5 12.5 7.3 3.3
หางสรรพสินคา 10.8 13.4 18.4 7.1 34
ร านขายยา 7.4 18 18.4 4.5 18.1
ร านคาปลีกเคร่ืองสําอาง 15.4 2.9 10.4 34 23.8
ร านคาปลีกดัง้เดิม 18.9 28.4 16.2 28.3 1.9
ร านสะดวกซือ้ 9.4 0.7 0.3 1.9 0.4
ซเูปอรมารเก็ต/ไฮเปอรมารเก็ต 28 23.9 23.2 15.5 13
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ท่ีผานมา ธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายเปนธุรกิจท่ีเกิดการควบรวมกิจการข้ึน

บอยครั้งมาก  บริษัทขามชาติขนาดใหญมักใชกลยุทธการควบรวมกิจการท่ีมีขนาดเล็กกวา เพ่ือเพ่ิมยอดขาย

และผลประกอบการ โดยการเพ่ิมความหลากหลายของไลนผลิตภัณฑใหมีประเภท ราคา และคุณภาพหลาย

ระดับ รวมท้ังการขยายการเขาถึงฐานลูกคาผานชองทางการจัดจําหนายท่ีครอบคลุมมากข้ึน (multi 

products, multi brands and multi channels) 

 

ผูประกอบการรายใหมและผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมบางรายอาจใชกลยุทธการลด

ราคาเพ่ือแขงขันสูกับผูประกอบการรายเดิมซ่ึงมักเปนผูประกอบการขนาดใหญ  แตการแขงขันดานราคาไม

สามารถชวยสรางความภักดีในตราสินคาไดอยางยั่งยืน และจะไมสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑความ

งามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในระยะยาว  ปจจัยท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอยอดขาย ไดแก คุณภาพของ

สินคา บรรจุภัณฑ และการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินคาและบรรจุภัณฑใหสามารถแขงขันกับคูแขงได ผูประกอบการธุรกิจ

ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายจําเปนตองลงทุนทําวิจัยพัฒนาและการสรางนวัตกรรมอยาง

ตอเนื่อง  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา บริษัทท่ีประสบความสําเร็จมักมีการลงทุนดานการวิจัยพัฒนาและการ

สรางนวัตกรรมในระดับตั้งแตรอยละ 1 ของยอดขาย  โดยผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณและผลิตภัณฑท่ีใชแตงเสริม

ความงามหรือแตงหนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีการแขงขันกันสูงมากในดานการพัฒนาคุณภาพของสินคาและ    

บรรจุภัณฑ ซ่ึงสังเกตไดจากการท่ีผลิตภัณฑท้ัง 2 ชนิดนี้มีผลงานนวัตกรรมในป 2558 มากถึงรอยละ 41 และ 

38 ของผลงานนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายท้ังหมด ตามลําดับ 

(Thomson Reuters, 2016) 

 

สําหรับการแขงขันดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายนั้น แมวาผูประกอบการรายใหมและ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะเสียเปรียบผูประกอบการขามชาติขนาดใหญ ซ่ึงมีงบประมาณ

มากกวาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายไดอยางตอเนื่องและหลากหลาย  แตพัฒนาการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทําใหเกิดเครื่องมือใหมๆ ดานการตลาดและการจัดจําหนายสินคาจํานวนมาก  ผูประกอบการท่ี

สามารถเลือกใชเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมก็สามารถยืนหยัดแขงขันอยูได โดยไมจําเปนตองใชงบประมาณ

มากมายมหาศาล 

 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีผานมา ธุรกิจไทยมีบทบาทในหวงโซคุณคาของธุรกิจผลิตภัณฑความงาม

และผลิตภัณฑดูแลรางกายครบท้ัง 4 สวน ไมวาจะเปนดานการวิจัยพัฒนา การออกแบบ และการทดสอบ  

ดานการผลิต  ดานการขายและการตลาด  และดานการกระจายสินคา  แตบทบาทดานการวิจัยพัฒนา  

การออกแบบ และการทดสอบ  รวมไปถึงบทบาทดานการขายและการตลาดยังมีอยูอยางจํากัด ท้ังท่ีบทบาท

เหลานี้มีความสําคัญอยางมากในการอยูรอดและเติบโตในสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูงจากคูแขง
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จํานวนมาก  เพ่ือใหสอดรับกับการผลักดันใหประเทศไทยเปนชาติการคา ธุรกิจไทยจึงควรยกระดับตัวเองข้ึนสู

การเปนธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในยุค 3.0 ใหได โดย 

• พัฒนาผลิตภัณฑ ท่ี มีลักษณะคาบเก่ียวกับผลิตภัณฑการแพทย  และ/หรือ เวชสําอาง 

(cosmeceutical) และตอบโจทยการใชชีวิตของผูบริโภคยุคใหมท่ีมีเวลาจํากัดและตองการ

ผลลัพธอยางรวดเร็วใหไดอยางครบเครื่อง (total beauty solution)  หรืออยางนอยท่ีสุดควรจะ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีใหอรรถประโยชนไดหลายๆ อยางพรอมกัน (multi-tasking product) ท้ังการ

ทําความสะอาด การใหความชุมชื้น การบํารุงใหมีสุขภาพดีข้ึน และการซอมแซมลบริ้วรอย

แผลเปน แทนท่ีจะพัฒนาเพียงแคผลิตภัณฑเฉพาะอยางเทานั้น 

• เนนการทําวิจัยพัฒนาเพ่ือใหไดสวนผสมใหมๆ (new ingredient)  หรืออยางนอยท่ีสุดควรวิจัย

พัฒนาเพ่ือใหไดรูปแบบการใชผลิตภัณฑแบบใหมท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหม  

แทนท่ีจะวิจัยพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนเพียงแคสวนผสมของผลิตภัณฑ 

• สรางเรื่องราวเก่ียวกับสรรพคุณและคุณสมบัติพิเศษของสวนผสมใหมๆ ท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือใหลูกคา

สนใจและเชื่อม่ันในตัวผลิตภัณฑ (R&D story-telling)  ผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม

ในการสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ เชน การรีวิวสินคาโดยบลอกเกอร ดารานักแสดง หรือผูท่ี

คร่ําหวอดอยูในวงการความสวยความงาม จะชวยสรางความนาสนใจใหแกสินคาและทําใหเกิด

การบอกตอกันในวงกวาง (word of mouth)  ท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคยุคใหมมีความฉลาดมากข้ึน 

สามารถเขาถึงขอมูลไดมากข้ึน รูจักเปรียบเทียบหรือหาขอมูลกอนซ้ือมากข้ึน และมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการตางๆ กับผูอ่ืนมากข้ึน  การสื่อสาร 

โฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบเดิมๆ ผานดาราหรือผูมีอิทธิพลดานความงามซ่ึงมีคาใชจายสูง

อาจไมเพียงพออีกตอไป 

• สรางคุณคาของตราสินคา (brand value) ใหมีคุณคาครบท้ังมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม  โดยสามารถทําใหผูบริโภคเชื่อไดวาสินคาท่ีซ้ือไปแลวจะมีความคุมคากับเงินท่ีจายไป 

(value for money) ชวยใหผูผลิตและแรงงานไดรับสวนแบงท่ีเปนธรรมมากข้ึน และไมสงผล

กระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม  แทนท่ีจะเนนเพียงแคสินคาราคาถูก 

• ขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาใหมีความครอบคลุมและตอบสนองความตองการของลูกคาได

ทุกท่ีทุกเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการขายสินคาออนไลนและการขายสินคาใหแกผูเดินทางตาม

แหลงทองเท่ียวตางๆ 

 

ในการเก็บเก่ียวโอกาสการคาการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหไดอยางเต็มท่ี

นั้น ผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในประเทศไทยมีขอควรพิจารณาถึง

โอกาสและความทาทายท่ีสําคัญจากการขยายการเชื่อมโยงการคาการลงทุนลักษณะตางๆ ดังสรุปไวในตารางท่ี 

3.3.3 
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เพ่ือใหธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในประเทศไทยยกระดับตัวเองข้ึนสูการ

เปนธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายในยุค 3.0 (ดูภาพท่ี 3.3.22 ประกอบ) และสามารถ

เก็บเก่ียวโอกาสการคาการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางเต็มท่ีมากข้ึน สอดรับ

กับการผลักดันใหประเทศไทยเปนชาติการคา คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

• ดานการวิจัยพัฒนา/ออกแบบ/ทดสอบ 

o สงเสริมการวิจัยพัฒนา ตั้งแตการวิจัยข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต และการพัฒนา ใน
สาขาท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสมุนไพร เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลย ี
เคมี 

o ดึงดูดใหเจาของแบรนดสินคาระดับโลกมาตั้งศูนยวิจัยพัฒนาในประเทศ 
o สงเสริมใหมีการออกไปทําการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับสมุนไพรและสารสกัดท่ีมีอยูใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
o ผลักดันใหสมุนไพรและสารสกัดท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยไดรับการ

บรรจุใหอยูในตํารับบัญชีสวนผสมท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล 

• ดานการผลิต 

o สงเสริมการผลิตผลิตภัณฑท่ีใชวัตถุดิบหรือสารสกัดจากธรรมชาติและปลอดสารพิษ 
o ใหสิทธิประโยชนดานภาษีหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกโรงงานผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูประกอบการขนาดกลางและยอมท่ีตองการเขารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน
หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) 

o ดึงดูดใหผูผลิตสวนผสมหลักท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงเขามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศ 
o จัดทํา เผยแพร และแลกเปลี่ยนกับประเทศอ่ืนๆ เก่ียวกับฐานขอมูลผูผลิตวัตถุดิบ 

สวนผสม และผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย ตลอดท้ังหวงโซอุปทาน 
ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา เพ่ือสงเสริมการจับคูทางธุรกิจท้ังภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

• ดานการขายและการตลาด 

o สงเสริมใหมีการสรางเรื่องราวเก่ียวกับสรรพคุณและคุณสมบัติพิเศษของสมุนไพรท่ีใช
เปนสวนผสมในสินคาแบรนดไทย เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

o สงเสริมใหธุรกิจท่ีมีความพรอมและมีฐานลูกคาในอาเซียนท่ีเขมแข็งแลวขยับไปเจาะ
ตลาดในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมโดยเฉพาะอินเดียและอิหรานเพ่ือขยายฐานลูกคาให
มากข้ึน  หรืออาจขยับไปเจาะตลาดในประเทศพัฒนาแลวเพ่ือสรางชื่อเสียงและเพ่ิม
ความแข็งแกรงของแบรนดสินคาวามีคุณภาพสูง ซ่ึงจะทําใหฐานลูกคาเดิมในอาเซียน
ยอมรับและเชื่อถือแบรนดมากข้ึน 

o ทําโครงการรณรงคประชาสัมพันธสินคารวมกับโครงการสงเสริมสินคากลุมแฟชั่น 
(เสื้อผา เครื่องหนัง รองเทา เครื่องประดับ)  รวมไปถึงสินคาเชิงวัฒนธรรม (ภาพยนตร 
ละคร เพลง) 
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o ผลักดันใหเกิดการรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมระหวางคลัสเตอรธุรกิจผลิตภัณฑความ
งามและผลิตภัณฑดูแลรางกายและคลัสเตอรบรรจุภัณฑ 

o จัดทํา เผยแพร และแลกเปลี่ยนกับประเทศอ่ืนๆ เก่ียวกับฐานขอมูลผูผลิตผลิตภัณฑ
ความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย เจาของแบรนดสินคา และผูจัดจําหนายสินคา 
ตลอดท้ังหวงโซคุณคา เพ่ือสงเสริมการจับคูทางธุรกิจท้ังภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ 

o จัดจางท่ีปรึกษาดานการตลาด และ/หรือ จัดใหมีการทําการวิจัยตลาดอยางละเอียด 
และ/หรือ จัดซ้ือรายงานผลการวิจัยตลาดอยางละเอียด แลวเผยแพรผานชองทางท่ีไม
ขัดตอสัญญาการจัดทํา/จัดซ้ือรายงานวิจัยดังกลาว 

o จัดทําและเผยแพรฐานขอมูลรายชื่อผูใหบริการธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องและจําเปนในการเขาไป
สรางโอกาสการคาและการลงทุนในตางประเทศ ไมวาจะเปนผูใหบริการดานกฎหมาย 
การบัญชี การตลาด การติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐของตางประเทศ 

• ดานการจัดจําหนาย 

o จัดหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการขายปลีกสําหรับนักทองเท่ียวใหกับสินคาแบรนดไทย  และ
อาจทําโครงการรณรงคประชาสัมพันธสินคารวมกับโครงการสงเสริมการทองเท่ียว 

 

ภาพท่ี 3.3.19 จํานวนการควบรวมกิจการในธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

ท่ีประสบความสําเร็จท่ัวโลก ในชวงป 2554 ถึง 2557 

 
ท่ีมา:  Ernst & Young (2015) 
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ภาพท่ี 3.3.20 สัดสวนมูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอยอดขายของบริษัทขามชาติท่ี 

เปนผูเลนหลักในธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

 
ท่ีมา:  Credit Suisse (2013) 

 

ภาพท่ี 3.3.21 งบประมาณท่ีใชในการโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัทขามชาติท่ีเปนผูเลนหลัก 

ในธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

 
ท่ีมา:  http://www.bidnessetc.com 
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ภาพท่ี 3.3.22 แนวทางการยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

ใหสอดรับกับการผลักดันใหประเทศไทยเปนชาติการคา 

 
ท่ีมา:  คณะผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 3.3.23 การคาดการณแนวโนมการเติบโตของผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย

ประเภทตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงป 2557 ถึง 2562 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015a) 

ผลติภณัฑ์
ความงามฯ

1.0

ผลติภณัฑ์
ความงามฯ

2.0

ผลติภณัฑ์
ความงามฯ

3.0

Single product Multi-tasking product Total beauty solution

Brand ambassador Word of mouth R&D story-telling

Affordable Value for money Green

New formulations New applications New ingredients

Comfort Variety Hands-on experience

Somewhere at some time Everywhere at some time Everywhere at every time
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ภาพท่ี 3.3.24 ตัวอยางบล็อกเกอรท่ีมีอิทธิพลตอกลุมวัยรุนท่ีใชผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑ 

ดูแลรางกายในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2014) 

 

ภาพท่ี 3.3.25 สัดสวนมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกาย 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในชวงป 2551 ถึง 2556 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2014) 
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ภาพท่ี 3.3.26 สัดสวนยอดขายสินคาประเภทตางๆ สําหรับนักเดินทาง (travel retail) ท่ัวโลกในป 2554 

 
ท่ีมา:  Credit Suisse (2013) 

 

ภาพท่ี 3.3.27 อัตราการเติบโตของยอดขายสินคาประเภทตางๆ สําหรับนักเดินทาง (travel retail)  

ท่ัวโลก ในชวงป 2551 ถึง 2554 

 
ท่ีมา:  Credit Suisse (2013) 
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ภาพท่ี 3.3.28 ยอดขายสินคาประเภทตางๆ ทางอินเทอรเน็ตท่ัวโลกในป 2552 และ 2557 

 
ท่ีมา:  Euromonitor International (2015a) 

 

 



 

ตารางท่ี 3.3.3 สรุปโอกาสและความทาทายสําหรับธุรกิจผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑดูแลรางกายของไทยในการเช่ือมโยงการคาการลงทุน 
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ลักษณะการเชื่อมโยงการคาการ
ลงทุน 

ประเทศที่มีศักยภาพ โอกาส ความทาทาย 

1. การไปลงทุนต้ังโรงงานผลิต • อินโดนีเซีย 

• มาเลเซีย 

• ฟลิปปนส 

• มีโอกาสถกูกีดกันทางการคาจากการบังคับใชมาตรการทางการคาที่
ไมใชภาษีนอยกวา 

• มีโอกาสเขาถึงแหลงวัตถุดิบบางประเภทไดในราคาที่ตํ่ากวา เชน 
น้ํามันปาลม น้าํมันมะพราว 

• มีความเส่ียงจากการถกูละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เชน 
สูตรการผลิต สวนผสมสําคัญ 

• อาจมีตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวาการผลิตที่โรงงานในประเทศ
ไทยเพียงประเทศเดียว เนื่องจากการไมประหยัดตอขนาด 

2. การไปลงทุนต้ังศูนยวิจัย • สิงคโปร 

• อินโดนีเซีย 

• มาเลเซีย 

• ฟลิปปนส 

• สิงคโปรมีความพรอมดานบุคลากรวิจัยและดานโครงสรางพื้นฐาน 

• อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนสมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ทําใหมีโอกาสวจิัยพัฒนาสวนผสมใหมๆ ไดมาก 

• ใชเงินลงทุนสูง 

• หากไมมีการบริหารจัดการที่ดี อาจพบปญหาในการแบงปน
ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินทางปญญาที่คิดคนขึ้นได 

• มีความเส่ียงจากการถกูละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่คิดคน 

3. การไปลงทุนต้ังสํานักงานดูแลดาน
การตลาดและการขาย 

ทุกประเทศ • มีโอกาสไดรับผลกําไรอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เนื่องจากไมตอง
แบงปนผลกําไรกับใคร 

• มีโอกาสไดรับขอมูลแนวโนมพฤติกรรมและความตองการของลูกคา
และแหลงวัตถุดิบไดโดยตรงมากกวา 

• สามารถปองกันและจัดการความเส่ียงจากการถูกละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา เชน สูตรการผลิต สวนผสมสําคัญ ไดดีขึ้น 

• มีตนทุนและอาจพบความยากลําบากมากกวาในการสรางการรับรู
แบรนดสินคา 

• มีตนทุนและอาจพบความยากลําบากมากกวาในการหาฐานลูกคา
และชองทางการจัดจาํหนายที่เหมาะสม 

• มีตนทุนและอาจพบความยากลําบากมากกวาในการจางและอบรม
พนักงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

4. การหาพันธมิตรทางธุรกจิมาดูแล
ดานการตลาดและการขายให 

ทุกประเทศ • มีโอกาสสรางการรับรูแบรนดสินคาไดงายกวาและเร็วกวา 

• มีโอกาสเขาถึงฐานลูกคาและชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมได
งายกวาและเร็วกวา 

• ไมตองจางพนักงานเอง และอาจมีตนทนุในการอบรมพนักงานใหมี
ความเขาใจในแบรนดและตัวผลิตภัณฑตํ่ากวา 

• มีความเส่ียงจากการถกูละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เชน 
สูตรการผลิต สวนผสมสําคัญ 

• ยอดขายและผลกาํไรอาจไมแนนอน คาดการณไดยาก และขึ้นอยู
กับอํานาจการตอรองทางธุรกิจ 

5. การควบรวมกิจการ ทุกประเทศ • ไมตองเสียเวลาในการสรางแบรนด 

• สามารถเขาถึงฐานลูกคาและชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมได
ทันที 

• ไดตัวผลิตภัณฑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งในดานการวิจัยพัฒนา 
การผลิต การตลาด และ/หรือ การจัดจาํหนาย มาตอยอด 

• ใชเงินลงทุนสูงและมีความเส่ียงสูง 

ท่ีมา:  คณะผูวิจัย 
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3.4.  ธุรกิจบริการโลจิสติกส 

3.4.1 ความสําคัญของสาขาขนสงและโลจิสติกส 

 

บริการโลจิสติกสเปนกลไกสําคัญของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคา

ภายในประเทศและระหวางประเทศ เพราะเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (supply 

chain) ของผูประกอบการ โดยการวางแผนโลจิสติกส ท่ีดีจะสามารถลดตนทุนให กับองคกร เพ่ิม

ประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชประโยชนของเวลา

และสถานท่ี ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยท่ัวไปแลว ผลการดําเนินงาน

ของผูประกอบการจะแตกตางกันตามความสามารถในการบริหารจัดการปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

โดยผูประกอบการมักจะบริหารปจจัยภายในองคกรไดดีกวาปจจัยภายนอก ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุม 

เชน นโยบายของรัฐ และสภาพตลาดของตางประเทศ เปนตน 

 

ดังนั้น การหาแนวทางในการเพ่ิมโอกาสการดําเนินธุรกิจดานบริการโลจิสติกสใหกับผูประกอบการ

ไทย ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการอํานวยความ

สะดวกใหกับการประกอบการของโครงสรางพ้ืนฐานและกฎระเบียบ จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการเปนผูนําของ

ภาคธุรกิจในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน  

 

การศึกษาในสวนนี้ประกอบไปดวย การวิเคราะหหวงโซการผลิตของบริการโลจิสติกส เพ่ือทํา

ความเขาใจถึงรูปแบบของธุรกิจท่ีอยูในตลาดบริการโลจิสติกส การศึกษาศักยภาพของสาขาขนสงและ 

โลจิสติกสไทย เพ่ือวิเคราะหโอกาสท่ีธุรกิจไทยจะเปนชาติผูนําในภูมิภาคอาเซียน วาจะตองรับมือกับ

ลักษณะตลาดและอุปสรรคประการใดบาง ตลอดจนการนําเสนอแผนงานในการจัดทํากรณีศึกษา

ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในการลงทุนในประเทศมาเลเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 

เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใหกับผูประกอบการไทยในการใหบริการขนสงสินคาและ 

โลจิสติกสกับประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับไทย 

 

3.4.2 หวงโซการผลิต การคา และการบริการ 

 

ธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกส มีขอบเขตครอบคลุมตั้งแตกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการ

วางแผน การบริหารจัดการ และการควบคุมการขนสงสินคา จากตนทางไปจนถึงการสงใหกับผูบริโภค 

รวมถึงการเก็บรักษาสินคา  การศึกษานี้ไดอธิบายประเภทของกิจกรรมดานบริการโลจิสติกสตามแนวทาง

ของ The United States International Trade Commission (USITC) (2005) ซ่ึ งแบ งรูปแบบการ

ใหบริการออกเปน 3 ข้ัน ไดแก (1) บริการท่ีเนนการขนสงสินคาเปนหลัก (core freight) (2) บริการท่ี
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เก่ียวของกับการขนสงสินคา (related freight) และ (3) บริการท่ีไมไดเนนการขนสงสินคาเปนหลัก (non-

core freight) ดังแสดงในภาพท่ี 3.4.1 

 

ภาพท่ี 3.4.1 รูปแบบกิจกรรมดานบริการโลจิสติกส 

 
ท่ีมา:  An Investigation into the Measures Affecting the Integration of ASEAN’s Priority Sectors 

(Phase 2): The Case of Logistics, 2007. 

 

บริการท่ีเนนการขนสงเปนหลัก ไดแก บริการยกขนสินคา (cargo handling) บริการเก็บสินคา 

(storage and warehousing) ตัวแทนการขนสง (transport agency) บริการสนับสนุนดานการขนสง 

(supporting and auxiliary transport service) ท้ั งนี้  ผูจัดหาบริการโลจิสติกส  (Logistics Service 

Providers: LSP) ในข้ันนี้ประกอบไปดวย ธุรกิจท่ีบริหารจัดการเพ่ือใหบริการขนสงทุกประเภท (transport 

management) โดยใชอุปกรณและยานพาหนะท่ีตนเองเปนเจาของ หรือเปนผูจัดหาบริการโลจิสติกสแบบ

ดั้งเดิม (Asset Based Logistics Service Providers: Asset Based LSP) และธุรกิจท่ีใหคําปรึกษาในการ

บริการจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain consulting) ซ่ึงผูใหบริการจะเนนใหบริการทางเทคโนโลยีใน

การวางกลยุทธ การบริหารสินคาคงคลัง และการจัดระบบขอมูลในการบริหารจัดการ หรือเปนผูจัดหา

บริการโลจิสติกสสมัยใหม โดยไมไดเปนเจาของสินทรัพยท่ีใหบริการ (Non-Asset Based Logistics 

Service Providers: Non-Asset Based LSP) ดังนั้น ธุรกิจท่ีใหบริการในข้ันนี้จัดเปนกลุมท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดตอสาขาบริการโลจิสติกส และถือเปนกลุมธุรกิจข้ันท่ี 1 (tier 1) ของบริการ 
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บริการท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคา ไดแก สาขาบริการยอยท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคา 

(บริการขนสงทางทะเล ทางน้ําในประเทศ ทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน) บริการทดสอบ (testing 

and analysis) บริการไปรษณียและพัสดุภัณฑ (postal and courier) บริการนายหนา (commission 

agents) บริการคาสงและคาปลีก (wholesale and retail trade) ซ่ึงในทางปฏิบัติ ธุรกิจท่ีใหบริการในข้ัน

นี้จะเก่ียวของกับการขนสงสินคาแบบตอเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal freight transportation) อยู

ในกลุมข้ันท่ี 2 (tier 2) ของบริการโลจิสติกส 

 

บริการท่ีไมไดเนนการขนสงสินคาเปนหลัก คือธุรกิจท่ีอยูในกลุมสนับสนุนบริการโลจิสติกส ซ่ึง

ไมไดอยูในกลุมข้ันท่ี 1 และ 2 เชน บริการบรรจุหีบหอ (packaging) บริการใหเชาหรือเชาซ้ืออุปกรณท่ี

เก่ียวกับบริการโลจิสติกส เปนตน โดยธุรกิจท่ีใหบริการเหลานี้จัดอยูในกลุมข้ันท่ี 3 (tier 3) 

 

ท้ังนี้ การวิเคราะหจะเนนศึกษาการประกอบธุรกิจท่ีอยูในข้ันท่ี 1 และ 2 เปนหลัก 

 

1) หวงโซอุปทานของบริการโลจิสติกส 

หากวิเคราะหดวยหวงโซอุปทานของบริการโลจิสติกสท่ีเริ่มตั้งแตการขนสงจากผูสงสินคา 

(shipper) ไปยังผูนําเขาท่ีอยูปลายทาง ดังภาพท่ี 3.4.2 จะพบวา ผูจัดหาบริการโลจิสติกสจะมีบทบาท

สําคัญในการเชื่อมโยงการใหบริการในแตละสวนตลอดหวงโซอุปทาน โดยผูจัดหาบริการโลจิสติกสแบบ

ดั้งเดิมมักจะเปนเจาของสินทรัพยท่ีนํามาใหบริการขนสงและเก็บรักษาสินคาเพ่ือรอการขนสงตอ เชน โกดัง

เก็บสินคา รถบรรทุก เรือขนสินคา และเครื่องบิน เปนตน ในขณะท่ีผูจัดหาบริการโลจิสติกสสมัยใหมจะ

ใหบริการในลักษณะเปนตัวกลางระหวางผูสงสินคาและผูจัดหาบริการโลจิสติกสรายอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการจาง

ตามสัญญาเพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการหวงโซอุปทาน การบริหารจัดการการขนสง การบริหารคง

คลัง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเก่ียวของ นอกจากนี้ ผูใหบริการ

โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและโลจิสติกสนั้นมีความสําคัญตอการอํานวยความสะดวกใหกับกิจกรรม

ดานบริการโลจิสติกส เชน ผูประกอบการทาเรือ ทาอากาศยาน ศูนยกระจายสินคา สถานีตูสินคาใน

ประเทศ (inland container depot) เปนตน ซ่ึงผูประกอบการเหลานี้มักจะใหบริการท่ีอํานวยความ

สะดวกแกการใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ เพ่ิมดวย เชน บริการยกขนสินคา บริการรวบรวมและ

กระจายสินคา เปนตน 

 

ผูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบริการโลจิสติกสยังประกอบไปดวย ภาครัฐหรือผูท่ีทําหนาท่ีกํากับการ

ประกอบการ และภาคเอกชนหรือสมาคมผูประกอบการ ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของบริการ ผานการกําหนดกฎระเบียบและการเจรจาเพ่ือหาขอตกลง 
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ภาพท่ี 3.4.2 หวงโซอุปทานของบริการโลจิสติกส 

 
ท่ีมา:  An Investigation into the Measures Affecting the Integration of ASEAN’s Priority Sectors 

(Phase 2): The Case of Logistics, 2007. 

 

จากการพิจารณาหวงโซอุปทานของธุรกิจบริการโลจิสติกส จึงกลาวไดวา ธุรกิจดังกลาวมี

ผูเก่ียวของในตลาด (players) เปนจํานวนมาก และมีกิจกรรมการผลิตหลายข้ันตอน โดย Souza, Goh, 

Gupta, & Lei (2007) พบวา สาเหตุสําคัญท่ีทําใหธุรกิจบริการโลจิสติกสขาดประสิทธิภาพนั้นเก่ียวของกับ

ศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐาน อุปสรรคของการคาขามแดน และกฎระเบียบเฉพาะของแตละประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน  ดังนั้น การลดอุปสรรคในประเด็นเหลานี้จะมีสวนเพ่ิมโอกาสใหกับการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการได 

 

2) ขอมูลเบื้องตนของผูเก่ียวของในระบบหวงโซอุปทานบริการโลจิสติกสไทย 

จากองคประกอบดานบริการโลจิกติกสท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน จะเห็นไดวากระบวนการ 

โลจิสติกสมีข้ันตอนและรายละเอียดในการดําเนินงานจํานวนมาก หากผูประกอบการหรือผูผลิตสินคา 

แตละรายเลือกท่ีจะดําเนินการเองท้ังหมดจะมีตนทุนท่ีสูง  ปจจุบันจึงมีบริษัทซ่ึงจดทะเบียนเพ่ือใหบริการ

ดานโลจิกติกสโดยเฉพาะ โดยบริษัทเหลานี้จะรับจางจากผูผลิตสินคาเพ่ือทําการบริหารจัดการขนสงสินคา

ใหตามความเหมาะสม ซ่ึงรายไดของธุรกิจดังกลาวเกิดจากการใหบริการแกลูกคาหลายราย ทําใหเกิดการ

ประหยัดตอขนาด (economy of scale) และลดตนทุนการขนสงโดยรวมได ท้ังนี้  ผูประกอบการ 

โลจิสติกสแตละรายอาจไมไดดําเนินการครอบคลุมครบถวนในทุกข้ันตอนของกระบวนการโลจิสติกส
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ท้ังหมด แตอาจเลือกดําเนินการในเฉพาะสวนท่ีตนเองมีความเชี่ยวชาญ ในขณะท่ีการดําเนินงานในข้ันตอน

อ่ืนๆ ก็จะใชวิธีการสรรหา (outsourcing) จากผูประกอบการรายอ่ืนๆ ตอไป 

 

จากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาป 2558 พบวา ผูประกอบการขนสงสินคาและโลจิสติกสใน

ไทยท่ีจดทะเบียนธุรกิจมีจํานวน 25,540 บริษัท ซ่ึงสามารถแบงตามมูลคาทุนจดทะเบียนเฉลี่ยตอบริษัทได

ดังตารางท่ี 3.4.1 

 

ตารางท่ี 3.4.1 จํานวนผูประกอบการโลจิสติกสไทยจําแนกตามทุนจดทะเบียนเฉล่ียป 2558 
ทุนจดทะเบียนเฉลี่ย/บริษัท จํานวน (บริษัท) สัดสวน (รอยละ) 

นอยกวา 1 ลานบาท 23  0.09 

1-5 ลานบาท 9,027  35.34 

5-10 ลานบาท 1,705  6.68 

10-20 ลานบาท 4,573  17.91 

20-30 ลานบาท 10,188  39.89 

มากกวา 100 ลานบาท 24  0.09 

รวม 25,540 100 

หมายเหตุ: ธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนเฉลี่ย 100-200 ลานบาท มีเพียง 1 ราย 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

จากหลักเกณฑการแบงขนาดของธุรกิจ อางอิงจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 0

1 จะเห็นไดวาผูประกอบการกวารอยละ 99 ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีทุนจดทะเบียนเฉลี่ย

ตอกิจการไมเกิน 50 ลานบาท ในขณะท่ีผูประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนตอกิจการมากกวา 100 ลานบาท

มีเพียงรอยละ 0.09 ซ่ึงในจํานวนนั้นเปนธุรกิจขนาดกลางท่ีมีทุนจดทะเบียนเฉลี่ย 100-200 ลานบาท 

จํานวน 1 ราย และมีทุนจดทะเบียนเฉลี่ย ต้ังแต  300 ลานบาท จํานวน 23 ราย จึงกลาวไดวา 

ผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทยสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย (Small Medium 

Entrprises: SMEs) โดยสวนใหญดําเนินธุรกิจเฉพาะดานใดดานหนึ่งของโลจิสติกส เชน ใหบริการขนสง

สินคา ตัวแทนขนสง หรือคลังสินคา เปนตน ซ่ึงแตกตางกับธุรกิจขนาดใหญท่ีจะมีการใหบริการท่ีครบวงจร

ดานโลจิสติกส เพ่ือประสิทธิภาพในการใหบริการ นอกจากนี้ ผูประกอบการรายยอยมักจะไมมีการลงทุนใน

สินทรัพยท่ีใชในการใหบริการ ซ่ึงสงผลตอการขาดศักยภาพและความนาเชื่อถือในภูมิภาค 

 

1  กลุมธุรกิจขนาดเล็ก (S) หมายถึง นิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรคิดเปนมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท 
   กลุมธุรกิจขนาดกลาง (M) หมายถึง นิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรคิดเปนมูลคามากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
   กลุมธุรกิจขนาดใหญ (L) หมายถึง นิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรคิดเปนมูลคามากกวา 200 ลานบาท 
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จากขอมูลผูถือหุนของธุรกิจโลจิสติกสในไทยป 2558 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดังตารางท่ี 

3.4.2 พบวา ธุรกิจบริการโลจิสติกสในไทยสวนใหญยังคงมีชาวไทยเปนผูถือหุนหลัก โดยเฉพาะการขนสง

ทางถนน การขนสงทางน้ําภายในประเทศ การขนสงทางทะเล และการขนสงทางอากาศแบบมีตารางเวลา 

ท่ีมีคนไทยเปนผูถือหุนเกินรอยละ 90  สวนธุรกิจดานการขนสงสินคาทางรถไฟและการบริหารจัดการดาน

การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา มีสัดสวนของชาวไทยเปนผูถือหุนอยูท่ีประมาณรอยละ 80 

 

ตารางท่ี 3.4.2 สัดสวนของผูถือหุนในธุรกิจบริการโลจิสติกสในประเทศไทยป 2558 

ประเภทของผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกส 
สัดสวนของผูถือหุน (รอยละ) 

ผูถือหุนชาวไทย ผูถือหุนชาวตางชาติ 

ขนสงทางถนน 99.60 0.40 

ขนสงทางรถไฟ 85.77 14.23 

ขนสงทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล 94.72 5.28 

ขนสงทางนํ้าภายในประเทศ 97.04 2.96 

ขนสงทางอากาศแบบมีตารางเวลา 94.01 5.99 

การบริหารจัดการดานการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 88.54 11.46 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

หากพิจารณาอันดับของผูประกอบการในแตละประเภทกิจการบริการโลจิสติกส จําแนกตามสวน

แบงการตลาดดานรายไดในป 2558 สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 3.4.3  

 

ตารางท่ี 3.4.3 ผูประกอบการหลักในธุรกิจบริการโลจิสติกสในประเทศไทย 

อันดับ ขนสงทางถนน ขนสงทางทะเล 
ขนสงทางน้ําใน

ประเทศ 
ขนสงทางอากาศ 

บริหารจัดการการ

ขนสง 

รับสงเอกสาร/

ส่ิงของ 

ขนสงและขนถาย

สินคา 

1 ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น 
แหลมฉบัง อินเตอร

เนชั่นแนล เทอรมินอล 

เอส.พี.อินเตอร 

มารีน  

ดีเอชแอล เอกซ

เพรส อินเตอรเนชั่น

แนล (ประเทศไทย) 

ดีเอชแอล ซัพพลาย

เชน (ประเทศไทย) 

ทีเอ็นที เอ็กซ

เพรส เวิลดไวด 

(ประเทศไทย) 

เอสซีจี โลจิสติกส 

แมเนจเมนท 

2 เดอะ สตีล โลจิสติกส นทลิน บีเอ็มที แปซิฟค  ไทยสมายลแอรเวย 
ไทยเบฟเวอเรจ  

โลจิสติก  

เคอรี่ เอ็กซเพรส 

(ประเทศไทย) 

ยูเซ็น โลจิสติกส 

(ประเทศไทย) 

3 ภรณภัทร ทรานสปอรต อามา มารีน ทะเลไทย ขนสง 

เอเชีย แอทแลนติก 

แอรไลนส  

ดีเอชแอล ดิสทริ

บิวชั่น (ประเทศไทย) 

ควอนเธยีม 

โซลูชั่นส 

(ประเทศไทย) 

ดีเอชแอล โกล

เบิล ฟอรเวิรดด้ิง 

(ประเทศไทย) 

4 มีทรัพย ขนสง 
ชิปโก ทรานสปอรต 

(ประเทศไทย) 
อินเตอร สตีวีโดริ่ง  

เฟดเดอรัล เอ็กซ

เพรส (ประเทศไทย)  

เคดับบลิวอี-คินเทซึ 

เวิลด เอ็กซเปรส 

(ประเทศไทย) 

ไพวอท 

ลินฟอกซ ทราน

สปอรต (ประเทศ

ไทย) 

5 ลาซาดา เอ็กซเพรส ศรีไทย มารีน 
ทะเลไทย ขนสง 

2 

เค-ไมล แอร  

มิตซูบิชิ  

คอรปอเรชั่น แอลที 

(ประเทศไทย) 

ดอคคิวเมนท 

พารเซล เอ็กซ

เพรส 

พาแนลพีนา เวิลด 

ทรานสปอรท 

(ประเทศไทย) 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0115539001833&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0115539001833&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105548000160&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105548000160&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105548000160&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105539107526&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105539107526&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0115548012931&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105556168686&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105530004171&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105530004171&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0245545000443&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105555178238&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105555178238&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105535099502&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105535099502&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105533065589&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105537121271&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105537121271&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085767&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085767&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085767&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0255549000499&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0255549000499&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105547121249&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105543101693&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105543101693&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105543101693&jpTypeCode=5
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นอกจากนี้ หากพิจารณาสัดสวนของมูลคาการลงทุนในกิจการโลจิสติกสของผูลงทุนตางชาติ 10 

อันดับแรก ดังตารางท่ี 3.4.4 พบวา การลงทุนของนักลงทุนจากมอริเชียสมีมูลคาสูงท่ีสุด โดยคิดเปน 

รอยละ 32.87 รองลงมา ไดแก การลงทุนจากนักลงทุนชาวญี่ปุน และหมูเกาะเวอรจิน ประเทศอังกฤษ ซ่ึง

คิดเปนรอยละ 19.27 และ 10.46 ตามลําดับ โดยการลงทุนจากประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และจีน อยูใน

อันดับท่ี 4, 7 และ 8 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 8.07, 3.28 และ 2.96 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.4.4 อันดับการลงทุนของตางชาติในธุรกิจบริการโลจิสติกสป 2558 
ลําดับ สัญชาติ จํานวนนิติบุคคล มูลคาการลงทุน (บาท) % มูลคาการลงทุน 

1 มอริเชียส 3 14,561,196,000 32.87 

2 ญี่ปุน 283 8,533,815,925 19.27 

3 หมูเกาะเวอรจิน (อังกฤษ) 15 4,633,160,731 10.46 

4 สิงคโปร 201 3,574,029,617 8.07 

5 อังกฤษ 69 1,870,983,945 4.22 

6 มาเลเซีย 139 1,451,620,742 3.28 

7 จีน 158 1,309,970,485 2.96 

8 เนเธอรแลนด 29 1,248,302,600 2.82 

9 ฮองกง 50 950,486,995 2.15 

10 ประเทศอ่ืน 296 1,611,427,930 3.64 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

3.4.3 ศักยภาพของสาขาขนสงและโลจิสติกสไทยในปจจุบัน 

 

1) ศักยภาพดานโลจิสติกสของไทย 

ธนาคารโลก (World Bank) ไดจัดอันดับธุรกิจบริการดานโลจิสติกสของไทยใหอยูในอันดับท่ี 45 

จาก 160 ประเทศ ในป 2559 ตามดัชนีชี้วัดศักยภาพดานโลจิสติกส หรือ Logistics Performance Index 

(LPI) ซ่ึงเปนดัชนีท่ีธนาคารโลกจัดทําข้ึนผานการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการดานโลจิสติกสในแต

ละประเทศ (Global Freight Forwarders & Express Carriers) โดยไดรับความรวมมือจาก 3 หนวยงาน

หลัก คือ (1) International Federation of Freight Forwarders Associations (2) Global Express 

Association และ (3 ) Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade ท้ั งนี้  LPI 

เปนดัชนีชี้วัดเชิงลึกแรกท่ีประเมินผลงานดานโลจิสติกสของประเทศตางๆ จํานวนมากถึง 150 ประเทศ ซ่ึง

มีผูตอบแบบสอบถามกวา 5,000 ราย หรือผูประกอบการ 800 บริษัทท่ัวโลก โดยเปนการตอบ

แบบสอบถามทางเว็บไซต (web-based questionnaire) และคํานวณออกมาเปนคาดัชนีชี้วัดแบบ 

มาตรวัด 5 ระดับ เพ่ือสะทอนใหเห็นชองวางในการพัฒนา (Logistics Gap) (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย, 2556) 
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ท้ังนี้ LPI เปนการประเมินศักยภาพของธุรกิจบริการดานโลจิสติกสจากองคประกอบ 6 ดาน โดย 

3 องคประกอบแรก เปนการประเมินความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสของประเทศใน

ภาพรวม และ 3 องคประกอบหลัง เปนการประเมินความสามารถของผูประกอบการดานโลจิสติกส ซ่ึง

คะแนนท่ีสูงสะทอนถึงความพรอมและศักยภาพของประเทศในแตละดาน โดยการประเมินศักยภาพใน 

แตละองคประกอบมีดังนี้ 

- ประสิทธิภาพของการดําเนินการดานศุลกากร (customs)  

- คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง (infrastructure)  

- การจัดการขนสงสินคาดวยราคาท่ีแขงขันได (international shipments)  

- ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ (logistics competence)  

- การติดตามสถานะของสินคาระหวางการจัดสง (tracking & tracing)  

- ความตรงตอเวลาในการจัดสง (timeliness)  

 

ผลการประเมินศักยภาพดานโลจิสติกสของไทยดวย LPI ในป 2559 สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 

3.4.5 ซ่ึงจะเห็นไดวาบริการโลจิสติกสของไทยมีคะแนนรวมท่ีลดลงจาก 3.43 ในป 2557 เปน 3.29 ในป 

2559 โดยองคประกอบสวนใหญมีคาลดลง 

 

ในขณะท่ีตารางท่ี 3.4.6 แสดงใหเห็นถึงอันดับของประเทศไทยในภาพรวมท่ีลดลงในป 2557 โดย

บางองคประกอบ มีอันดับท่ีลดลง แตไดรับผลคะแนนประเมินท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (2556) ไดใหเหตุผลท่ีนาสนใจเก่ียวกับประเด็นดังกลาว คือ การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานไม

วาจะมีมากหรือนอยเพียงใด หากปราศจากการอํานวยการท่ีดีแลว การดําเนินการลงทุนทางกายภาพ

ดังกลาวอาจไมสมประโยชนหรือแมกระท่ังสูญเปลาได (เชน กรณีสถานีขนสงสินคาชานเมืองท่ีรัฐไดลงทุน

ไป แตไมมีการใชงานเนื่องจากไมสามารถบริหารจัดการได) ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของโลจิสติกสดวย LPI จึงมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงหากประเทศไทย

สามารถบริหารระบบโลจิสติกสไดดีกวาประเทศอ่ีน จะสามารถประหยัดตนทุนการขนสงสินคาหรือ

บริการโลจิสติกสลงได อันจะชวยทําใหสามารถตั้งราคาขายสินคาใหต่ํากวาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารระบบโลจิสติกส   

 

ในตารางท่ี 3.4.6 ยังแสดงใหเห็นถึง อันดับของประเทศไทยในภาพรวมท่ีลดลงในป 2559 โดย

องคประกอบตางๆ ทุกองคประกอบนั้นมีอันดับท่ีลดลง ซ่ึงสอดคลองกับคะแนนท่ีถูกปรับลดลง ยกเวน

คะแนนในดานการจัดการขนสงสินคาดวยราคาท่ีแขงขันไดท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนจากป 2557 
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ตารางท่ี 3.4.5 ผลคะแนนการประเมินศักยภาพดานโลจิสติกสของประเทศไทย 
ดานท่ีประเมิน 2550 2553 2555 2557 2559 

LPI Score 3.31 3.29 3.18 3.43 3.26 

ประสิทธิภาพของการดําเนินการดานศุลกากร  3.03 3.02 2.96 3.21 3.11 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง  3.16 3.16 3.08 3.40 3.12 

การจัดการขนสงสินคาดวยราคาท่ีแขงขันได  3.24 3.27 3.21 3.30 3.37 

ความสามารถและคณุภาพของบรกิารโลจิสติกสในประเทศ  3.31 3.16 2.98 3.29 3.14 

การติดตามสถานะของสินคาระหวางการจัดสง  3.25 3.41 3.18 3.45 3.20 

ความตรงตอเวลาในการจัดสง  3.91 3.73 3.63 3.96 3.56 

ท่ีมา:  ฐานขอมูลธนาคารโลก (World Bank) 

 

ตารางท่ี 3.4.6 ผลการจัดอันดับตามศักยภาพดานโลจิสติกสของประเทศไทย 
ดานท่ีประเมิน 2550 2553 2555 2557 2559 

LPI Score 31 35 38 35 45 

ประสิทธิภาพของการดําเนินการดานศุลกากร  32 39 42 36 46 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง  31 36 44 30 46 

การจัดการขนสงสินคาดวยราคาท่ีแขงขันได  39 32 30 35 38 

ความสามารถและคณุภาพของบรกิารโลจิสติกสในประเทศ  38 29 39 49 49 

การติดตามสถานะของสินคาระหวางการจัดสง  33 36 37 45 50 

ความตรงตอเวลาในการจัดสง  29 28 48 39 52 

ท่ีมา:  ฐานขอมูลธนาคารโลก (World Bank) 

 

หากเปรียบเทียบระดับศักยภาพดานโลจิสติกสของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนในป 2559 

พบวา ประเทศไทยอยูในอันดับ 3 ของการจัดลําดับในภูมิภาค โดยเปนรองจากสิงคโปรและมาเลเซีย

เทานั้น ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนและของทุกประเทศท่ี

ธนาคารโลกทําการศึกษา ประเทศไทยถือวามีศักยภาพสูงกวาระดับคาเฉลี่ยในทุกๆ องคประกอบ ดังแสดง

ในตารางท่ี 3.4.7 ซ่ึงหมายความวา ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เม่ือเทียบกับประเทศสวนใหญ และมีความ

พรอมท่ีจะพัฒนาเปนผูนําดานการขนสงและโลจิสติกสในระดับภูมิภาค 

  



156 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ตารางท่ี 3.4.7 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศสมาชิกอาเซียนในป 2559 

ประเทศ LPI Score Customs Infrastructure 
International 

shipments 

Logistics 

competence 

Tracking 

& tracing 
Timeliness 

สิงคโปร 4.14 4.18 4.20 3.96 4.09 4.05 4.40 

มาเลเซีย 3.43 3.17 3.45 3.48 3.34 3.46 3.65 

ไทย 3.26 3.11 3.12 3.37 3.14 3.20 3.56 

เวียดนาม 2.98 2.75 2.70 3.12 2.88 2.84 3.50 

อินโดนีเซีย 2.98 2.69 2.65 2.90 3.00 3.19 3.46 

ฟลิปปนส 2.86 2.61 2.55 3.01 2.70 2.86 3.35 

เมียนมา 2.46 2.43 2.33 2.23 2.36 2.57 2.85 

ลาว 2.07 1.85 1.76 2.18 2.10 1.76 2.68 

คาเฉลี่ยของ 

อาเซียน 
2.51 2.85 2.85 3.03 2.95 2.99 3.43 

คาเฉลี่ยของ

ทุกประเทศ 

2.88 2.71 2.75 2.87 2.82 2.86 3.27 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก (World Bank) 

 

2) ความตองการขนสงสินคาของไทยในปจจุบัน 

ความตองการขนสงสินคาของประเทศเปนปจจัยหลักท่ีบงชี้ถึงความสําคัญของระบบโลจิสติกส 

เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เปนกลไกท่ีทําใหเกิดความตองการขนสงสินคา โดยมีผูผลิตและ

ผูบริโภคเปนองคประกอบหลัก สวนภาคธุรกิจโลจิสติกสทําหนาท่ีเปนเสมือนตัวกลางท่ีคอยเชื่อมโยงผูผลิต

และผูบริโภค ผานการขนยายสิ่งของจากผูท่ีมีความตองการขายไปยังผูท่ีมีความตองการซ้ือ และทําใหการ

ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาครบวงจร การดําเนินการดานโลจิสติกสจึงตอบสนองตอความตองการของท้ัง

ผูผลิตและผูบริโภคในคราวเดียวกัน 

 

ความตองการขนสงสินคาของไทยในปจจุบัน ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ดําเนินการ

ผาน 5 รูปแบบ ไดแก ถนน ราง น้ํา อากาศ และทางไปรษณียภัณฑและอ่ืนๆ ซ่ึงการขนสงสินคาแตละ

รูปแบบตางมีลักษณะเฉพาะและความเหมาะสมท่ีแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเภทของสินคา ปริมาณความ

ตองการขนสง ลักษณะของสินคา และขอจํากัดอ่ืนๆ เชน ความรวดเร็วในการขนสง ความออนไหวตอ

สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ท้ังนี้  ผูประกอบการจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสง โดยพิจารณาจาก

วัตถุประสงคของการขนสง ปริมาณสินคา ความเสี่ยง และตนทุนการขนสงโดยรวมเปนหลัก รวมไปถึง

ความจํากัดดานโครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบขอบังคับ ลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละพ้ืนท่ี 
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(1) ความตองการขนสงสินคาภายในประเทศ 

การขนสงสินคาทางถนนเปนรูปแบบท่ีไดรับความนิยมสูงท่ีสุดสําหรับการขนสงภายในประเทศ 

โดยคิดเปนรอยละ 81.20 ของปริมาณการขนสงสินคาภายในประเทศท้ังหมดในป 2557 ดวยเปนการขนสง

ท่ีใหบริการเขาถึงพ้ืนท่ีได (door to door service) มีความคลองตัว และความยืดหยุนคอนขางสูง  โดยมี

การขยายตัวของการขนสงสินคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 1.26 ตอป ในชวงป 2554-2557 ซ่ึงต่ํากวาการขนสง

ทางชายฝงทะเลและทางน้ําภายในประเทศ ดังแสดงในตารางท่ี 3.4.8 

 

ตารางท่ี 3.4.8 ปริมาณการขนสงสินคาภายในประเทศชวงป 2554-2557 

การขนสงสินคา 2554 2555 2556 2557 
สัดสวน (%) ขยายตัว/

ป (%) 2557 

ทางถนน 442,667 458,781 458,828 465,020 81.20 1.26 

ทางรถไฟ 10,864 10,758 11,817 10,792 1.88 -0.17 

ทางนํ้าภายในประเทศ 46,932 47,422 45,413 50,113 8.75 1.69 

ชายฝงทะเล 41,273 44,263 45,441 46,673 8.15 3.27 

ทางอากาศ 63 68 70 60 0.01 -1.19 

รวม 541,800 561,292 561,568 572,658 100.00 1.42 

ท่ีมา: รวบรวมจากกรมศุลกากรและกระทรวงการคลัง โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม (2559) 

 

สวนการขนสงสินคาทางน้ํา ชายฝงทะเล รถไฟ และอากาศ มีความสําคัญลดลงมาตามลําดับ โดย

การขนสงทางน้ํามักใชเวลานานและมีขอจํากัดทางธรรมชาติจากเสนทางน้ําของประเทศท่ีจํากัด ทําใหการ

เขาถึงรูปแบบดังกลาวเปนไปไดยาก เชนเดียวกันกับการขนสงสินคาทางชายฝงท่ีมีขอจํากัดจากปริมาณ

พ้ืนท่ีชายฝงของประเทศ  สําหรับการขนสงทางรถไฟ ปญหาโครงสรางพ้ืนฐานระบบรางท่ีไมครอบคลุมใน

ทุกพ้ืนท่ีของประเทศและขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ความลาชา ความไมแนนอนของระบบราง และ

ลักษณะของการขนสงท่ีเหมาะสําหรับการขนสงสินคาปริมาณมากจึงจะสามารถลดตนทุนได ลวนเปน

สาเหตุท่ีทําใหการขนสงทางรถไฟไมไดรับความนิยมมากนัก  สวนการขนสงทางอากาศนั้นเหมาะกับการ

ขนสงสินคาท่ีมีมูลคาสูงและสามารถขนสงไดในปริมาณท่ีนอยกวารูปแบบอ่ืน 

 

(2) ความตองการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

จากขอมูลปริมาณการขนสงสินคาระหวางประเทศในชวงป 2554-2558 ดังตารางท่ี 3.4.9 พบวา 

การขนสงทางน้ําเปนรูปแบบท่ีไดรับความนิยมสูงท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ 86 และ 95 ของการขนสงสินคา

ขาเขาและขาออกท้ังหมด ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การขนสงทางถนนเปนรูปแบบท่ีมีการขยายตัวของ

ความตองการใชบริการสูงท่ีสุดในชวงเวลาเดียวกัน โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 และ 13 ตอป สําหรับการขนสง

สินคาขาเขาและขาออก ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการขยายตัวของมูลคาการคาขามแดนระหวางไทยและ
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ประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับไทยท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.99 ตอป ในชวงป 2554-2558 ดังแสดงในตาราง

ท่ี 3.4.10 โดยดานท่ีมีสัดสวนการคาชายแดนสูงท่ีสุดในป 2558 คือ ดานสะเดา ปาดังเบซาร และสังขละบุรี 

ตามลําดับ สวนดานท่ีมีการขยายตัวของมูลคาการคาสูงท่ีสุดคือดานนครพนม อยูท่ีรอยละ 294.79 ตอป 

รองลงมา ไดแก ดานแมสอด เชียงของ อรัญประเทศ และทาลี่ ตามลําดับ จะเห็นไดวารูปแบบการคา

ชายแดนสวนใหญ จําเปนตองใชการขนสงทางถนนเปนหลัก จึงทําใหความตองการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศบริเวณชายแดนดวยรูปแบบทางถนนมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

 

ตารางท่ี 3.4.9 ปริมาณการขนสงสินคาระหวางประเทศในชวงป 2554-2558 
รูปแบบการ

ขนสง 
2554 2555 2556 2557 2558* 

สัดสวน (%) 

2558 

ขยายตัว/ป 

(%) 

ปริมาณการขนสงสนิคาขาเขา (พันตัน) 

ทางนํ้า 92,965 92,976 87,391 93,070 95,743 85.642 0.747 

ทางรถไฟ 13 8 7 4 2 0.002 -21.154 

ทางถนน 12,689 12,194 12,723 12,629 15,749 14.088 6.029 

ทางอากาศ 282 319 282 287 298 0.267 1.418 

ไปรษณียและอ่ืนๆ 2 1 1 1 2 0.002 0 

รวม 105,951 105,498 100,404 105,991 111,794 100 1.379 

ปริมาณการขนสงสนิคาขาออก (พันตัน) 

ทางนํ้า 100,675 101,342 98,696 111,223 106,361 95.140 1.412 

ทางรถไฟ 133 95 90 76 124 0.111 -1.692 

ทางถนน 10,779 12,380 13,419 14,896 16,548 14.802 13.380 

ทางอากาศ 443 427 397 409 390 0.349 -2.991 

ไปรษณียและอ่ืนๆ 1 1 0 0 0 0 -25.000 

รวม 112,031 114,245 112,602 126,604 123,423 100 2.542 

ท่ีมา : รวบรวมจากกรมศุลกากรและกระทรวงการคลัง โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม (2559) 
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ตารางท่ี 3.4.10 มูลคาการคาชายแดนของไทยชวงป 2554-2558 

ดาน 

มูลคาการคาชายแดน (พันลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 2558 
สัดสวน (%) 

2558 

ขยายตัว/ป 

(%) 

แมสาย 9.84 9.64 11.35 11.60 9.54 0.89 -0.77 

เชียงแสน  10.35 12.19 13.15 14.70 16.90 1.59 15.82 

เชียงของ 9.49 12.59 12.95 14.72 18.32 1.72 23.26 

ทาลี ่ 3.03 5.23 9.25 8.27 5.63 0.53 21.35 

หนองคาย 45.14 64.08 57.69 60.14 61.63 5.78 9.13 

นครพนม 6.73 9.49 24.78 68.64 86.10 8.08 294.79 

มุกดาหาร 41.82 49.97 47.38 52.61 65.42 6.14 14.11 

แมสอด 22.11 39.38 46.31 62.52 67.06 6.29 50.84 

สังขละบุร ี 104.37 108.71 114.65 116.55 112.46 10.55 1.94 

อรัญประเทศ 38.23 51.33 58.63 73.08 72.99 6.85 22.74 

คลองใหญ 21.91 24.94 26.84 29.65 31.86 2.99 11.35 

สุไหงโกลก 3.36 3.43 2.94 2.77 2.89 0.27 -3.51 

ปาดังเบซาร 241.81 194.73 163.31 151.93 154.62 14.50 -9.01 

สะเดา 361.40 362.99 385.74 411.95 360.80 33.84 -0.04 

รวม 919.59 948.70 974.97 1,079.15 1,066.20 100 3.99 

ท่ีมา : รวบรวมจากศูนยบริการขอมูลการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน กรมการคาตางประเทศ (2559) 

 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาภาพรวมของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวแลว พบวา การขนสงทาง

ถนนเปนรูปแบบการขนสงท่ีมีศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาสูงท่ีสุด เนื่องจากสัดสวนการใช

งานของรูปแบบดังกลาวมีมากกวารูปแบบอ่ืนๆ โดยเปนรูปแบบท่ีมีการขนสงมากเปนอันดับหนึ่งสําหรับการ

ขนสงสินคาภายในประเทศ ในขณะท่ีการขนสงระหวางประเทศ ความไดเปรียบของไทยทางดานภูมิศาสตร

ทําใหไทยเปนศูนยกลางของการขนสงทางถนนเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน สงผลให

รูปแบบการขนสงทางถนนก็ยังไดรับความนิยม นอกจากนี้ การขนสงสินคาทางถนนยังมีอัตราขยายตัวท่ีสูง

กวาการขนสงในรูปแบบอ่ืนๆ อีกดวย ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการขนสงทางถนน จะสามารถสรางผลกระทบและประโยชนอยางสําคัญตอผูประกอบการธุรกิจ 

โลจิสติกสในประเทศไทยได อีกท้ังยังสอดคลองกับยุทธศาสตรอ่ืนของประเทศท่ีเนนเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันและสงเสริมการสงออกสินคาของผูประกอบการดวย 
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3) ปญหาและอุปสรรคในการลงทุนและประกอบกิจการโลจิสติกสในประเทศใกลเคียง 

จากการวิเคราะหในหัวขอ 3.4.2 ขอจํากัดดานโครงสรางพ้ืนฐานและกฎระเบียบเฉพาะของแตละ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เปนอุปสรรคอีกประการหนึ่งของการใหบริการโลจิสติกสของผูประกอบการ 

โดยเฉพาะผูประกอบการไทยท่ีเขาไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจําเปนท่ีภาครัฐจะตองทําความเขาใจและ

หาทางแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย ท้ังนี้ อุปสรรคทาง 

การคาท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจบริการขนสงภายในภูมิภาคอาเซียนสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

(1) อุปสรรคของการลงทุนและประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคาทางบก 

การขนสงทางบกเปนรูปแบบท่ีนิยมใชในเกือบทุกประเทศของภูมิภาคอาเซียน ยกเวนอินโดนีเซีย

และฟลิปปนส ท่ีลักษณะทางภูมิประเทศไมเอ้ืออํานวย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุงวิเคราะหขอจํากัดและ

อุปสรรคของการใหบริการในรูปแบบนี้ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึง Souza, Goh, Gupta, & Lei (2007) ได

วิเคราะหขอจํากัดดานกฎระเบียบของประเทศในภูมิภาคอาเซียนไวดังนี้ 

- ขอจํากัดของการใชยานพาหนะ ท่ีสงผลใหไมกอใหเกิดความเชื่อมโยงกันในพ้ืนท่ีและการ

เพ่ิมข้ึนของตนทุนการขนสงภายในประเทศ  

- ขอจํากัดท่ีมีผลตอจํานวนยานพาหนะท่ีใหบริการของผูประกอบการและจํานวนชั่วโมงใน

การใหบริการ ซ่ึงเปนการจํากัดดวยกฎระเบียบในลักษณะตางๆ ไดแก 

 กฎหมายของแตละประเทศท่ีอนุญาตใหมีการลงทุนของชาวตางชาติในกิจการขนสง

ในจํานวนท่ีกําหนด เชน การท่ีอินโดนีเซียไมอนุญาตใหชาวตางชาติเปนเจาของ

กิจการขนสง เปนตน 

 การคุมครองผูประกอบการภายในประเทศของตนเองใหไดรับสิทธิตามขอตกลง

รวมกับประเทศคูสัญญาแตเพียงผูเดียว เชน ความตกลงใหรถบรรทุกสินคาปลอด

ภาษีของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สามารถเดินทางขามแดนกันไดภายใน 3 

ประเทศนี้ ภายใตความดูแลทางศุลกากรท่ีเหมาะสม เปนตน 

 ข้ันตอนศุลกากรท่ีซับซอนหากมีการขนสงสินคาขามแดน 3 ประเทศข้ึนไป เชน การ

ขนสงสินคาทางถนนจากไทยไปยังสิงคโปร ซ่ึงตองผานพิธีศุลกากรถึง 2 ครั้ง ทําให

ผูประกอบการสวนใหญเลือกขนสงทางทะเล เปนตน 

- การกําหนดวันหรือทางหลวงท่ีหามไมใหมีการขนสงสินคา ดังเชนกรณีของไทยท่ีไม

อนุญาตใหรถบรรทุกขนาดใหญใหบริการในเขตเมือง ในชวงเวลา 9.00 น. – 21.00 น. 

เพ่ือปองกันปญหาการจราจรติดขัด เชนเดียวกับกรณีของมาเลเซียท่ีไมอนุญาตให

รถบรรทุกขนาดใหญใหบริการในกรุงกัวลาลัมเปอรในชวงเวลาเรงดวน เปนตน 
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นอกจากนี้ อุปสรรคดานโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนยังเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหตนทุนของการ

ขนสงทางถนนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ การคาภายในภูมิภาค และประเทศท่ีไมติด

ทะเล ท้ังนี้  ประมาณรอยละ 50 ของเสนทางในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพท่ีไมไดมาตรฐานและมัก

เสื่อมสภาพไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  อีกท้ังการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการขับข่ีและ

การใชรถใชถนนในบางประเทศยังไมมีประสิทธิภาพ และไมไดรับการใหความสําคัญ 

 

(2) การวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงและกฎระเบียบของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

การขยายฐานลูกคาของธุรกิจบริการโลจิสติกสเปนเปาหมายหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยปจจุบัน รัฐบาลไดมีความพยายามในการสงเสริมผูประกอบการโลจิสติกสผานมาตรการเปด

เสรีการคาบริการกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน 

ผานการลงนามความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS) ในป 2538 และพัฒนามาเปนหัวขอหนึ่งในเสาหลักดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2546 อยางไรก็ตาม ขอตกลงดานการเปดเสรีบริการ 

โลจิสติกสยังมีการระบุเฉพาะกิจกรรมบางประเภทเทานั้น ไมไดครอบคลุมธุรกิจบริการโลจิสติกสท้ังหมด 

และกรอบของการเปดเสรีก็ยังมีชองวางบางประการใหประเทศสมาชิกแตละรายสามารถปฏิบัติตามความ

ประสงคของตนเองไดในการพัฒนาแนวทางการเขาถึงตลาดท่ีสอดคลองกับปจจัยภายในตางๆ เชน 

ลักษณะของตลาด แนวทางนโยบายของรัฐ ความพรอมของผูประกอบการ ฯลฯ แตก็ตองมีการนําแนว

ทางการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) มาใชเพ่ือสงเสริมการเปดเสรีภายใตขอตกลง

ดังกลาว ท้ังนี้ การเปดเสรีดานบริการโลจิสติกสครอบคลุมสาขาดังตอไปนี้ 

- บริการยกขนสินคาท่ีขนสงทางทะเล (maritime cargo handling services) 

- บริการโกดังและคลังสินคา (storage & warehousing services) 

- บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา (freight transport agency services) 

- บริการเสริมอ่ืนๆ (other auxiliary services) 

- บริการจัดสงพัสดุ (courier services) 

- บริการดานการบรรจุภัณฑ (packaging services) 

- บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร (customs clearance services) 

- บริการขนส งสิ นค าทางทะเลระหว างประเทศ ไม รวมขนส งภ าย ในประเทศ 

(international maritime freight transportation excluding cabotage) 

- การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการเปดเสรีบริการขนสงทางอากาศของอาเซียน (air 

freight Services) 

- บริการขนสงสินคาทางรถไฟระหวางประเทศ (international rail freight transport 

services) 
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- บริการขนสงสินคาทางถนนระหวางประเทศ (international road freight transport 

services) 

 

ในสวนของประเด็นการเปดเสรีท่ีมีการเจรจาก็มักจะเก่ียวของกับกฎหมายการลงทุนและการ

ดําเนินธุรกิจของชาวตางชาติ กฎหมายการทํางานของบุคคลตางดาว และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการขนสง

และโลจิสติกสโดยเฉพาะ ซ่ึงแนวทางการเปดเสรีท่ีกําหนดไวในขอตกลงดานการเปดเสรีการคาบริการมี

มาตรการท่ีสําคัญท้ังหมด 13 ขอ ไดแก 

- การยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาสําหรับธุรกิจบริการ 5 สาขาท่ีมีการเรงรัดการเปด

เสรีภายในป 2556 ไดแก สาขาการขนสงทางอากาศ สาขาโทรคมนาคมและสาขา

คอมพิวเตอร (E-ASEAN) สาขาบริการสุขภาพ สาขาทองเท่ียว และสาขาบริการโลจิสติกส 

- การยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาสําหรับธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในสาขาเรงรัด

การเปดเสรี ภายในป 2558 

- ดําเนินการเปดเสรีโดยการเจรจาอยางตอเนื่องเปนรอบ ทุกๆ 2 ป จนถึงป 2558  

- ตั้งเปาหมายจัดทําขอผูกพันสาขาใหมข้ันต่ําในแตละรอบการเจรจา โดยใช GATS W/120 

เปนพ้ืนฐานในการจําแนกสาขาบริการตางๆ ซ่ึงในการเจรจาแตละรอบมีการกําหนด

จํานวนข้ันต่ําของสาขาใหมท่ีจะเปดเสรี ดังนี้ 

- จัดทําชุดขอตกลงสําหรับการเจรจาแตละรอบ โดยอางอิงจากขอกําหนดตอไปนี้ 

 ยกเลิกขอจํากัดทางการคาสําหรับบริการรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 ยกเวนกรณีท่ี

มีเหตุผลสําคัญดานการกํากับดูแลโดยแทจริง เชน การบริการท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัยสาธารณะ ซ่ึงจะดําเนินการภายใตการตกลงของประเทศสมาชิก แลวแต

กรณี 

 ตองอนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงอยูในประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถถือหุนในกิจการ

ในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได โดยหากเปนบริษัทท่ีใหบริการใน 5 สาขาท่ีมีการเรงรัด

การเปดเสรี จะตองมีการเปดเสรี โดยอนุญาตใหคนสัญชาติอาเซียน ถือหุนไดไมต่ํา

กวารอยละ 51 ภายในป 2551 และไมนอยกวารอยละ 70 ในป 2553 สวนธุรกิจ

บริการสาขาอ่ืนๆ จะตองอนุญาตใหถือหุนไดไมต่ํากวารอยละ 49 ภายในป 2551 ไม

นอยกวารอยละ 51 ในป 2553 และไมนอยกวารอยละ 70 ในป 2558 

 ลดมาตรการกีดกันการเขาถึงธุรกิจบริการรูปแบบท่ี 3 อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย

ใหสําเร็จภายในป 2558 

- กําหนดหลักเกณฑของการเปดเสรีในประเด็นเรื่องขอจํากัดดานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

ขอจํากัดในขอผูกพันในตารางผูกพันภาพรวม และการคาบริการรูปแบบท่ี 4 สําหรับการ

เจรจาแตละรอบภายในป 2552 
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- จัดทําขอผูกพันใหสอดคลองกับเกณฑท่ีตกลงกันในการเปดเสรีท่ีเก่ียวของกับประเด็น

ขอจํากัดดานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ขอจํากัดในขอผูกพันในตารางผูกพันภาพรวม และ

การคาบริการรูปแบบท่ี 4 สําหรับการเจรจาแตละรอบภายในป 2552 

- รวบรวมมาตรการท่ีเปนอุปสรรคตอการคาบริการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมในป 

2551 

- อนุญาตใหมีความยืดหยุนในภาพรวมในการจัดทําตารางขอผูกพันการเปดเสรี ซ่ึง

ครอบคลุมสาขาท่ีจะยกเวนจากการเปดเสรี และสาขาท่ีไมสามารถเปดเสรีไดตามเกณฑท่ี

กําหนด ซ่ึงความยืดหยุนของการจัดทําตารางขอผูกพันสําหรับการเปดเสรีในแตละรอบ

การเจรจาประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้ 

 ในกรณีท่ีประเทศสมาชิกไมสามารถจัดทําขอผูกพันไดตามเกณฑท่ีกําหนดในรอบ

กอนหนานี้ แตมีความเปนไปไดท่ีจะบรรลุขอตกลงในการจัดทําตารางขอผูกพัน

สําหรับการเปดเสรีในรอบตอไป 

 อนุญาตใหมีการทดแทนสาขาท่ีบรรลุการจัดทําขอตกลงการเปดเสรีในรอบนั้น แต

ประเทศสมาชิกไมสามารถจัดทําขอผูกพันสาหรับสาขานั้นได ดวยสาขาอ่ืนท่ีอยู

นอกเหนือจากท่ีตกลงกัน 

 การเปดเสรีโดยวิธีการ ASEAN - X 

- ดํ าเนิ นการจัด ทํ าข อตกลงการยอมรับ คุณ สมบั ติ วิ ช าชีพ  (Mutual Recognition 

Arrangements: MRAs) ท่ีอยูระหวางการเจรจาอยูใหแลวเสร็จภายในป 2551 ไดแก 

บริการสถาปตยกรรม บริการดานบัญชี คุณสมบัติผูสํารวจ นักปฏิบัติการณทางการแพทย 

และบุคลากรดานทันตกรรม ใหแลวเสร็จภายในป 2552 

- ดําเนินการตามขอตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพใหสอดคลองตามขอกําหนดในแตละ

ขอตกลง 

- กําหนดและพัฒนาขอตกลงการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพสําหรับวิชาชีพอ่ืนๆ ภายในป 

2558 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเสริมสรางขีดความสามารถในดานการคาบริการ 

 

จากมาตรการขางตนจะเห็นไดวาประชาคมอาเซียน ไดมีความพยายามใหประเทศสมาชิกเปดเสรี

ท้ังในดานการลงทุนและการทํางาน โดยขอตกลงท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจบริการโลจิสติกส ไดแก สัดสวน

การถือหุนของผูประกอบการตางชาติ โดยสาขาธุรกิจบริการโลจิสติกสมีขอกําหนดวาตองอนุญาตใหคน

สัญชาติอาเซียน ถือหุนไดไมต่ํากวารอยละ 51 ภายในป 2553 และไมนอยกวารอยละ 70 ในป 2556 ท้ังนี้ 

รูปแบบของการเขาไปทําธุรกิจของบริการโลจิสติกสมักจะเปนรูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ (commercial 

presence) เปนการท่ีผูใหบริการเขาไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหบริการในประเทศลูกคา 
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เชน การจัดตั้งสาขา หรือบริษัท เปนตน อีกรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับความนิยม คือ รูปแบบการใหบริการโดย

บุคคลธรรมดา (presence of natural person) ซ่ึงเปนรูปแบบของการเขาไปทํางานประกอบอาชีพใน

สาขาบริการดานตางๆ ในประเทศลูกคาเปนการชั่วคราว เชน ครูสอนภาษาชาวตางชาติ และทนายความ  

 

อยางไรก็ตาม แมทางอาเซียนไดมีการกําหนดกรอบแนวทางดังกลาว แตในความเปนจริง ประเทศ

สมาชิกแตละรายก็ยังมีขอบังคับทางกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติของอาเซียน เชน ขอจํากัดดาน

รูปแบบการลงทุน สัดสวนการถือหุน การคุมครองแรงงาน และการถือครองเอกสิทธิ์ในการดําเนินงาน ซ่ึง

แตละประเทศตางก็มีขอกําหนดตอกิจการโลจิสติกสในแตละสวนท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ ดวยงานวิจัยชิ้นนี้มี

ความประสงคท่ีจะศึกษาและหาแนวทางการสงเสริมผูประกอบการโลจิสติกสใหสามารถดําเนินธุรกิจใน

กลุมประเทศเปาหมาย ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) และมาเลเซียเทานั้น ทาง

คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาขอกฎหมายดานการลงทุนในประเทศกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถสรุปไดดัง

ตารางในภาคผนวกท่ี 2 

 

ท้ังนี้ จะเห็นไดวาประเทศสมาชิกบางรายยังคงมีขอจํากัดดานการลงทุนสําหรับชาวตางชาติ เชน 

กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ซ่ึงในธุรกิจบางประเภทยังคงมีขอกําหนดไมใหชาวตางชาติถือหุนเกิน 

รอยละ 49 ในขณะท่ีประเทศเมียนมาและลาว คอนขางสนับสนุนการเปดเสรีมากกวาประเทศอ่ืนๆ 

เนื่องจากเห็นวาผูประกอบการตางชาติมีความรูและศักยภาพในการดําเนินงานมากกวาผูประกอบการ

ทองถ่ิน แตประเทศสวนใหญมีขอกําหนดวาตองดําเนินการในรูปแบบการรวมทุนกับผูประกอบการใน

ประเทศ เพ่ือใหเกิดการถายโอนความรูและเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการทองถ่ิน ซ่ึงจะสนับสนุนการ

พัฒนาความสามารถของผูประกอบการในอนาคตดวย  นอกจากนี้ บางประเทศยังมีขอจํากัดพิเศษ เชน 

ประเทศเวียดนามมีขอบังคับใหผูประกอบการขนสงทางถนนตองใชพนักงานขับรถเปนชาวเวียดนาม เพ่ือ

เปนการสงเสริมการจางงานในประเทศดวย เปนตน 

 

ในสวนของขอตกลงและกฎระเบียบในระดับอนุภูมิภาค ในป 2542 เกิดความตกลงวาดวยการ

ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : GMS 

CBTA) ซ่ึงเปนกฎระเบียบการขนสงสินคาขามพรมแดนของกลุมความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

(Greater Mekong Subregion : GMS) ซ่ึงประกอบดวย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม และจีน (มณฑลยูน

นาน และเขตปกครองตนเองกวางสีจวง) โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ อํานวยความสะดวกในการขนสง

สินคาและบุคคลขามพรมแดนระหวางและทามกลางประเทศคูสัญญา ลดความยุงยาก และประสาน

กฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบพิธี และขอกําหนดเก่ียวกับการขนสงสินคาและบุคคลขามพรมแดน และ

สงเสริมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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- การอํานวยความสะดวก ในการขนสงสินคาขามพรมแดนระหวางประเทศในกลุม 

- การตรวจปลอย สินคาในบริเวณเดียวกัน (Single Stop Inspection) และการตรวจ

สินคาแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window Inspection) 

- การรวมระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ ของประเทศในกลุมเขาดวยกัน อาทิ ระบบศุลกากร 

ระบบตรวจคนเขาเมือง และระบบตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานสินคาเพ่ือลด

ข้ันตอนดําเนินการลง 

- การแลกเปลี่ยนสิทธิดานการจราจร โดยอนุญาตใหรถยนตของประเทศในกลุมสามารถเขา

มารับสงสินคาในประเทศได อาทิ รถขนสงสินคาของไทย ลาว และเวียดนาม ไดรับ

อนุญาตใหเขามาขนสงสินคา ตามแนวเสนทาง R9 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง) 

ภายใตจํานวนโควตารถยนตท่ีแตละประเทศกําหนดไว 

- การอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา ผานแดน (transit) อาทิ การตรวจสินคาผาน

แดนเทาท่ีจําเปนตามหลัก Single Stop Inspection และการไมเก็บภาษีสินคาผานแดน 

- การอํานวยความสะดวกการขามพรมแดนของบุคคล 

 

ปจจุบันประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบทายความตกลงครบทุกฉบับใน

ปลายป 2558 ทําใหเกิดผลทางกฏหมายในการดําเนินการตางๆ ไดแก การพัฒนาพ้ืนท่ีตรวจสอบเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว (Single Stop Interspection: SSI) และการเพ่ิมโควตาใบอนุญาตขนสงสินคาและรถโดยสาร

ประจําทางระหวางประเทศชั่วคราวเปน 500 คัน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใชในป 2560 คาดวาหาก GMS 

CBTA มีการบังคับใชอยางสมบูรณจะชวยทําใหการขนสงและการเดินทางระหวางประเทศมีความสะดวก

มากข้ึน โดยจะชวยลดความซํ้าซอนและข้ันตอนท่ียุงยากท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ิมโอกาสทางการคา การลงทุน 

รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส 

 

ท้ังนี้  การบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวยังเปนไปอยางลาชา เนื่องจากติดขัดขอกฎหมาย

ภายในประเทศสมาชิกและขอจํากัดอ่ืนๆ เชน กฎหมายของประเทศไทยท่ีไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีศุลกากร

ตางชาติเขามาปฏิบัติหนาท่ีในไทย กฎหมายจีนท่ีไมอนุญาตใหรถยนตตางชาติเขามาขนสงภายในประเทศ 

กฎหมายเวียดนามซ่ีงจํากัดความเร็วรถยนตไวท่ี 40-50 กิโลเมตรตอชั่วโมง นอกเหนือจากกฎระเบียบการ

เดินรถท่ีแตกตางกัน ยังมีอุปสรรคอ่ืนๆ เชน เวลาเปด/ปดดานศุลกากรในแตละประเทศไมตรงกัน 

เจาหนาท่ีทองถ่ินขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษยังไมเปน

สากล ซ่ึงท้ังหมดลวนเปนอุปสรรคสําคัญในการขนสงขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิกท่ีภาครัฐควรเรง

แกไข เพ่ือไมเสียโอกาสในการลงทุนในตลาดภูมิภาคท่ีจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึนในอนาคต 
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4) ลักษณะของประเทศและเมืองสําคัญท่ีธุรกิจโลจิสติกสไทยมีศักยภาพในการใหบริการ 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยใหความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบานท่ีเปนคูคาทางธุรกิจดาน 

โลจิสติกสท่ีสําคัญ ไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยเฉพาะการขนสงสินคาทางถนน ซ่ึง

ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานภูมิศาสตรในการเปนศูนยกลางในการขนสงใหกับภูมิภาค ดังแสดง

รายละเอียดของรูปแบบในการขนสงสินคากับไทย และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจบริเวณ

ชายแดนดังกลาว ไดดังตารางท่ี 3.4.11 

 

ตารางท่ี 3.4.11 ลักษณะของประเทศและเมืองสําคัญในอาเซียนท่ีธุรกิจโลจิสติกสไทยมีศักยภาพ 
รายการ คําอธิบาย 

ประเทศกัมพูชา  
เสนทางการขนสง การขนสงสินคาระหวางประเทศไทยและกัมพูชาสวนใหญเปนการขนสงผานชายแดนจากไทยไปยัง

กัมพูชา และเชื่อมโยงไปยังเวียดนาม โดยปริมาณการขนสงมีมากที่สุดบริเวณดานชายแดนบาน
คลองลึก จังหวัดสระแกวที่เชื่อมตอกับดานปอยเปต ประเทศกัมพูชา นอกจากน้ีมีสินคาบางสวนที่
จะขนสงไปยังเมืองสีหนุวิลล โดยขนสงออกทางดานชายแดนคลองใหญ 

สินคา สินคาสงออกหลักคือ ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองด่ืมที่ไมใชแอลกอฮอล รถจักรยานยนต 
รถยนต ปูนซีเมนส ฯลฯ ในสวนสินคานําเขา ไดแก สินคาเกษตร เชน ผัก มันสําปะหลัง และสินคา
อื่นๆ เชน สายเคเบิล อลูมิเนียม เส้ือผา ฯลฯ 

ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกิจ 

- ปญหาดานโครงสราง ไดแก การขาดแคลนพื้นที่จอดรถบรรทุกสินคา พื้นที่ขนถายสินคา และจุด
พักรถ นอกจากน้ีไมมีการแยกชองตรวจคนกับสินคาออกจากกัน จึงมีการขนสงปะปนกัน อีกทั้ง
เสนทางและถนนภายในประเทศยังไมมีมาตรฐานเทาที่ควร  

- ปญหาดานศุลกากร ไดแก กระบวนการตรวจสินคาที่เปนไปอยางลาชาและซํ้าซอน ไมมีการ
ประสานงานระหวางสองประเทศ 

- ปญหาการลักลอบ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน ทําใหสินคามีราคาถูกกวาสินคาราคาปกติใน
ตลาด และผูบริโภคนิยมซ้ือสินคาแบบผิดกฎหมาย ไดแก อัญมณี ไม สินคาเกษตรและรถยนต 

- ปญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยทักษะแรงงานชาวกัมพูชายังมีคุณภาพตํ่า สวนใหญเปน
แรงงานไรฝมือ และการเรียนรูของแรงงานชาวกัมพูชาคอนขางลาชา ทําใหอาจตองนําเขา
แรงงานตางชาติที่มีความรูเขามาทํางานในกัมพูชา ซ่ึงตองเสียคาใชจายสูงในการบริหารจัดการ 

ประเทศลาว  
เสนทางการขนสง ประเทศลาวไมมีพื้นที่ทางทะเล สวนใหญเปนที่ราบสูงและเขา อีกทั้งโครงสรางพื้นฐานยังไมเอื้อตอ

การขนสงทางรถไฟและทางอากาศ ถนนจึงเปนเสนทางหลักในการขนสงสินคา ผานดานการคา
ชายแดนที่สําคัญ ไดแก ดานหนองคายและดานมุกดาหาร เพราะมีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
ขามแมนํ้าโขง มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่พรอมสําหรับการขนสง และเมืองหนาดานสําคัญ ไดแก 
เวียงจันทรและสะหวันนะเขต ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีไทยใชประเทศลาวเปนทางผานใน
การขนสงขามแดนไปยังเวียดนามและจีนได 

สินคา มูลคาสินคานําเขาสูงกวาสินคาสงออก เน่ืองจากสินคานําเขาสวนใหญ คือ พลังงานไฟฟาทองแดง 
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีมูลคาสูงกวาสินคาสงออกที่สวนใหญคือสินคาอุปโภคบริโภคตอง
พึ่งพาสินคาจากไทยในจํานวนมาก ในสวนสินคานําเขาอื่นๆ ไดแก ผัก ธัญพืช ไมแปรรูป ลวดและ
สายเคเบิล ใบยาสูบ ฯลฯ และสินคาสงออก ไดแก รถยนต นํ้ามันดีเซล/เบนซิน เหล็ก สินคาปศุ
สัตวและอุตสาหกรรม ฯลฯ 

ปญหาและอุปสรรคในการ - ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน เน่ืองจากภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและภูเขา แมจะมีระบบคมนาคม
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รายการ คําอธิบาย 
ดําเนินธุรกิจ ทางบก แตยังไมพรอมสําหรับการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีจํานวนไมเพียงพอ ไม

กระจายไปในพื้นที่ตางๆ และไมเอื้ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
- ปญหาดานกฎหมายและกฎระเบียบในการลงทุน เน่ืองจากแตละประเทศมีขอกําหนดดาน

กฎระเบียบในการกีดกันสินคาและบริการบางประเภท เพื่อลดการแขงขันกับตลาดภายใน 
เชนเดียวกับประเทศลาว ธุรกิจดานโลจิสติกสบางสาขาตองมีลักษณะการรวมลงทุน หรือมี
ขอกําหนดทางกฎหมาย สงผลใหผูประกอบการไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางสะดวก อีกทั้ง
กฎหมายของประเทศลาวไมมีความชัดเจน การตัดสินใจบางอยางขึ้นอยูกับแขวงแตละแขวง  

- ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม แมวาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและลาวจะมีความ
ใกลเคียงกัน แตบางเร่ืองผูประกอบการจําเปนตองศึกษาและเขาใจอยางลึกซ้ึง เชน การสราง
เครือขายเปนเร่ืองสําคัญในการดําเนินธุรกิจในประเทศลาวเปนอยางมาก นอกจากน้ี 
ผูประกอบการตองคํานึงถึงความขัดแยงทางประวัติศาสตรและความแตกตางทางชาติพันธุ ซ่ึง
อาจจะแสดงออกมาทางรูปแบบคําพูดหรือพฤติกรรมที่ตองใหความระมัดระวัง 

ประเทศเมียนมา  
เสนทางการขนสง ประเทศไทยและเมียนมามีแนวชายแดนติดตอกันเปนระยะทางยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร 

ดังน้ัน จึงใชเสนทางถนนเปนหลักในการสนับสนุนการคาการลงทุนบริเวณชายแดน ซ่ึงมีรูปแบบ
การคาต้ังแตการคาที่มีมูลคาไมสูงมาก เชน การซ้ือขายสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค ไปจนถึง
การคาที่มีมูลคาสูงระหวางหนวยงานรัฐ 

สินคา สินคาสงออก ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป เชน เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกฮอลและไมมีแอลกอฮอล 
นํ้าตาลทราย ผาผืน นอกจากน้ีเปนสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพท รถจักรยานยนต เคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม ฯลฯ ในสวนของสินคานําเขา ไดแก กาชธรรมชาติ สัตว ผลิตภัณฑจากสัตว เชน โค 
สุกร ปลาหมึก กุงสด ฯลฯ 

ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกิจ 

- โครงสรางพื้นฐาน ยังไมเอื้ออํานวยเทาที่ควร แมรัฐบาลจะมีนโยบายในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทั้งทางถนน ทางรถไฟ หรือทางอากาศ แตยังไมครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

- เสถียรภาพทางการเมือง แมประเทศเมียนมาจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง แตอํานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจยังคงอยูในกลุมของทหาร  นอกจากน้ีในหลายๆ พื้นที่มีปญหาความ
รุนแรงจากชนกลุมนอย เชน รัฐฉาน รัฐยะไข ฯลฯ อีกทั้งปญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้า
ทางเศรษฐกิจ 

- การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เมียนมายังคงเปนประเทศที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน และภาคการเกษตรขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการ ยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร 

- อุปสรรคและความยุงยากในการลงทุนทําธุรกิจ แมรัฐบาลเมียนมาพยายามดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ ดวยการปรับแกกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ในการลงทุน แตผูประกอบการยัง
ตองเผชิญความยุงยากในการทําธุรกิจ ไดแก ราคาที่ดิน และคาเชาสํานักงานในเมืองเศรษฐกิจ
สําคัญอยูในระดับที่สูงมาก เชน ยางกุงและมัณฑะเลย นอกจากน้ีเมียนมายังใชเงินสดเปนหลัก 
ระบบเงินอิเล็กทรอนิกสยังไมถูกพัฒนาใหตอบสนองความตองการของนักลงทุนไดดีเทาที่ควร 

ท่ีมา : รวบรวมจากกองความรวมมือการคาและการลงทุน กรมการคาตางประเทศ สนข. และการสัมภาษณดานศุลกากร

และผูประกอบการในพ้ืนท่ีชายแดนไทยและ CLM โดยคณะผูวิจัย (2559) 
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3.4.4 กรณีศึกษาความความสําเร็จของผูประกอบการขนสงและโลจิสติกสไทย 

 

การจัดทํากรณีศึกษา (case study) เก่ียวกับผูประกอบการไทยท่ีประสบความสําเร็จทางธุรกิจใน

ภูมิภาคอาเซียน มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลดานรูปแบบการดําเนินงานและบทบาทของผูประกอบการใน

หวงโซบริการโลจิสติกสท้ังหมด เพ่ือถอดบทเรียนวาศักยภาพของผูประกอบการไทยรูปแบบใดท่ีจะสามารถ

ควาโอกาสเพ่ือใหบริการในตลาดภูมิภาคอาเซียนได พรอมท้ังศึกษาทิศทางและแนวโนมของบริการ 

โลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต   

 

1) การวิเคราะหภาพรวมของกลุมผูประกอบการโลจิสติกสท่ีมีศักยภาพ 

จากการท่ีไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางดานการขนสงทางถนน เนื่องดวยมีภูมิประเทศ

เชื่อมตอกับลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงการขนสงสินคาตอไปยังเวียดนามและ

จีนได ทําใหการจัดทํากรณีศึกษาในครั้งนี้มุงถอดบทเรียนจากผูประกอบการท่ีเนนสรางความเขมแข็งของ

โครงขายการขนสงภายในประเทศไทย และผูประกอบการท่ีไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสรางความ

เชื่อมโยงใหกับหวงโซการผลิตสินคาและบริการของธุรกิจ โดยคณะผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการประกอบ

ธุรกิจบริการโลจิสติกสของผูประกอบการชาวไทยเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาการดําเนินธุรกิจของกิจการจาก

ตางประเทศท่ีมาลงทุนในไทย เพ่ือนํามาสังเคราะหกลยุทธสําหรับผูประกอบการชาวไทย 

 

คณะผู วิจัยไดจําแนกกลุมผูประกอบการตามลักษณะการลงทุนได  3  กลุม  ไดแก  กลุม

ผูประกอบการไทยท่ีลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน กลุมผูประกอบไทยท่ีใหบริการขนสงภายในประเทศ และ

กลุมผูประกอบการตางประเทศท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย   

 

(1) กลุมผูประกอบการไทยท่ีลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 

คณะผูวิจัยไดศึกษาการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีใหบริการขนสงเพ่ือตอบสนองการผลิตสินคาและ

บริการของธุรกิจเปนหลัก และบริษัทท่ีเปนผูใหบริการดานโลจิสติกส ไดแก บจก. เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจ

เมนท  (SCG logistics) และ บจก. โปรเฟรท อินเตอร เนชั่นแนล  (Profreight) ท่ี มีการลงทุนดาน 

โลจิสติกสท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 

(CLMV) 

 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 

 

SCG Logistics ใหบริการดานโลจิสติกสในกลุมธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสรางในเครือเอสซีจี 

(SCG) โดยเนนการขนสงเพ่ือตอบสนองสินคาและบริการของบริษัทเปนหลัก มีบริการจัดการทางดาน 

โลจิสติกสอยางเต็มรูปแบบท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ซ่ึงจากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 



บทท่ี 3 หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน   169 

 

พบวา ในป 2558 บริษัทมีรายไดรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 จากป 2556 ในขณะท่ีมีรายจายรวมเพ่ิมข้ึนเพียง

รอยละ 1 จากชวงเวลาเดียวกัน 

 

Profreight เปนบริษัทท่ีใหบริการดานโลจิสติกสท้ังในประเทศและตางประเทศ แตเดิมเปนผูรับ

จัดการสินคาระหวางประเทศ (Freight Forwarder) แลวจึงขยายบริการเปนผูใหบริการโลจิสติกสครบ

วงจร มีการใหบริการการขนสงขามพรมแดนในประเทศ CLMV รวมถึงมาเลเซีย โดยดําเนินธุรกิจดานการ

ขนสงเพียงอยางเดียว จากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา พบวา ในป 2558 บริษัทมีรายไดรวมเพ่ิมข้ึน

รอยละ 2 จากป 2557 

 

ท้ังนี้ บริษัทท้ัง 2 แหง ถือเปนบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพดานการประกอบการโลจิสติกส แมจะมี

จุดประสงคและกลุมเปาหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตางกัน แตมีกระบวนการและเสนทางการขนสงใน

ประเทศเพ่ือนบานท่ีคลายกัน รวมถึงยังสงเสริมการสรางความเขมแข็งใหกับโครงขายโลจิสติกส

ภายในประเทศ 

 

รูปแบบบริการโลจิสติกสของธุรกิจ 

 

รูปแบบการใหบริการหลักของบริษัท SCG Logistics ไดแก การขนสงสินคาทางถนน ทางน้ํา และ

บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ รวมท้ังบริการเสริม เชน การดําเนินพิธีการศุลกากร และบริการ

คลังสินคา ฯลฯ โดยการใหบริการสวนใหญยังเปนการขนสงสินคาภายในประเทศ ซ่ึงมีสินคา ไดแก 

ปูนซีเมนต วัสดุกอสราง สินคากลุมแปรรูป และสินคากลุมเคมีภัณฑของธุรกิจเปนหลัก สวนใหญเปน 

ผูประกอบการท่ีใหบริการ โลจิสติกสบุคคลท่ี 3 (Third-Party Logistics Service Provider: 3rd LSPs) 

อีกท้ังยังมีการบริการขนสงจากภายนอก ไดแก สินคาเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม และชิ้นสวนยานพาหนะ 

เชน แบตเตอรี่ และน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  

 

รูปแบบการใหบริการดานโลจิสติกสของ Profreight เปนไปอยางครบวงจร โดยขนสงผานเสนทาง

ท่ีหลากหลาย ท้ังการขนสงทางถนน ทางน้ํา ทางรถไฟ และทางอากาศ รวมไปถึงการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ ซ่ึงมีการใหบริการท่ีครอบคลุมท้ังหวงโซการผลิตบริการโลจิสติกส12 

 

2  บริการของ Profreight ไดแก (1) การรวบรวมสินคา การจัดสง และการบรรจุหีบหอ (2) บริการเดินพิธีการทางศุลกากร (3) บริการ
ตัวแทนรับจัดการขนสินคาระหวางประเทศ (4) บริการรับขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ (5) บริการกระจายสินคา และ (6) 
บริการบริหารจัดการคลังสินคา สวนใหญการใหบริการดานคลังสินคาในตางประเทศจะเปนลักษณะการรวมลงทุน 
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นอกจากนี้ Profreight ยังมีบริการโลจิสติกสรูปแบบพิเศษสําหรับสินคาบางประเภทท่ีตอง

ระมัดระวังมากเปนพิเศษ รวมถึงบริการพิเศษสําหรับลูกคาบางรายท่ีมีลักษณะความตองการขนสงสินคา

เฉพาะแบบ โดยบริษัทสามารถจัดสรรรูปแบบการใหบริการท่ีตรงตามความตองการ  

 

การใหบริการโลจิสติกสในประเทศเพ่ือนบาน 

 

สําหรับการใหบริการในภูมิภาคอาเซียน SCG Logistics เนนการใหบริการแกลูกคารายสําคัญและ

ธุรกิจโลจิสติกสบางประเภท โดยเฉพาะธุรกิจการขนสงสินคาเทกองและธุรกิจจางเหมาขนสงสินคา ซ่ึงเปน

กลุมธุรกิจท่ีสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้เพ่ือขยายฐานการผลิตของบริษัทให

มีประสิทธิภาพในกลุมประเทศท่ีมีความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) จึงไดจัดตั้ง

บริษัทและใหบริการขนสงสินคาในเมียนมา ลาว กัมพูชา รวมถึงจีนตอนใต  พรอมท้ังใหบริการขนสงสินคา

ระหวางประเทศในกลุมประเทศท่ีไมไดจัดตั้งบริษัท ไดแก เวียดนามและอินโดนีเซีย จึงถือไดวาเปน

ผูประกอบการโลจิสติกสไทยรายใหญท่ีมีความสามารถและศักยภาพเทียบเทากับบริษัทตางชาติ มีระบบ

การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและเครือขายท่ีครอบคลุม 

 

ทางดาน Profreight การลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการรวมทุนกับผูประกอบการใน

ประเทศลาวและกัมพูชา เพ่ือใหบริการคลังสินคา รวมถึงใหคําปรึกษาและบริการดานการขนสงและ 

โลจิสติกส โดยมีแนวโนมจะขยายการลงทุนไปยังเมียนมาในอนาคต 

 

จึงจะเห็นไดวา Profreight ใหบริการการขนสงขามพรมแดนในประเทศ CLMV และมาเลเซีย  

ในขณะท่ี SCG Logistics ใหบริการการขนสงขามพรมแดน โดยใชพ้ืนท่ีภาคอีสานเปนจุดเชื่อมตอการขนสง

ไปยังลาว เวียดนาม และจีน   

 

จุดเดนในการสรางศักยภาพของผูประกอบการ 

 

บริษัทท้ังสองถือไดวามีศักยภาพในการใหบริการดานโลจิสติกสคอนขางสูง และพัฒนาบริการให

ครบวงจร ทําใหตองมุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจท่ีลด

ข้ันตอนในการขนสง อันนํามาซ่ึงบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาระบบฮารดแวร ระบบ cross-

check data ระบบ SCTL Link ระบบ Order Staging System (OSS) และระบบ track & trace มา

ประยุกตใชในการดําเนินงาน ตลอดจนมีการรวมลงทุนดาน IT กับผูประกอบการรายยอยอ่ืนๆ  

 

นอกจากนี้ บริษัทท้ังสองยังใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดวยการฝกอบรมและให

ความรูพนักงานอยางตอเนื่อง ดังตัวอยางของ SCG Logistics ท่ีมีการจัดอบรมพัฒนาผูขับข่ีซ่ึงเปน
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ผูรับเหมาของบริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการอบรม รวมท้ังการตรวจสอบคุณภาพการ

บริการ จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนพนักงานขับรถในดานการขับข่ีปลอดภัย และภายหลังขยายครอบคลุมมาถึง

พนักงานขับรถยก (forklift) ในคลังสินคา 

 

ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 

 

แมผูประกอบการท่ีมีศักยภาพสูงจะมีการศึกษาเสนทางการคาและสรางเครือขายเสนทางใน

ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือขยายการใหบริการและดําเนินธุรกิจไปยังประเทศท่ีมีศักยภาพ แตการดําเนินธุรกิจ

ยังคงมีอุปสรรคสําคัญ ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

- ปญหาในการดําเนินธุรกิจโลจิสติกส ไดแก 

 ปญหาดานกฎระเบียบ  

• ทางดานกฎระเบียบในปจจุบัน พบวา กฎระเบียบยังขาดความชัดเจน เชน ไมมีการ

กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการเดินรถ มาตรฐานของรถ มาตรฐานคนขับ ฯลฯ รวมไป

ถึงกฎระเบียบไมสอดคลองกับรูปแบบการทําธุรกิจท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมี

ความซับซอนมากข้ึน 

• ทางดานกฎระเบียบท่ียังขาด พบวา ยังไมมีการกําหนดชวงเวลาท่ีรถบรรทุกสามารถ

วิ่งได ฯลฯ ซ่ึงจะสงผลใหผูประกอบการสามารถจัดการดานเวลาและตนทุนได 

 โครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงไมรองรับการพัฒนา เชน ปญหาการจราจรท่ีติดขัด

บริเวณทาเรือ ระบบ GPS ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน ฯลฯ  

 การขาดแคลนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถและพนักงานประจําคลังสินคา  

 การกํากับดูแลตลาดการประกอบการยังไมสามารถพัฒนาคุณภาพผูประกอบการราย

ยอยได โดยยังคงมีการแขงขันดานราคาและตนทุนในตลาด ทําใหการสรางพันธมิตรหรือ

จางตอในการทําธุรกิจของผูประกอบการท่ีมีศักยภาพท้ัง 2 บริษัท เกิดข้ึนไดคอนขาง

ยาก แมวา SCG Logistics จะพยายามพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพคนขับแลวก็ตาม 

 

- ปญหาในการดําเนินธุรกิจในประเทศเพ่ือนบาน ไดแก 

 ระบบและข้ันตอนทางศุลกากรมีความซับซอน แมวาปจจุบันจะมีการดําเนินงานผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส แตควรตองมีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือลด

ขอผิดพลาด 

 ขอจํากัดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ กลายมาเปน

อุปสรรคหลักในการคาและการลงทุน เชน ขอกําหนดการถือหุนของชาวตางชาติในบาง



172 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ประเทศ เปนตน นอกจากนี้ภาครัฐยังไมไดใหความสําคัญกับการใหความชวยเหลือใน

ฐานะพ่ีเลี้ยงแกธุรกิจท่ีไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน  

 นโยบายและการจัดการของภาครัฐไมชัดเจน และไมสรางความเชื่อม่ันใหผูประกอบการ

ในการลงทุน เชน นโยบายเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ   

 ขอจํากัดดานโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงท่ีไมเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ เกิดจากการ

จัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพของภาครัฐ เชน การไมมีหัวรถจักรทําใหการขนสงลาชากวา

ในอดีต 

 การมีสวนรวมของภาคเอกชนยังไมไดรับการสงเสริมเทาท่ีควร โดยเฉพาะการกําหนด 

กลยุทธดานการขนสงและโลจิสติกสของประเทศ รวมถึงการลงทุนดานโครงสราง

พ้ืนฐาน เชน สถานีบรรจุและแยกสินคากลอง (Inland Container Depot: ICD) 

ลาดกระบัง หรือไอซีดีลาดกระบัง  

 

(2) กลุมผูประกอบการไทยท่ีใหบริการขนสงภายในประเทศ 

บจก. ไดนามิค ลอจิสติกส (Dynamic Logistic) และ บจก. นิ่มซ่ีเส็งขนสง 1988 (เครือนิ่มซ่ีเส็ง) 

เปนผูประกอบการท่ีใหบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจรภายในประเทศ ซ่ึงธุรกิจท่ีใหบริการในรูปแบบนี้

จะชวยสนับสนุนใหโครงขายการใหบริการในประเทศมีความเขมแข็ง พรอมเปนศูนยกลางในการขนสงทาง

ถนนของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากตองพัฒนาศักยภาพดวยเครือขายผูใหบริการขนสงและการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับบริการ ท้ังนี้ การใหบริการหลักของธุรกิจสวนใหญจะขยายตัวตามความตองการสินคา

อุปโภคบริโภค (Consumer products) ของผูบริโภค โดยมีการพัฒนาบริการเสริมดวยเทคโนโลยีทันสมัย 

เชน ธุรกิจสงสินคาและพัสดุแบบดวน (Express) ฯลฯ เพ่ือตอบสนองตอความตองการความสะดวกสบาย

ของผูบริโภคในอนาคต   

 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 

 

Dynamic Logistic ใหบริการดานการบริหารโลจิสติกส โดยเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจของ บมจ. ซีพี 

ออลล (CP All) ท่ีเนนการขนสงสินคาใหกับธุรกิจรานสะดวกซ้ือ “7-Eleven” ของ CP All และการ

ใหบริการเก่ียวกับการกระจายสินคา โดยพนักงานของบริษัทมีท้ังสิ้น 326 คน ประกอบไปดวยบุคลากรใน

ฝายบริหาร ฝายสํานักงาน ฝายคลังสินคา รวมถึงพนักงานขับรถและพนักงานขนสงอ่ืนๆ ขอมูลของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา พบวา ในป 2558 บริษัทครองสวนแบงตลาดในอันดับท่ี 1 ดานรายได สําหรับธุรกิจ

การขนสงสินคาอ่ืนๆ ทางถนน ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน โดยมีรายไดรวมเทากับ 1.6 พันลานบาท 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 จากป 2556 ในขณะท่ีมีรายจายรวมเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 5 จากชวงเวลาเดียวกัน 
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เครือนิ่มซ่ีเส็งดําเนินธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกส เนนพ้ืนท่ีในเขตภาคเหนือของไทย โดยมีฐาน

ลูกคาเกาในภูมิภาคท่ีคอนขางใหญอันเปนจุดเดนของธุรกิจ สินคาท่ีใหบริการขนสงสวนใหญเปนสินคา

อุปโภคบริโภค รวมถึงผักและผลไมตามฤดูกาล ซ่ึงมีรูปแบบการขนสงทางถนนเปนเสนทางหลัก   

อยางไรก็ตาม แมรายไดรวมในป 2558 ของบริษัทซ่ึงอยูท่ี 7.4 รอยลานบาท จะลดลงรอยละ 9 จากป 

2556 แตบริษัทยังครองสวนแบงตลาดดานรายไดในอันดับท่ี 6 สําหรับธุรกิจการขนสงสินคาอ่ืนๆ ทางถนน 

ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

 

รูปแบบบริการโลจิสติกสของธุรกิจ 

 

รูปแบบบริการดานโลจิสติกสของ Dynamic Logistic ไดแก (1) บริการขนสง (2) บริการจัดการ

คลังสินคา (3) บริการขนสงในรูปแบบคลังสินคาท่ีรับและสงสินคาในเวลาเดียวกัน (cross dock) และ (4) 

บริการขนสงพัสดุ โดยทุกรูปแบบเนนการขนสงสินคาทางถนนภายในประเทศ ซ่ึงมีการขนสง 2 รูปแบบ 

ไดแก การขนสงผานศูนยกระจายสินคาท่ีอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และการรับสินคาโดยตรงท่ี

โรงงาน สําหรับการใหบริการคลังสินคา บริษัทเปนเจาของคลังสินคาท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยภาค

กลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีจํานวน 12 แหง ภาคเหนือ 3 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

แหง และภาคใต 3 แหง ซ่ึงสินคาจะแตกตางกันตามศูนยกระจายสินคาแตละแหง โดยมีกลุมลูกคาหลักท่ีใช

บริการ ไดแก ธุรกิจผลิตสินคาอุปโภคบริโภคขนาดใหญอยางดอยคํา ธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม (modern 

trade) อยางโกลเดนเพลส และธุรกิจผลิตสินคาอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก นอกจากนี้ บริษัทยังสราง

เครือขายพันธมิตรผูใหบริการขนสงกวา 800 ราย สําหรับการจัดหารถในการขนสงสินคาไปยังผูรับ 

 

รูปแบบการใหบริการดานโลจิสติกสของเครือนิ่มซ่ีเส็ง ประกอบไปดวย (1) การขนสงและกระจาย

สินคา ซ่ึงเนนการขนสงในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ-ภาคเหนือ (2) การใหบริการขนสงดวน (express) ท่ีใหบริการ

ขนสงสินคาและพัสดุดวนท่ัวประเทศ เนนการขนสงผานศูนยกระจายสินคาในจังหวัดใหญของประเทศ 

แตละแหง (3) การใหบริการคลังสินคา ท้ังคลังสินคาแชแข็งสําหรับสินคาเกษตร และการใหเชาพ้ืนท่ี

คลังสินคา พรอมท้ังใหบริการคําปรึกษาและการบริหารจัดการคลังสินคา (4) การใหบริการขนยายสิ่งของ 

และ (5) การใหบริการจัดสงพัสดุท่ัวโลก ซ่ึงรวมมือกับ บจก. ดีเอชแอล เอกซเพรส (ประเทศไทย) หรือ 

DHL ในการใหบริการ DHL service point ซ่ึงเปนรานสะดวกสงรูปแบบใหม ท่ีคิดอัตราคาขนสงท่ีงายและ

คุมราคาเพราะเปนอัตราคงท่ี โดยใหบริการเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้ บริษัทใหบริการดวยรถท่ีมี

ขนาดหลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมตอการขนสงแตละรูปแบบ โดยบริษัทเปนเจาของรถท่ีใชในการ

ใหบริการประมาณ 100 คัน และจางผูประกอบการอ่ืนประมาณ 200 คัน นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนตั้ง

ศูนยกระจายสินคาในจังหวัดทางภาคเหนือ 8 จังหวัด และในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จํานวน 4 แหง ไดแก ตลาด 

มหานาค พุทธมณฑลสาย 2 พุทธมณฑลสาย 5 และตลาดไท โดยศูนยกระจายสินคาแตละแหงจะมีสินคาท่ี

แตกตางกัน   



174 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

จุดเดนในการสรางศักยภาพของผูประกอบการ 

 

จุดเดนของท้ัง 2 บริษัท คือการสรางความเขมแข็งใหกับโครงขายการขนสงสินคาภายในประเทศ 

โดยเนนการใหบริการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทใหมีประสิทธภิาพในการผลิตสินคาและบริการ ท้ัง

การพัฒนาบริการโลจิสติกสอยางครบวงจร ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีตองการความสะดวกสบาย

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สรางเครือขายในการจัดหารถท่ีตอบสนองตอความหลากหลายของบริการ รวมถึง

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริการเพ่ือดึงดูดลูกคา เชน การใหบริการจัดการคลังสินคาและการใหบริการขนสง

พัสดุหรือสินคาท่ีอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาของท้ังสองบริษัท การใหบริการเปลี่ยนถายสินคาเพ่ือลด

ตนทุนสินคาคงคลังของ Dynamic Logistic เปนตน   

 

กลยุทธในการพัฒนาศักยภาพของท้ัง 2 บริษัท สรุปไดดังนี้ 

- การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ 

 การติดตั้งระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System: GPS) ไวกับรถ 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและควบคุมพฤติกรรมของคนขับ รวมถึงการใชเทคโนโลยีใน

รูปแบบอ่ืนๆ เชน ระบบท่ีรับลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Proof of 

Delivery: E-POD) และการจองการขนสงสินคาผานอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 การนําระบบบริหารการขนสงใหมีสินคาเต็มคันรถ (Full truck load: FTL) เขามาใช 

และการบริหารจัดการการขนสงเท่ียวกลับ (backhaul) เพ่ือลดตนทุนคาใชจาย และทํา

ใหระบบการขนสงมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน แตยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  

- การพัฒนารูปแบบบริการเพ่ือตอบสนองความตองการลูกคาในอนาคต 

 การขยายเสนทางการขนสง ท้ังการขนสงทางน้ําและการขนสงทางอากาศในอนาคต  

 การขยายความรวมมือกับผูประกอบรายอ่ืน เพ่ือเพ่ิมพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจและ

ขยายเสนทางในการขนสง เชน การสรางความรวมมือระหวาง Dynamics Logistics 

และเครือสหพัฒน รวมถึงการสรางความรวมมือกับผูประกอบการญ่ีปุนของเครือ 

นิ่มซีเส็ง 

 

ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 

 

- การขาดแคลนแรงงาน เชน พนักงานขับรถ พนักงานยกสินคา ฯลฯ ซ่ึงบริษัทตองแกปญหา

เฉพาะหนา โดยการจางแรงงานตางดาว ซ่ึงมีขอจํากัดในเรื่องของการเดินทางนอกพ้ืนท่ี  
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- ขอจํากัดดานกฎหมายและกฎระเบียบท่ีไมเอ้ือตอการทําธุรกิจดานการขนสง เชน การไม

อนุญาตใหแรงงานตางดาวขับรถบรรทุกไดโดยมีการกํากับดูแลอยางเหมาะสม และการ

กําหนดจุดพักรถท่ีไมเหมาะสมกับการใชงานจริงของผูประกอบการ ฯลฯ  

- การบริหารจัดการการขนสงเท่ียวกลับทําไดยาก เนื่องจากความตองการสินคาและการ

กระจายสินคาจากตนทางและปลายทางยังไมสมดุลกัน โดยความตองการสงสินคาไปนอยกวา

ความตองการขนสินคาท่ีจะสงกลับ ผูประกอบการจึงตองแบกรับภาระตนทุนในกรณีนี้ 

- การแขงขันท่ีสูงข้ึนในตลาด จากการท่ีผูประกอบการดานโลจิสติกสมีจํานวนมากและมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะบริษัทตางชาติท่ีมีศักยภาพสูงกวาผูประกอบการใน

ประเทศ อีกท้ังการขาดมาตรฐานราคาท่ีแนนอน ทําใหผูประกอบการแตละแหงตั้งราคาใหตํ่า

เพ่ือการแขงขันในตลาด 

 

(3) กลุมผูประกอบการตางชาติท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย 

ผูประกอบการกลุมนี้เปนบริษัทตางชาติท่ีมีศักยภาพดานโลจิสติกสในระดับสากล และขยายสาขา

มายังประเทศไทย โดยมองวาเปนตลาดในการดําเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพและมีโอกาสขยายตัวมากข้ึนใน

อนาคต โดยบริษัทดังกลาว ไดแก บริษัทเทสโกโลตัส (Tesco Lotus) ท่ีบริหารโดย บจก. เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิสเทม และ บจก. เคอรี่ โลจิสติคส (ประเทศไทย) (Kerry Logistic) โดย Tesco Lotus เปนธุรกิจ

คาปลีกขนาดใหญท่ีมีบริการขนสงและโลจิสติกสของกิจการ และ Kerry Logistic เปนผูใหบริการดาน 

โลจิสติกสท่ีครบวงจร โดยจุดท่ีนาสนใจของกลุมธุรกิจดังกลาวคือ การใหความสําคัญกับธุรกิจขนสง 

แบบดวน (express) เพ่ือรองรับแนวโนมของตลาด e-commerce ท้ังนี้ บริษัทท้ังสองเปนตัวอยางของ

ธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูง ซ่ึงมีการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางคลังสินคาขนาดใหญท่ีมีประสิทธิภาพ  

การสรางพันธมิตรเพ่ือจัดหารถท่ีใหบริการเพ่ิมเติมจากท่ีบริษัทเปนเจาของ และการสรางพันธมิตรกับ

บริษัทอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ    

 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 

 

Tesco Lotus เปนกลุมธุรกิจสัญชาติอังกฤษท่ีเปนหนึ่งในผูคาปลีกชั้นนําของโลก เขามาลงทุนเปด

กิจการในไทย โดยมี บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม เปนผูบริหารงานและนําระบบขนสงและโลจิสติกส

มาใชในธุรกิจคาปลีกของบริษัท ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนสาขา 1,800 สาขา ตั้งอยูในจังหวัดรวม 73 จังหวัด 

(ยกเวน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต) มีกลยุทธหลักคือการบริหารจัดการใหตรงตามความตองการ (tailor 

made) แตละรูปแบบกิจการมีความหลากหลายและจํานวนสาขาคอนขางมากเกือบท่ัวประเทศ ดังนั้น 

ธุรกิจจึงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก (labor intensive) โดยเฉพาะการบริหารจัดการท่ีศูนย

กระจายสินคา ซ่ึงตองการกําลังแรงงานไมต่ํากวา 1,000 คนตอแหง ในขณะท่ีกําลังแรงงานคอนขางขาด

แคลนในปจจุบัน 
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Kerry Logistic เปนบริษัทสัญชาติฮองกงท่ีดําเนินธุรกิจโลจิสติกสเกือบทุกประเภท โดยธุรกิจท่ี

สําคัญ ไดแก ธุรกิจขนสงแบบดวน (express) และการใหบริการทาเรือเคอรี่สยามซีพอรท  ท้ังนี้ โดยเฉพาะ

ธุรกิจขนสงแบบดวนภายใต บจก. เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) (Kerry Express) ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีเติบโต

เร็วมากจากการขยายตัวของตลาด e- commerce โดยประสบความสําเร็จอยางมากในชวง 30 ปท่ีผานมา 

ผานเครือขายท่ีมีท่ัวโลกใน 40 ประเทศ และเนนการขนสงในแตละประเทศเปนหลัก สําหรับประเทศไทย

ในปจจุบัน ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาป 2558 พบวา Kerry Express มีสวนแบงตลาดดานรายไดสูง

เปนอันดับ 2 ของธุรกิจท่ีใหบริการรับสงเอกสารและสิ่งของในไทย  

 

รูปแบบบริการโลจิสติกสของธุรกิจ 

 

Tesco Lotus ใหบริการดานโลจิสติกสท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมในหวงโซการผลิต เพ่ือตอบสนอง

ความหลากหลายของของธุรกิจ ดังนี้ 

- กรณีธุรกิจหางคาปลีก: การขนสงสินคาจากผูผลิต (suppliers) ไปยังศูนยกระจายสินคา และ

ขนสงจากศูนยกระจายสินคาไปยังหางคาปลีกแตละสาขา  

- กรณีธรุกิจรานคาออนไลน: การขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาไปยังผูบริโภค  

- ธุรกิจการขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาไปยังหางคาปลีกในพ้ืนท่ี และการบริหารจัดการ

ภายในศูนยกระจายสินคาของธุรกิจ ซ่ึงมีท้ังสินคาท่ีผูขายสินคา (vendors) นํามาสงขายและ

ท่ีธุรกิจไปรับจาก suppliers โดยปจจุบันมีศูนยกระจายสินคาในประเทศท้ังหมด 6 แหงใน

พ้ืนท่ีภาคกลาง  

 

ท้ังนี้ รูปแบบการขนสงสินคาของ Tesco Lotus เนนท่ีการขนสินคาทางถนนดวยรถบรรทุก โดย

บริษัทเปนเจาของรถบรรทุกท่ีใชในการใหบริการเปนสวนใหญ ประกอบกับมีการสรางพันธมิตรทางการคา

ท่ีเนนธุรกิจการคาออนไลน ซ่ึงรวมมือกับธุรกิจรับสงสินคาอ่ืนๆ 

 

Kerry Logistic ดําเนินธุรกิจทาเรือเปนธุรกิจแรกในประเทศไทย โดยแบงการใหบริการเปน  

2 ประเภท ไดแก การขนสงสินคาแบบอเนกประสงค (Conventional Vessel) ไดแก ขนสงน้ําตาล เหล็ก 

แปง ฯลฯ และการขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอร นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการดานคลังสินคาเพ่ือการ

ขนสงขามประเทศ โดยสวนใหญเปนสินคาท่ีสงเขาโรงงาน เชน สินคาท่ัวไป เหล็ก ฯลฯ รวมถึงบริการขนสง

แบบดวน (express) ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วและประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 

เชนเดียวกับ Tesco Lotus   

 

ดังนั้น สาขาโลจิสติกสท่ีเปนจุดเดนของกลุมบริษัทนี้คือ การขนสงแบบถึงหนาประตูบาน (Door 

to Door Service) หรือการขนส งแบบดวน (express) ท่ี เป นผลมาจากการขยาย ตัวของตลาด  
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e-commerce ในประเทศไทย ซ่ึงมีท้ังรูปแบบการขนสงแบบคาปลีกและธุรกิจรานคาออนไลน แมจะมี

กลุมลูกคาและกลุมสินคาท่ีแตกตางกัน เชน Tesco Lotus จะเนนการขนสงสินคาปลีกไปยังแหลงการคา

ของบริษัท ในขณะท่ี Kerry Logistic จะเนนการขนสงเพ่ือบริการกลุมลูกคาโดยตรง เปนตน  นอกจากนี้ 

การขยายตัวของธุรกิจ Express ทําใหบริษัทตองลงทุนดานการกระจายสินคาและคลังสินคา โดย Tesco 

Lotus เนนการกระจายสินคาของบริษัทไปยังกลุมธุรกิจคาปลีก ผานศูนยกระจายสินคาท่ีมีท่ัวประเทศ 

เชนเดียวกับ Kerry Logistic ท่ีตองขนสงสินคาจากโรงงานหรือกลุมผูประกอบการไปยังผูบริโภค ทําให

บริษัทใหความสําคัญในการลงทุนดานนี้ถึงรอยละ 50 ซ่ึงแตกตางจากกลุมบริษัทตางชาติอ่ืนๆ ท่ีมักจะเชา

คลังสินคาหรือใชบริการคลังสินคาของประเทศปลายทาง 

 

การขนสงทางบกเปนเสนทางหลักในการขนสงในประเทศของกลุมธุรกิจ โดยเนนขนสงดวย

รถบรรทุกและรถยนตเพ่ือกระจายสินคา และใหบริการรับขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ (multi-

modal Transport) ผานเสนทางถนน ทางน้ํา และทางราง ในการขนสงระหวางประเทศ 

 

สําหรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค Kerry Logistic มีกลยุทธในการครองตลาดของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก โดยตั้งกิจการท่ีประเทศไทยใหเปนฐานการบริการของภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโนมท่ีจะ

พัฒนาการลงทุนในลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยมีภาคอีสานเปนพ้ืนท่ีในการกระจายสินคาสําคัญไปสูลาว

และกระจายสนิคาจากจีนมายงัประเทศไทย 

 

จุดเดนในการสรางศักยภาพของผูประกอบการ 

 

การสรางพันธมิตรกับบริษัทอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ท้ังการเชื่อมตอกับทาเรือ

สุขสวัสด์ิ ซ่ึงเปนทาเรือของเอกชน กับทาเรือสยามซีพอรตของ Kerry Logistic เพ่ือใหบริการขนสงสินคา 

เทกอง 200 ตูตอเท่ียว จากจังหวัดกาญจนบุร ีราชบุรี และนครปฐม แทนการขนสงทางถนนดวยรถบรรทุก

ไปยังทาเรือสยามซีพอรตท่ีแหลมฉบัง รวมไปถึงการสรางพันธมิตรทางการคาของตลาด e-commerce 

ของ Tesco Lotus ท่ีสรางความรวมมือกับ Kerry และ DHL ในการใหบริการขนสงสินคาใหสอดคลองกับ 

ผูใหบริการ  

 

ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 

 

- โครงสรางพ้ืนฐานในการรองรับการขนสงสําหรับการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce ท่ีจะ

เขามามีบทบาทท่ีสําคัญตอภาคการคายังไมเอ้ืออํานวยเทาท่ีควร 
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- ขอจํากัดดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เชน การอนุญาตใหแรงงานตางดาวขับรถใน

ประเทศไทยได การเขามาลงทุนของตางชาติท่ีมีกฎระเบียบและข้ันตอนตางๆ มากมาย ซ่ึง

เปนอุปสรรคและความเสี่ยงในการทําธุรกิจ  

- ปญหาดานศุลกากรทําใหการขนสงไมเปนไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ ท่ีตองเผชิญกับอุปสรรคในแตละดานการคาชายแดนท่ีมีกฎระเบียบ

และข้ันตอนท่ีแตกตางกัน  

 

2) การศึกษาผลกระทบของนโยบายดานเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนตอผูประกอบการราย

ยอยของไทย 

คณะผูวิจัยไดศึกษาการประกอบการของธุรกิจท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต

และผูประกอบการทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือศึกษาผลกระทบตอผูประกอบการรายยอย ซ่ึงเปนกลุม

ผูใหบริการจํานวนมากในประเทศ จากนโยบายดานเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 

 

(1) รูปแบบบริการโลจิสติกสของธุรกิจ 

ผูประกอบการทองถ่ินประกอบธุรกิจดานการคา (traders) เปนหลัก และสวนใหญการลงทุน

ดานโลจิสติกสในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารของผูประกอบการทองถ่ินเปนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซ่ึง

ใหบริการเฉพาะการขนสง และพ่ึงพาการขนสงทางถนนเปนสําคัญ โดยขนสงสินคาขามแดนไปยังลาว  

เวียดนาม และจีน ซ่ึงสินคาสงออกสวนใหญ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และผลไม  

ลูกคาสําคัญคือธุรกิจขนาดใหญ ท่ีผลิตชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และธุรกิจท่ีผลิตสินคาข้ันกลางท่ีใชเปนปจจัยการผลิตสินคาอุตสาหกรรมในประเทศลาวและ

เวียดนาม ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาอิเล็กทรอนิกส เพ่ืออาศัยประโยชนจากคาแรงและราคาท่ีดินท่ีถูกกวา โดย

ไมตองเสียภาษีนําเขา เนื่องดวยสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 

ธุรกิจท่ีตั้งในเขตอุตสาหกรรม Savan Park ของประเทศลาว มุงอํานวยความสะดวกดาน 

โลจิสติกสใหแกโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในเครือ ซ่ึงเนนการนําเขาและสงออกสินคาจากประเทศจีน 

เปนหลัก โดยมองเห็นศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษติดกับดานการคาชายแดน ตลอดจนมี

การรองรับดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนนท่ีรองรับน้ําหนักของรถบรรทุก และจุดเปลี่ยนถายสินคาภายใน

เขตนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาสถานี ICD ในเขตอุตสาหกรรม Savan Park คาแรงงานข้ันต่ําท่ีถูก และ

การสนับสนุนของภาครัฐของประเทศลาว ฯลฯ ศักยภาพเหลานี้จึงเปนสิ่งท่ีดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุน

ในพ้ืนท่ี 
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(2) ผลกระทบจากการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ผูประกอบการทองถ่ินดานโลจิสติกสในไทยไดรับผลกระทบ เพราะลูกคายายฐานการผลิตไปลงทุน

ในประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากตนทุนดานคาแรงและราคาท่ีดินถูกกวา อีกท้ังยังไดรับประโยชนดานภาษี

ศุลกากรของอาเซียน ดังนั้น แมมูลคาทางการคาชายแดนในภาพรวมจะเพ่ิมข้ึน แตผูประกอบการทองถ่ิน

กลับไมไดรับผลประโยชนในสวนนี้ ในขณะท่ีประเทศลาวไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากไดรับ

ประโยชนจากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยูแลว  

 

(3) ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 

ปญหาของผูประกอบการทองถ่ิน ประกอบไปดวย 

- ผูประกอบการทองถ่ินไมไดรับผลประโยชนจากภาคการขนสง เนื่องจากการยายฐานการ

ลงทุนไปยังตางประเทศ โดยบริษัทเอกชนรายใหญมีบริการโลจิสติกสของตนเอง ไมตอง

พ่ึงพาผูประกอบการรายยอยในพ้ืนท่ี 

- ความเสียเปรียบในเชิงพ้ืนท่ี เนื่องจากแขวงสะหวันนะเขตเปนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในขณะท่ีจังหวัดมุกดาหารยังไมมีขอตกลงดังกลาวท่ีชัดเจน ทําใหผูลงทุนเลือกท่ีจะลงทุน

ในประเทศลาวมากกวา 

- ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จังหวัดมุกดาหารไมมีสนามบินและรางรถไฟ ทําใหมี

ขอจํากัดดานการขนสงเฉพาะเสนทางถนนเทานั้น 

 

สวนปญหาของการประกอบการในประเทศลาว ประกอบไปดวย 

- ปญหาดานศุลกากร มีความซับซอนมากเกินไปในบางกระบวนการ และขาดการเพ่ิมการ

อํานวยความสะดวกในการขนสง  

- ปญหาดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ กฎหมายของประเทศลาวมีลักษณะเปน 

“กฎหมายน้ําใจ” ท่ีตองอาศัยความรูจักและความสนิทสนม จึงตองปรับใหมีความชัดเจน 

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหตางชาติเขามาลงทุน  

- การจัดการทรัพยากรบุคคลท่ียังตองเรงพัฒนา ทําใหบริษัทท่ีเขาไปลงทุนตองฝกอบรม

พนักงานอยางตอเนื่อง 

 

3) การถอดบทเรียนเพ่ือวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการไทยในการลงทุนดานโลจิสติกส  

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบกลยุทธของผูประกอบการท่ีจะมีศักยภาพในการลงทุนในประเทศ

เพ่ือนบาน โดยเฉพาะประเทศ CLM และแนวทางการสรางความเขมแข็งให กับผูประกอบการ

ภายในประเทศ เพ่ือพัฒนาการโครงขายการขนสงในประเทศใหมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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(1) รูปแบบกลยทุธของผูประกอบการท่ีจะมีศักยภาพในการลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 

รูปแบบกลยุทธของผูประกอบการท่ีจะมีศักยภาพในการลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีมีความเชื่อมโยงดานการคาขามแดนและการคาผานแดนกับไทย สามารถสรุปไดดังนี้  

- มีการวางแผนการลงทุนในประเทศเพ่ือนบานลวงหนา เพ่ือสรางความไดเปรียบในการ

เปนผูใหบริการรายแรกๆ ในพ้ืนท่ี เม่ือมีโอกาสในการลงทุน 

- รวมลงทุนกับผูประกอบการทองถ่ินในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาท่ีผูประกอบการไมถนัด 

ไมคุมคาแกการลงทุน หรือมีขอกําหนดทางกฎหมายของแตละประเทศ เชน การรวม

ลงทุนดานคลังสินคา ซ่ึงมีขอจํากัดทางกฎหมาย นอกจากนี้การรวมลงทุนยังชวยลด

ตนทุนอีกดวย 

- เนนใหบริการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงให

เชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงของประเทศ

สมาชิกมีแนวโนมท่ีจะมีประสิทธิภาพและรองรับการขนสงหลายรูปแบบได  

- พัฒนาระบบเทคโนยีสารสนเทศ (IT) และการจัดการทรัพยากรบุคคลอยูเสมอ เพราะเปน

ปจจัยในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสใหประสิทธิภาพและสอดคลองกัน 

- คํานึงถึงความแตกตางของกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม แมการ

แกไขอุปสรรคการกีดกันดานการลงทุนจะอยูในระดับการแกไขของรัฐบาล หากแต

ผูประกอบการเองตองศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงความเขาใจสังคมและ

วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือท่ีจะดําเนินธุรกิจไดอยางสะดวกและราบรื่น 

 

อยางไรก็ตาม อุปสรรคท่ีสําคัญของผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ คือประเด็นดานมาตรฐานของ

กฎระเบียบ ท้ังภายในประเทศและความตกลงระหวางประเทศ ท่ีภาครัฐตองสรางความชัดเจนและให

ความสําคัญในการเจรจาแบบทวิภาคี รวมถึงการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงผูใหคําแนะนําและความ

ชวยเหลืออยางเต็มท่ีกับผูประกอบการในชวงแรกของการเริ่มลงทุน หรือในกรณีท่ีผูประกอบการเกิดปญหา 

 

(2) แนวทางการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการภายในประเทศ เพ่ือพัฒนาโครงขายการ

ขนสงในประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

การสงเสริมใหบริการขนสงและโลจิสติกสภายในประเทศมีประสิทธิภาพ คือการท่ีผูประกอบการ

ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามกลยุทธตอไปนี้ 

- ใหบริการท่ีมีการจัดการดานคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ซ่ึงจะสงผลตอตนทุน 

โลจิสติกส ท้ังในดานของเวลา คุณภาพสินคา มาตรฐานการสงสินคา และความพึงพอใจ

ตอบริการของลูกคา ซ่ึงผูประกอบการท่ีมีศักยภาพจะลงทุนดานคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา เพ่ือสรางบริการท่ีครบวงจร หรือจะใชบริการของเอกชนบางรายท่ีมีการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ หากมีตนทุนท่ีถูกกวาการลงทุนเอง 
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- พัฒนาธุรกิจใหเปนศูนยกลางในการกระจายสนิคาในภูมิภาคของประเทศ ดวยการพัฒนา

ศักยภาพในการขนสง จากความไดเปรียบของฐานลูกคาและเสนทางในการขนสง เพ่ือ

กระจายสินคาในภูมิภาคออกไปสูพ้ืนท่ีตางๆ ในประเทศ หรือสงตอใหกับธุรกิจท่ีขนสงไป

ยังตางประเทศได  

- สรางพันธมิตรทางการคาหรือรวมกลุมกับผูประกอบการรายยอยอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการดาน

การขนสงในบางบริการท่ีไมถนัดหรือไมมีศักยภาพ เพ่ือเสริมสรางจุดแข็งและจุดออนของ

บริษัทใหกันและกัน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงดวยการขนสงสินคาแบบเต็มคันรถ และการบริหารจัดการ

การขนสงเท่ียวกลับ  

- นําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ เชน ใชขอมูลจากระบบ GPS 

ท่ีติดตามรถใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจัดการเวลา การควบคุม

คุณภาพการขับ และความปลอดภัยในการขนสง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพบริการ เปน

ตน 

- สําหรับธุรกิจการขนสงดวน (express) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของตลาด e-commere 

ทําใหผูประกอบการและรัฐตองปรับตัวอยูเสมอ ท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน การลดขอ

กําจัดทางกฎระเบียบบางประการท่ีไมเอ้ือตอการลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ใหมีความทันสมัย เพ่ือสรางฐานการตลาดในประเทศใหเขมแข็งและสามารถขยายตลาด

ไปยังประเทศเพ่ือนบาน โดยใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการขนสงและกระจายสินคา 

 

4) แนวโนมในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและผลกระทบตอไทย 

(1) การยายฐานการผลิตและการแขงขันทางตลาดท่ีมากข้ึน  

แมการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําใหการคาระหวางประเทศมีมูลคาสูงข้ึน แต

การแขงขันในการดึงดูดนักลงทุนตางประเทศยอมมากข้ึนเชนกัน ทําใหผูประกอบการยายฐานการผลิตไป

ยังประเทศท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ ท้ังในดานกฎหมายและกฎระเบียบ คาแรงท่ีถูกกวา หรือการอํานวย

ความสะดวกดานการขนสงท่ีมากกวา เพ่ือลดภาระตนทุนการประกอบการ ซ่ึงสงผลตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการรายยอยและแรงงานท่ีถูกเลิกจาง ดังนั้น ภาครัฐควรใหความสําคัญ

กับผลกระทบตอผูประกอบการรายยอยหรือผูไดรับผลกระทบจากนโยบายระหวางประเทศของภูมิภาค 

ดวยการวางแผนและเตรียมความพรอมอยางจริงจัง เพ่ือใหผูประกอบการรายยอยสามารถแขงขันในตลาด

อาเซียนได  

 

(2) การขยายตัวของธุรกิจการขนสงดวน (Express) 

ธุรกิจการขนสงดวน (express) จะตอบโจทยตลาด e-commerce ท่ีจะขยายตัวมากข้ึนในอนาคต

และจะกลายเปนตลาดการลงทุนขนาดใหญท้ังในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยผูประกอบการ
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และภาครัฐตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือตอบรับกับทิศทางดังกลาว ท้ังการลงทุนดาน

เทคโนโลยี การลดความยุงยากของกฎระเบียบบางประการท่ีไมเอ้ือตอการลงทุน การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานใหมีความทันสมัย รวมถึงการขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากตลาด e-commerce 

ของไทยมีศักยภาพ ดวยพ้ืนท่ีท่ีเปนศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียนในการขนสง จึงทําใหไทยสามารถเปนจุด

กระจายสินคาไปยังประเทศเพ่ือนบาน  

 

5) แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือสงเสริมผูประกอบการดานโลจิสติกส 

(1) การสรางนโยบายและกลยุทธในการวางแผนการพัฒนา 

- การดําเนินนโยบายของภาครัฐตองมีความชัดเจน วางแผนและศึกษาผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึน คํานึงถึงการใชประโยชนในระยะยาว มีผลในทางปฏิบัติจริง และมีระบบในการ

ติดตาม เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและทําใหผูประกอบการสามารถตัดสินใจใน

การลงทุนได  

- การกําหนดแผนพัฒนาแรงงานดานการขนสงและโลจิสติกส ท้ังการปรับระเบียบภายใต

กฎหมายแรงงานในธุรกิจนี้ใหสอดคลองกับสภาพการดําเนินธุรกิจ และการเรงแกไข

ปญหาการขาดแคลนคนขับรถ 

- การสรางคูมือในการดําเนินกิจการดานโลจิสติกสในประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือเปนแนวทาง

ใหแกผูประกอบการท่ีเขาไปลงทุน เชน ขอกฎหมาย ขอควรระวัง กระบวนการและ

ข้ันตอนตางๆ หรือแมกระท่ังเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม พรอมท้ังเปนพ่ีเลี้ยงในการให

ความชวยเหลือและคําแนะนําอยางเต็มท่ีในชวงแรกของการสงเสริมใหผูประกอบการเขา

ไปลงทุน  

- เปดโอกาสใหเอกชนผู มีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เชน กลุม

ผูประกอบการในประเทศ และกลุมผูประกอบการทองถ่ิน ฯลฯ เนื่องจากกลุมคนเหลานี้

เปนผูปฏิบัติการท่ีจะทราบปญหาและอุปสรรคไดเปนอยางดี อีกท้ังนโยบายตางๆ สงผล

กระทบถึงพวกเขาเหลานั้นโดยตรง 

- การกําหนดแผนในการสงเสริมใหผูประกอบการรายยอยพัฒนาศักยภาพจนกลายมาเปน

ผูประกอบการท่ีใหบริการจางเหมา (sub-contractor) กับผูประกอบการรายใหญท่ีมี

ศักยภาพในการลงทุนได 

 

(2) การพัฒนาการคาชายแดนและการคาผานแดน  

- พัฒนาดานการคาชายแดนใหมีมาตรฐาน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือลดข้ันตอนท่ี

ยุงยากและซับซอน รวมถึงปญหาความไมโปรงใสของเจาหนาท่ี  

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของดานการคาชายแดน เพ่ือรองรับการขนสง เชน การพัฒนา

ถนน สะพาน ดานศุลกากร ท่ีสามารถรองรับปริมาณสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงแยกพ้ืนท่ี
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ตรวจคนและสินคา เพ่ือลดความแออัด นอกจากนี้ควรมีการลงทุนเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยง

ทางกายภาพกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือสรางความไดเปรียบทางภูมิศาสตรของประเทศ

ไทย ในการเปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

- ขยายเวลาการเปด/ปดดานการคาชายแดน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา 

โดยภาครัฐตองประสานงานกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือขยายเวลาใหสอดคลองกัน 

- สรางขอตกลงระหวางประเทศ และเรงแกไขกฎระเบียบหรือขอจํากัดอ่ืนๆ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการขนสงสินคา เชน โครงการสรางพ้ืนท่ีควบคุมรวมกัน (Common 

Control Area : CCA) อีกท้ังสนับสนุนการดําเนินงานตามขอตกลงระหวางประเทศ เชน 

ความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS) ความตกลงการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS 

CBTA) รวมถึงการสรางกลไกในการหารือเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนรวมกัน โดยภาครัฐ

จะตองประสานการทํางานรวมกันระหวางประเทศอยางจริงจัง 

 

(3) การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดยสรางเครือขายผูประกอบการอยางเปน

รูปธรรม ในรูปแบบขององคกรหรือสมาคม โดยมีภาครัฐเขามามีสวนรวมในการกอตั้ง 

เนื่องจากเครือขายในปจจุบันยังไมครอบคลุมกลุมธุรกิจทุกประเภท 

 

(4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเรงดวนตอการขนสงใหมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาจุดพักรถท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ เพราะจุดพักรถเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของภาครัฐในการออกแบบ จัดสรรพ้ืนท่ี และบริหารจัดการ ซ่ึงในปจจุบัน แมจะมีการ

กอสรางในเสนทางการขนสงสินคาหลักของประเทศ แตไมเพียงพอตอความตองการใช

งานของผูประกอบการ อีกท้ังบางจุดยังไมมีความเหมาะสม เชน ระยะหางของจุดจอดรถ

ท่ีไกลเกินไป เปนตน  

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนนท่ีเปนเสนทางการขนสงและเปนบริการการ

ขนสงหลักของประเทศ ใหมีสามารถขนสงสินคาไดอยางเหมาะสม อีกท้ังควรคํานึงถึง

ความสะดวกในการเชื่อมตอในการขนสงสินคาผานเสนทางหลากหลายรูปแบบ ท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะเสนทางถนน ทางราง และทางน้ํา รวมถึงสนับสนุน

ใหผูประกอบการใชรูปแบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือประหยัดตนทุนการขนสง

และทําใหการเคลื่อนยายสินคาอยูในระบบเดียวกัน 

- สรางสถานีบรรจุสินคาและแยกสินคา ศูนยกระจายสินคา และสถานีขนสงสินคา ในพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเหมาะสม โดยตองพิจารณาความคุมคาในการกอสรางและความ

ตองการใชบริการท่ีจะเกิดข้ึนจริง เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการขนสง อีกท้ังยัง

เปนการสรางมูลคาสินคาทางเศรษฐกิจไดเปนอยางมาก 



184 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

 

(5) การนําเทคโนโลยีเขามาในการดําเนินธุรกิจ โดยรัฐบาลควรใหความสําคัญและลงทุนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะทําใหขอมูลตางๆ เปนระบบเดียวกัน สามารถแบงปน ควบคุม

และจัดการขอมูลได ทําใหระบบการทํางานของภาครัฐและเอกชนสะดวกและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน แมจะเปนการลงทุนท่ีมีคาใชจายสูง แตจะเกิดประโยชนในระยะยาว  
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3.5 ธุรกิจเชนรานอาหาร (restaurant chain) 

 

ธุรกิจเชนรานอาหาร (restaurant chain) เปนหนึ่งในกลุมบริการสําหรับผูบริโภคท่ีผูประกอบการ

ไทยมีศักยภาพสูงในการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ สวนหนึ่งสะทอนผานภาพรวมธุรกิจรานอาหาร

ในประเทศไทยท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง จากขอมูลของ Euromonitor International1 จะพบวา ในป 

2558 ธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ (full-service restaurants) 1

2 ในไทย มีมูลคาตลาดรวม

ท้ังสิ้น 169,090.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3 เม่ือเทียบกับปกอน แมมูลคาสวนใหญจะมาจาก

รานอาหารอิสระ แตเชนรานอาหารก็มีอัตราการเติบโตท่ีสูง โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย (CAGR) 5 ป

ลาสุด ท่ีรอยละ 7.83 เทียบกับรานอาหารอิสระท่ีเติบโตเพียงรอยละ 0.29 สอดคลองกับบทวิเคราะหจาก

ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2

3 ท่ีรายงานวา ในป 2558 ผูประกอบธุรกิจเชนรานอาหารยังคงเนนขยายสาขาอยาง

ตอเนื่องตามการเติบโตของหางสรรพสินคาขนาดใหญ และคอมมูนิตี้มอลลในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเกิดใหม เพ่ือ

เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและใหการบริการสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดดียิ่งข้ึน  

 

ในอีกดานหนึ่ง ผูประกอบการไทยท่ีเขมแข็ง โดยเฉพาะเชนรานอาหาร มีแนวโนมท่ีจะกระจายการ

ลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดยจะพบวา เชนรานอาหารประเภทตางๆ อาทิ อาหารญี่ปุน 

สุก้ี ชาบู รานกาแฟ ไดเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน เชน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 

เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย 3

4 เนื่องจากแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของ

ประชากรในกลุมประเทศดังกลาวสูงข้ึน 4

5 ท้ังหมดนี้ สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจ

รานอาหารไทยท่ียังคงสามารถขยายธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

  

1  Full-service restaurants in Singapore. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
2  ธุรกิจรานอาหารที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full-service restaurants) หมายถึงรานที่มีที่นั่งบริการใหแกลูกคา พรอมเนนขายอาหารเปน

หลัก มากกวาเนนขายเคร่ืองด่ืม เมนูอาหารท่ีใหบริการมีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับอาหารฟาสตฟูด (fast food) และเหมาะสําหรับการ

รับประทานอาหารทั้งสามมื้อ 
3  ป’58 รานอาหารแขงขันรุนแรง...คาดเชนรานอาหารเติบโตโดดเดน 6.9 – 8.9%. K-Econ Analysis (26 ธันวาคม 2557). ศูนยวิจัยกสิกร. 

https://goo.gl/0GK8zL (สืบคนวันที่ 7 มีนาคม 2559). 
4  ตัวอยางเชน รานอาหารแบล็คแคนยอน ขยายไปใน 7 ประเทศไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ฟลิปปนส ลาว สิงคโปร และเมียนมา 

หรือรานอาหาร เอ็มเค เรสโตรองต ขยายไปใน 4 ประเทศ ไดแก สิงคโปร ญี่ปุน เวียดนาม และ ลาว 
5  “ เป ด ขุ มท รัพ ย เออี ซี : โอก าสของไท ย คืออะ ไร .”  Background Note (พ ฤษ ภ าคม  2559 ). ธน าคารแห งป ระ เท ศ ไทย . 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/3_2_BackgroundNote_AEC.pdf (สืบคนวันที่  2 

มิถุนายน 2559). 

                                                           



186 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

3.5.1 ภาพรวมของธุรกิจรานอาหารระดับโลก 
 

ธุร กิจรานอาหารท่ั วโลกมี มูลค าธุ ร กิจ เพ่ิม ข้ึนอย างตอ เนื่ อง ขอ มูลจาก Euromonitor 

International ระบุวา ในป 2558 มูลคาธุรกิจรานอาหารท่ัวโลกอยูท่ีประมาณ 1.33 ลานลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 45.49 ลานลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 6.22 เม่ือเทียบกับปกอน 

และมีอัตราการโตเติบเฉลี่ย 5 ปลาสุดท่ีรอยละ 5.5 แรงขับเคลื่อนสําคัญมาจากกําลังซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึนของ

ผูบริโภคในหลายประเทศ ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ไมวาจะเปนผลจากรายไดท่ี

เพ่ิมข้ึน มีสวนทําใหผูบริโภคบางกลุมตองการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 5

6 รวมไปถึงผลกระทบจาก 

โซเชียลมีเดีย หรือวัฒนธรรมการสรรหารานอาหารตามคําแนะนําผานสื่อออนไลนตางๆ6

7  

 

ภาพท่ี 3.5.1 แสดงใหเห็นวา ในป 2558 ธุรกิจรานอาหารมีอัตราการเติบโตในทุกภูมิภาคเม่ือเทียบ

กับปกอนหนา ประเทศท่ี ถือครองสวนแบงตลาดธุรกิจรานอาหารมากท่ีสุด ไดแก  ประเทศจีน  

รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน อินเดีย และอิตาลีตามลําดับ (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.5.1) 

ประเทศไทยมีมูลคาตลาดโดยรวมประมาณ 4,936.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 169,090.9 ลานบาท โดยมี

อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 2.7 ซ่ึงถือวาต่ําเม่ือเทียบกับการเติบโตของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและของโลก 
 

ภาพท่ี 3.5.1 สวนแบงทางการตลาดตามพ้ืนทวีป ระหวางป 2554 - 2558 

 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 14 เมษายน 2559) 
หมายเหตุ: ใชอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ีของป 2558  

6  A New Era of Growth and Competition: Global Consumer Foodservice in 2015 and Beyond. Euromonitor (สิงหาคม 

2558). 
7  An Ericsson Consumer Insight Summary Report:10 Hot Consumer Trends. 2015. Ericsson Consumerlab (ธันวาคม 2558). 

https://goo.gl/4vT74o (สืบคนวันที่ 16 มกราคม 2559). 
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ตารางท่ี 3.5.1 อันดับประเทศท่ีถือครองสวนแบงตลาดรานอาหารท่ัวโลกสูงสุด ในป 2558 
อันดับประเทศท่ีถือ

ครองสวนแบงตลาด

สูงสุดในป 2558 

รายชื่อประเทศ 

มูลคาตลาด  

ป 2557 (ลาน

เหรียญสหรัฐฯ) 

มูลคาตลาด  

ป 2558 (ลาน

เหรียญสหรัฐฯ) 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

2557/58 (รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉลี่ยตอป (CAGR) 

2553-58 (รอยละ) 

1 จีน 411,323.0 459,757.4 11.8 10.8 

2 สหรัฐอเมริกา 204,499.3 207,054.5 1.2 1.5 

3 ญี่ปุน 82,415.8 84,255.6 2.2 6.0 

4 อินเดีย 55,772.9 61,744.3 10.7 11.7 

5 อิตาล ี 47,407.4 46,930.8 -1.0 -1.2 

28 ไทย 4,779.9 4,936.0 3.3 2.7 

 
ทวีปเอเชียแปซิฟก 672,525.9 735,144.5 9.3 8.5 

 
ท่ัวโลก 1,250,158.5 1,327,974.2 6.2 5.5 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 14 เมษายน 2559) 

 

3.5.2 ภาพรวมของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหารในประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมอาหารถือไดวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของไทย เนื่องจากประเทศไทยมี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารท่ีหลากหลาย ทําใหประเทศไทยมี

ศักยภาพในการเปนฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน 7

8 ธุรกิจรานอาหารถือเปนสวนสําคัญใน

อุตสาหกรรมอาหารของไทยและอยูในสวนปลายน้ําในหวงโซมูลคา (value chain) ดังแสดงในภาพท่ี 3.5.2  

 

ภาพท่ี 3.5.2 หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ท่ีมา:  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (24 สิงหาคม 2558) ศูนยวิจัยกสิกรไทย สืบคนจาก http://goo.gl/8fcoEX 

  

8  อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverages). ศูนยวิจัยกสิกร (24 สิงหาคม 2558). http://goo.gl/8fcoEX (สืบคนวันที่ 2 

ธันวาคม 2558). 
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สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบถือเปนรูปแบบหนึ่งของการบริการอาหาร (food service) 

ซ่ึงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเชนรานอาหาร Euromonitor International9 ไดรายงานผล

การสํารวจธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย พบวา อาหารเอเชียไดรับความนิยมสูงสุด ตามมาดวยอาหาร

ยุโรป อเมริกา และรูปแบบอาหารประเภทอ่ืนๆ ท้ังนี้รานอาหารอิสระ (independent restaurants) มี

สวนแบงการตลาดสูงท่ีสุด ขณะท่ีเชนรานอาหารมีอัตราการเติบโตอยางโดดเดน  

 

ภาพท่ี 3.5.3 แสดงใหเห็นวามูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบระหวางป 2553 

- 2558 มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ท่ีรอยละ 2.23 โดยในป 2558 มีมูลคาตลาดรวม 

169,090.9 ลานบาท ท้ังนี้ Euromonitor International10 มองวา สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเติบโตตาม

ทิศทางของธุรกิจอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 และผูประกอบการไดพัฒนาเมนูอาหารใหมๆ เพ่ือชวยเพ่ิม

มูลคาและราคาขายใหสูงข้ึน สอดคลองกับมุมมองจากศูนยวิจัยกสิกรไทย 10

11 ท่ีมองวาผูประกอบการธุรกิจ

เชนรานอาหารรายเดิม โดยเฉพาะเชนรานอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขยายธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง และมีแนวโนมซ้ือแบรนดรานอาหารท่ีประสบความสําเร็จจากตางประเทศเพ่ือนําเสนอทางเลือกท่ี

แปลกใหมใหแกผูบริโภคชาวไทย 

 

ภาพท่ี 3.5.3 มูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหาร  

จําแนกตามประเภทของรานอาหารในประเทศไทย ระหวางป 2553 - 2558 

 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 

9  Full-service restaurants in Singapore. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
10  อางแลว 
11  อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverages). ศูนยวิจัยกสิกร (24 สิงหาคม 2558). http://goo.gl/8fcoEX (สืบคนวันที่ 2 

ธันวาคม 2558). 
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อยางไรก็ตาม ธุรกิจรานอาหารยังมีปจจัยดานตนทุนและสภาวะการแขงขันท่ีกดดันการเติบโตของ

ธุรกิจโดยรวม ศูนยวิจัยกสิกร 11

12 ประเมินวา ในป 2558 ตนทุนในการขยายสาขา ไมวาจะเปนตนทุนวัตถุดิบ 

พลังงาน แรงงาน และคาเชาสถานท่ี มีแนวโนมสูงข้ึน ประกอบกับสภาวะการแขงขันท่ีสูงข้ึนบีบค้ันให

ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารสวนใหญเลือกนําเสนอความคุมคาในรูปแบบของการจัดโปรโมชั่นสวนลด  

 

บริษัทรานอาหารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย 12

13 อาทิ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทเจาของแบรนดรานอาหาร เอ็มเค เรสโตรองต (MK Restaurant) ยาโยอิ (Yayoi) 

และ ณ สยาม ไดใหมุมมองซ่ึงสอดรับกับขอความขางตนวา ธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจท่ีเปดกิจการงาย มี

ผูประกอบการรายใหมเขามาในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหมีสภาวะการแขงขันคอนขางสูง 

ผูประกอบการรายเดิมตองเผชิญกับการขยายสาขาของรานคูแขงและการเปดแบรนดรานอาหารใหม ท้ัง

จากผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ และกลุมรานอาหารท่ีดําเนินกิจการมานานในประเทศ หาก

พิจารณาการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจรานอาหารในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมาตั้งแตป 2550 - 2558 พบวามี

ธุรกิจรานอาหารท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงบงชี้ใหเห็นถึงความนาสนใจในการ

ประกอบธุรกิจรานอาหาร (ตารางท่ี 3.5.2) 

 

ตารางท่ี 3.5.2 สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรานอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป 
ป 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวน (ราย) 970 925 831 917 993 1,166 1,339 1,444 1,503 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา เขาถึงขอมูลจากรายงานประจําป  2558 บริษัท ฮอท พอท จํากัด สืบคนจาก 

http://goo.gl/78iamD 

 

สวนหนึ่งเปนผลมาจากธุรกิจรานอาหารมีอุปสรรคท่ีจะกีดกันไมใหผูประกอบการรายใหมเขามาใน

ตลาดคอนขางต่ํา (low barrier to entry) การแขงขันในธุรกิจรานอาหารจึงเปนการแขงขันในดานของ

ราคา คุณภาพ ความหลากหลายและความรูสึกคุมคา (value perception) นอกจากนี้ ความผันผวนของ

ราคาวัตถุดิบเปนอีกปจจัยท่ีกระทบรายไดของรานอาหาร เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบอาหารเปนคาใชจายท่ี

สําคัญท่ีสุด (รอยละ 34 สําหรับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต) ขณะท่ีรานอาหารไมสามารถปรับราคาขายให

สูงข้ึนหรือปรับไดเพียงบางสวน เนื่องจากการแขงขันและสภาวะเศรษฐกิจ ท้ังหมดลวนแลวแตสงผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานของรานอาหารอยางมีนัยสําคัญ  

 

ขณะท่ี บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทเจาของแบรนดรานอาหารอยาง ฮอทพอท 

บุฟเฟต และ ไดโดมอน มองวา การเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมือง (urbanization) ทําใหวิถีชีวิตของบุคคลใน

12  อางแลว 
13  รวบรวมขอมูลจากรายงานประจําปและบทสัมภาษณของผูบริหารตามส่ือตางๆ 
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สังคมเปลี่ยนแปลงไป และการขยายตัวของหางสรรพสินคา คอมมูนิตี้มอลล และรานคาปลีกขนาดใหญ ถือ

เปนโอกาสสําคัญในการขยายธุรกิจ เนื่องจากชวยใหผูประกอบการรานอาหารสามารถบริการลูกคาไดอยาง

ครอบคลุม และเขาถึงลูกคากลุมใหมๆ ไดมากข้ึน อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดังเชนใน

ป 2558 ผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะประหยัดและลดคาใชจายประจําวันลง รวมไปถึงลดความถ่ีในการ

รับประทานอาหารนอกบาน หรือเลือกรานอาหารท่ีมีราคาถูกลง เชน รานอาหารเล็กๆ หรือรานอาหารราย

ยอย โดยพิจารณาเรื่องความคุมคาเปนหลัก ท้ังหมดนี้จะทําใหรายไดของผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร

ลดลง 
 

ภาพท่ี 3.5.4 แสดงยอดขายของธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ ระหวางป 

2553 - 2558 โดยจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ท่ีรอยละ 2.23 และในป 2558 มียอดรวม 

169,090.9 ลานบาท รานอาหารเอเชียมีมูลคาสูงสุดท่ี 128,959.9 ลานบาท (รอยละ 76.27) ตามมาดวย

รานอาหารอเมริกาเหนือมีมูลคา 9,992.6 ลานบาท (รอยละ 5.91) รานอาหารยุโรปมีมูลคา 5,504.4 ลาน

บาท (รอยละ 3.26) รานพิซซามีมูลคา 4,826.7 ลานบาท (รอยละ 2.85) และรานอาหารประเภทอ่ืนๆ มี

มูลคา 19,807.3 ลานบาท (รอยละ 11.71) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคนไทยสวนใหญคุนเคยกับอาหารสไตล

เอเชีย ไมวาจะเปนอาหารญ่ีปุน อาหารเกาหลี อาหารจีน หรืออาหารไทย แมอาหารยุโรปหรือพิซซาไดรับ

ความนิยมในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามเมนูอาหารก็ถูกปรับใหมีสไตลแบบเอเชีย เชน สปาเก็ตตี้ผัดข้ีเมา 

หรือพิซซาตมยํากุง  
 

ภาพท่ี 3.5.4 ยอดขายของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ  

จําแนกตามประเภทของรานอาหาร ระหวางป 2553 – 2558 

 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 
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รานอาหารอิสระยังคงครองสวนแบงยอดขายในแทบทุกประเภทรานอาหาร (ดูภาพท่ี 3.5.5)  

ไมวาจะเปนรานอาหารเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ยกเวนเพียงประเภทพิซซา ผูประกอบการเชน

รานอาหารสวนใหญใหบริการอาหารนานาชาติ โดยเฉพาะอาหารญ่ีปุน หรืออาหารเกาหลี ขณะท่ี

รานอาหารอิสระสวนใหญ ใหบริการอาหารไทย หรืออาหารพ้ืนบาน Euromonitor International 

ประเมินวา รานอาหารทะเลถือเปนสวนสําคัญท่ีทําใหยอดขายของรานอาหารประเภทอ่ืนๆ เติบโตในป 

2558 โดยปจจัยสําคัญมาจากอาหารทะเลและสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเลท่ีถือเปนจุดเดนของประเทศไทย 

และมีรานอาหารอิสระจํานวนมากตามแหลงทองเท่ียวดังกลาว ความสําคัญของอาหารทะเลสวนหนึ่ง

สามารถสะทอนผานเชนรานอาหารทะเลชื่อดังท่ีติดอันดับ 1 ใน 30 ของรานอาหารเชนท่ีมียอดขายสูงสุด 

ไมวาจะเปนรานแหลมเจริญ ซีฟูดส รานสมบูรณ ซีฟูดส และราน ป.กุงเผา เปนตน  

 

ภาพท่ี 3.5.5 ยอดขายตามประเภทของรานอาหาร  

จําแนกตามเชนรานอาหารและรานอาหารอิสระ ในป 2558 

 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 

หมายเหตุ: ขอมูลน้ีใชเพียงเพ่ือประกอบใหเห็นภาพรวมยอดขายตามประเภทของรานอาหารในป 255813

14 
  

14  ขอมูลน้ีใชเพียงเพื่อประกอบใหเห็นภาพรวม แตไมสามารถถือเปนขอมูลที่แนนอนได ตัวอยางเชน นอกจาก เดอะ พิซซา คอมปะนี และ 

เดอะ พิซซา ฮัท ประเทศไทยยังมีรานพิซซาอิสระอีกจํานวนหนึ่ง แตขอมูลดังกลาวมิไดกลาวถึง  
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แบรนดเชนรานอาหารรายสําคัญในประเทศไทย 

แบรนดเชนรานอาหารท่ีสําคัญท้ังหมดตางเปนแบรนดท่ีสามารถพบเห็นไดท่ัวไปตามหางสรรพสินคา

ตางๆ โดยมีท้ังท่ีผูประกอบการไทยและผูประกอบการชาวตางชาติเปนเจาของ การสํารวจโดย 

Euromonitor International พบวา ในป 2558 ราน MK สุก้ี ภายใต บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 

จํากัด เปนผูนําในธุรกิจเชนรานอาหาร โดยไดสวนแบงการตลาดไปถึงรอยละ 20.8 ของมูลคาตลาดของ

ธุรกิจรานอาหารท้ังหมด ตามมาดวย รานอาหารฟูจิ (Fuji Restaurant) ไดสวนแบงรอยละ 12.2 และ 

เดอะ พิซซา คอมปะนี (The Pizza Company) ไดสวนแบงรอยละ 5.5 (ตารางท่ี 3.5.3) 

 

ตารางท่ี 3.5.3 สวนแบงทางการตลาดของเชนรานอาหารในประเทศไทย (รอยละ) 
รายชื่อแบรนดรานอาหาร รายชื่อบริษัทเจาของ 2556 2557 2558 

MK สุกี้ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 22.2 21.9 20.8 

ภัตตาคารอาหารญ่ีปุนฟูจิ กลุมบริษัทฟูจิ 12.5 12.4 12.2 

เดอะ พิซซา คอมปะนี บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 5.0 5.1 5.5 

เอส แอนด พี บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 5.5 5.5 5.5 

ซิซซเลอร บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 3.8 4.1 4.3 

ยาโยอ ิ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 3.5 3.8 4.1 

ชาบูชิ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 3.2 3.2 3.1 

ฮอท พอท บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 2.9 3.1 2.9 

ฮะจิบังราเมน บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด 3.0 3.0 2.8 

จุมแซบฮัท บริษัท ฟูดแพชชั่น จํากัด 2.1 2.4 2.7 

เซ็น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอรเรชั่น 1.9 2.2 2.5 

บารบีคิวพลาซา บริษัท ฟูดแพชชั่น จํากัด 1.9 2.2 2.4 

แซนตาเฟ  บริษัท เคที เรสทัวรองท จํากัด 1.5 1.8 2.1 

โอโตยะ บริษัท โอโตยะ (ไทยแลนด) จํากัด 1.6 1.7 1.7 

โออิชิ ราเมน บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 1.7 1.5 1.5 

พิซซาฮัท ยัมแบรนด อิงค 1.0 1.0 1.1 

แหลมเจริญ ซีฟูด แหลมเจริญ ซีฟูด 0.9 1.0 0.9 

MK Gold  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 0.5 0.5 0.5 

ภัตตาคารสีฟา บริษัท หองอาหารสีฟา จํากัด 0.5 0.4 0.4 

ฮารดร็อค คาเฟ  บริษัท ฮารดร็อคอินเตอรเนชั่นนัล จํากัด 0.4 0.4 0.4 

อื่นๆ อื่นๆ 24.4 22.8 22.6 

รวม รวม 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 
หมายเหตุ: ขอมูลน้ีใชเพียงเพ่ือประกอบใหเห็นภาพรวมของแบรนดเชนรานอาหารในประเทศไทย 
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แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหารในประเทศไทย 

ธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง Euromonitor International15 

ประเมินวา ธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ระหวางป 

2558 - 2563 ประมาณรอยละ 2.9 หรือ รวมระยะเวลา 5 ป มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3 และมี

มูลคารวม 194.9 พันลานบาท รานพิซซามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) สูงสุดท่ีประมาณ 

รอยละ 7.0 และเติบโตรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 40.2 รานอาหารเอเชียมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) 

ประมาณรอยละ 3.2 และเติบโตรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.2 นอกจากนี้เชนรานอาหารถือเปนสวนสําคัญตอ

การเติบโตดังกลาว โดยคาดการณวาเชนรานอาหารเอเชียจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ท่ี

ประมาณรอยละ 5.0 หรือเติบโตสะสมรวมรอยละ 27.6 อาหารตางชาติ เชน อาหารญ่ีปุน หรืออาหาร

เกาหลียังคงเปนสวนสําคัญท่ีสนับสนุนการเติบโตดังกลาวดวยเชนกัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการนําเสนอ

บริการท่ีแตกตางของผูประกอบการ การเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการบริการท่ี

สูงข้ึน รวมถึงประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือกระตุนความตองการของผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ  

 

อยางไรก็ตาม Euromonitor International16 มองวา การบริการอาหารในรปูแบบอ่ืนๆ อาทิ คาเฟ

หรือบาร ยังถือเปนบริการท่ีสามารถเขามาทดแทนรานอาหารแบบเต็มรูปแบบได นอกจากนี้ วิถีชีวิตท่ี

วุนวายและรีบเรงข้ึนอาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคใหใชบริการการจัดสงอาหาร

เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีเมนูอาหารแบบเดิมๆ อาจมีชวงเวลาท่ีไดรับความนิยมท่ีสั้นลง การพัฒนาเมนูอาหาร

และเครื่องดื่มใหมๆ อาจกาวเขามาเปนหัวใจของความสําเร็จในธุรกิจอาหาร  

  

15  Full-service restaurants in Singapore. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
16  อางแลว 
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ตารางท่ี 3.5.4 คาดการณอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของรานอาหารระหวางป 2558 - 2563  
ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 

รานอาหารสไตลเอเชีย 3.7 3.2 17.2 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 6.0 5.0 27.6 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 2.5 2.2 11.6 

รานอาหารสไตลยุโรป 2.0 2.4 12.5 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป 0.0 0.0 0.0 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 2.0 2.4 12.5 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  2.8 2.4 12.6 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  3.2 2.8 14.7 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  2.5 2.0 10.6 

รานพิซซา 9.0 7.0 40.2 

เชนรานพิซซา 9.0 7.0 40.2 

รานพิซซาอิสระ 0.0 0.0 0.0 

รานอาหารสไตลอื่นๆ -0.3 -0.2 -1.1 

เชนรานอาหารสไตลอื่นๆ 0.8 0.6 3.0 

รานอาหารอิสระสไตลอื่นๆ -0.9 -0.7 -3.5 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 3.3 2.9 15.3 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 

หมายเหตุ: *อัตราการเติบโตสะสมรวมระหวางป 2558 –2563 

 

แนวโนมการขยายธุรกิจรานอาหารไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน 

แนวโนมการแขงขันท่ีปรับตัวสูงข้ึนสงผลใหผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เชนรานอาหาร มีแนวโนมท่ีจะกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมมาก

ข้ึน ศูนยวิจัยกสิกรไทย สํารวจพบวา เชนรานอาหารประเภทตางๆ อาทิ อาหารญ่ีปุน สุก้ี ชาบู รานกาแฟ 

ไดเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และ สปป.

ลาว เปนตน เนื่องจากแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของประชากรในประเทศกลุม

ดังกลาวท่ีสูงข้ึน ประกอบกับวิถีชีวิตและรสนิยมในการรับประทานอาหารของผูบริโภคในประเทศดังกลาว

คลายคลึงกับคนไทย 16

17 โดยการขยายธุรกิจสวนใหญอยู ในรูปแบบของการกอตั้งบริษัทรวมทุนกับ

ผูประกอบการทองถ่ินหรือขายมาสเตอรแฟรนไชส  

 

ตัวอยางของบริษัทรานอาหารท่ีไดเขาไปลงทุนยังตางประเทศ ไดแก กลุม เอส แอนด พี ซ่ึงถือเปน

ธุรกิจรานอาหารท่ีประสบความสําเร็จท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ จากตารางท่ี 3.5.5 แสดงใหเห็น

วา กลุม เอส แอนด พี ไดเลือกท่ีจะสรางแบรนดใหมสําหรับการลงทุนในตางประเทศ โดยท้ังหมดเปนราน

17  ป’58 รานอาหารแขงขันรุนแรง...คาดเชนรานอาหารเติบโตโดดเดน 6.9 – 8.9%. K-Econ Analysis (26 ธันวาคม 2557). ศูนยวิจัยกสิกร. 

https://goo.gl/0GK8zL (สืบคนวันที่ 7 มีนาคม 2559). 
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ขายอาหารไทย เวนแตเพียงรานอาหารเอส แอนด พี ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ บริษัทไดมีแผนท่ีจะ

ขยายตลาดไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนในระยะ 2-3 ป ขางหนานี1้7

18 

 

ตารางท่ี 3.5.5 แบรนดธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 
เครือบริษัท เอส แอนด พี (ป 2558) 

รานอาหารในตางประเทศ อังกฤษ สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย สิงคโปร จีน กัมพูชา รวม 

Patara: รานอาหารไทยใหบริการใน

บรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาวทัน

ยุคสมัยสไตลตะวันตก 

5 1 1 1 1 - 9 

Suda: รานอาหารไทยท่ีนําเสนอความ

หลากหลายของอาหารไทย 
1 - - - - - 1 

Siam Kitchen: รานอาหารไทยท่ี ไดรับ

สัญลักษณ Halal จึงสามารถเขาถึงกลุม

ผูบริโภคชาวมุสลิม 

- - - 4 - - 4 

Bangkok Jam: อาหารไทยท่ีเนนสําหรับ

หนุมสาววัยทํางานท่ีตองการความทันสมัย 
- - - 8 - - 8 

S&P - - - - - 1 1 

รวม 6 1 1 13 1 1 23 

ท่ีมา:  รายงานประจําป 2558 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

ตัวอยางถัดมา ไดแก บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนเจาของสิทธิ ์

แบรนดอาหารตางๆ มากมาย อาทิ เดอะพิซซาคอมปะนี เบอรเกอรคิง ซิซซเลอร สเวนเซนส แดรี่ควีน และ 

ไทยเอ็กซเพรส โดยการขยายสาขามีท้ังแบบลงทุนเอง และขายแฟรนไชส ในกรณี เดอะพิซซาคอมปะนี 

บริษัทไดลงทุนเองเปนสวนใหญและบางสวนเปดขายสิทธิ์แฟรนไชสใหแกผูลงทุนสําหรับสาขา

ภายในประเทศ ขณะท่ีในตางประเทศ บริษัทไดขายสิทธิ์แฟรนไชสธุรกิจพิซซา “เดอะพิซซาคอมปะนี” ใน

ประเทศซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน โอมาน กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนามและเมียนมา 

เปนตน นอกจากนี้ บริษัทไดรับสิทธิ์แฟรนไชสรานอาหาร “ซิซซเลอร” จากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา 

โดยไดรับสิทธิ์ในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถใหแฟรนไชสกับ

ลูกคาในประเทศจีน นอกจากนี้ยังมี ธุรกิจรานอาหาร “Thai Express” ซ่ึงใหบริการอาหารไทย โดยใน

ปจจุบันไดเปดใหบริการใน 4 ประเทศ ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม และจีน  

  

18  รายงานประจําป 2558. บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน). 
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ตารางท่ี 3.5.6 แบรนดธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ  
เครือบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ป 2558) 

แบรนดรานอาหาร จํานวนสาขา 
บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส 

ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ 

เดอะ พิซซา คอมปะนี18

19 362 223 1 78 60 

ซิซซเลอร19

20 55 46 9 - - 

ไทย เอ็กซเพรส20

21 91 2 74 - 15 

ท่ีมา:  รายงานประจําป 2558 บรษัิท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)21

22 เปนอีกหนึ่งบริษัทท่ีเล็งเห็นถึงโอกาสการขยาย

ธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยมีพันธมิตรคือ Plenus Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุน ท่ีไดรับสิทธิ์แฟรนไชสเพ่ือ

ดําเนินธุรกิจรานสุก้ีภายใตเครื่องหมายการคา “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุน และยังเปนผูให

สิทธิ์แฟรนไชสรานอาหารยาโยอิแก MK จากตารางท่ี 3.5.7 จะเห็นวา บริษัทไดขยายสาขาไปยังประเทศ

สมาชิกอาเซียน โดยเปนการขายสิทธิ์แฟรนไชสท้ังหมด ยกเวนในประเทศสิงคโปรท่ีเปนการลงทุนเอง 

 

ตารางท่ี 3.5.7 แบรนดธุรกิจรานอาหาร  
เครือบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

รานอาหารในตางประเทศ สิงคโปร ญ่ีปุน เวียดนาม ลาว รวม 

เอ็มเค เรสโตรองต 2 30 4 1 37 

ยาโยอิ 6 - - - 6 

รวม 8 30 4 1 43 

ท่ีมา:  รายงานประจําป 2558 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด ใหบริการกาแฟคุณภาพสูงและอาหารนานาชนิด 

ปจจุบัน บริษัทมีสาขาใหบริการรวมประมาณ 345 แหง ท้ังในรูปแบบการบริหารงานเองและขายสิทธิ์ 

แฟรนไชส บริษัทไดขยายสาขาไปในตางประเทศ อาทิ สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา กัมพูชา 

สปป.ลาว และฟลิปปนส จากตารางท่ี 3.5.8 จะเห็นวา สาขาของรานแบล็คแคนยอนสวนใหญอยูใน

ประเทศไทยจํานวน 294 สาขา ขณะท่ีในตางประเทศ อินโดนีเซียมีจํานวนสาขามากท่ีสุดคือ 30 สาขา  

  

19  เดอะ พิซซา คอมปะนี ประกอบดวยสาขาที่ลงทุนเอง 224 สาขา และสาขาแฟรนไชส 138 สาขา มียอดขายรวม 7,255 ลานบาท  
20  ซิซซเลอร ประกอบดวยสาขาท่ีบริษัทลงทุนเอง จํานวน 55 สาขา ประกอบดวย 46 สาขา ในไทย และ 9 สาขา ในจีน มียอดขายรวม 

2,979 ลานบาท  
21  ไทย เอ็กซเพรส ประกอบดวย 91 สาขา ในสิงคโปรและ 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย 
22  ผลการดําเนินงานของธุรกิจรานเอ็มเค สุกี้ ณ ส้ินป 2558 มีจํานวนสาขารานสุกี้ทั้งส้ิน 419 สาขา รวมเปนรายไดทั้งหมด 11,816 ลานบาท 

ขณะที่รานอาหารญี่ปุน ยาโยอิมี จํานวนสาขาทั้งส้ิน 140 สาขา สรางรายได 2,374 ลานบาท 
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ตารางท่ี 3.5.8 จํานวนสาขารานแบล็คแคนยอนคอฟฟในตางประเทศ 
ประเทศ จํานวนสาขา 

อินโดนีเซีย 30 

มาเลเซีย 13 

กัมพูชา 2 

ฟลิปปนส 2 

ลาว 2 

สิงคโปร 1 

เมียนมา 1 

รวม 51 

ท่ีมา:  blackcanyonthai.com (ขอมูล วันท่ี 14 มีนาคม 2559) 

 

จากตัวอยางท้ัง 4 บริษัทขางตน สะทอนใหเห็นวา การขยายธุรกิจไปยังตางประเทศมิไดจํากัดอยู

เพียงแบรนดหลักท่ีประสบความสําเร็จในประเทศ แตสามารถพัฒนาแบรนดรานอาหารใหมข้ึนมาได 

อาหารไทยยังคงเปนตัวเลือกสําคัญท่ีรานอาหารใชเปนจุดขายสําหรับการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ 

นอกจากนี้ แตละบริษัทอาจมีกลยุทธในการขยายธุรกิจท่ีตางกัน ไมวาจะเปนการลงทุนเอง การขายสิทธิ์ 

แฟรนไชส การหาคูคารวมลงทุน หรือเปนกลยุทธผสม 

 

3.5.3 แนวทางการเคล่ือนยายแรงงานและการนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 
 

หัวใจสําคัญของการขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนคือ การรักษามาตรฐานและคุณภาพ

ของอาหาร ดังนั้น ปจจัยการผลิตอยางพอครัวและวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารจึงมีสวนสําคัญในการ

ชวยใหการขยายธุรกิจของเชนรานอาหารประสบความสําเร็จ 

 

การเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศภายในอาเซียน  

แถลงการณบาหลี ฉบับท่ี 2 ซ่ึงเกิดจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในป 2546 ไดเห็นชอบขอตกลง

ยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement: MRAs) สําหรับบุคลากรวิชาชีพดานบริการ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานและบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวในอาเซียน ซ่ึงนอกจาก

ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติวิชาชีพ (MRA) ท้ัง 7 ฉบับ ยังมีขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพอีก

ฉบับหนึ่ง คือ ขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement on Tourism Professional) สาระสําคัญของขอตกลงยอมรับรวมดังกลาว

กําหนดใหประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงตางๆ โดยใชคุณสมบัติการศึกษา การ

ฝกอบรม หรือประสบการณในการทํางานเปนเกณฑพ้ืนฐานในการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่ีผาน

คณะกรรมการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพทองเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียนตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน
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สมรรถนะรวมสําหรับบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวอาเซียน 22

23 การจัดทําสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรท่ี

ประกอบวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism 

Professionals: ACCSTP) ประกอบดวย 2 สาขา ไดแก สาขาท่ีพัก (hotel services) และ สาขาการ

เดินทาง (travel services) เปนจํานวน 7 แผนก 32 ตําแหนงงาน 

 

เชนรานอาหารถือเปนสวนหนึ่งของธุรกิจบริการและตองอาศัยแรงงานในกลุมวิชาชีพทองเท่ียว ซ่ึง

อยูในสวนของสาขาการเดินทาง (travel services) ประกอบดวย 2 แผนก ไดแก แผนกประกอบอาหาร 

(food production) มี 7 ตําแหนงงาน และแผนกอาหารและเครื่องด่ืม (food and beverage service) 

มี 5 ตําแหนงงาน (ตารางท่ี 3.5.9) 

 

ตารางท่ี 3.5.9 หลักสูตรการทองเท่ียวแหงอาเซียนสาขาการเดินทาง (Travel Services)  
และแผนกท่ีเกี่ยวของ 

สาขาการเดินทาง (Travel Services) 

แผนกประกอบอาหาร (Food production)  

มี 7 ตําแหนงงาน 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  

(Food and Beverage service) มี 5 ตําแหนงงาน 

1. หัวหนาพอครัว (Executive Chef) 

2. พอครัวแตละงาน (Demi Chef) 

3. ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef)  

4. พอครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)  

5. ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 

6. งานขนมปง (Baker)  

7. งานเน้ือ (Butcher) 

1. ผูอํานวยการแผนกอาหารและเครือ่งดื่ม (F&B 

Director) 

2. ผูจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet 

Manager) 

3. หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter)  

4. พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)  

5. พนักงานบริกร (Waiter) 

ท่ีมา:  ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียน 32 ตําแหนงงาน โดย กระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา (2555) สืบคนจาก http://goo.gl/xKUz1s 

 

กลไกหลักภายใตขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 

การรับรองและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการทองเท่ียวอาเซียน (Foreign Tourism 

Professional) จําเปนตองมีหนวยงานระดับชาติเพ่ือดูแล ประเมิน รับรอง และลงทะเบียน และรับผิดชอบ

ดําเนินงานตามขอตกลง MRA รวมถึงตองมีหนวยงานกํากับดูแลระดับภูมิภาค ดังนั้น โครงสรางของ

หนวยงานภายใตขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน ประกอบดวย (ภาพท่ี 3.5.6 

ประกอบ) 

23  ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน 32 ตําแหนงงาน. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(2555). http://goo.gl/xKUz1s (สืบคนวันที่ 26 เมษายน 2559). 
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1. คณะกรรมการวิชาชีพการทองเท่ียวแหงชาติ  (National Tourism Professional 

Board: NTPB) เปนคณะกรรมการระดับชาติท่ีประเทศสมาชิกแตละประเทศในกลุมอาเซียน

จัดตั้งข้ึน ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผูเก่ียวของในธุรกิจ

ทองเท่ียว คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบในเรื่องการกําหนดและพัฒนา กํากับ ติดตามผลการ

ยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวในสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของ

บุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพทองเท่ียว ASEAN Common Competency Standards for 

Tourism Professionals ( ACCSTP)  แ ล ะ  Common ASEAN Tourism Curriculum 

(CATC) อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด และการพัฒนาการ

ทองเท่ียวท่ีมีอยู ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรและสมรรถนะดานการทองเท่ียวในภูมิภาคให

กลมกลืน 

2. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (The Tourism Professional 

Certification Board: TPCB) เปนคณะอนุกรรมการท่ีประเทศสมาชิกแตละประเทศใน

กลุมอาเซียนจะตองจัดตั้งข้ึน ซ่ึงรับผิดชอบในการประเมินและการรับรองคุณวุฒิของบุคลากร

วิชาชีพการทองเท่ียวเปนหลักตามท่ีกําหนดไวใน ACCSTP 

3. คณะกรรมการกํากับดูแลบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน (ASEAN Tourism 

Professional Monitoring Committee: ATPMC) เปนคณะกรรมการระดับอาเซียนท่ี

ประกอบดวยผูแทนจาก องคกรการทองเท่ียวแหงชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) และ NTPBs 

คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบในการสงเสริมและติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากร

วิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวในสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพ

ท อ ง เ ท่ี ย ว  ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals 

(ACCSTP) และ Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)23

24 ตลอดจนอํานวยความ

สะดวกใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑกระบวนการพิจารณา จัดทํา

คูมือ และประชาสัมพันธเก่ียวกับขอตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 

  

24 CATC ประกอบดวยการรับรองสมรรถนะใน 5 ระดับ Certificate 2 มีทักษะพื้นฐานที่ทําเปนประจํา, Certificate 3 มีทักษะที่กวางขึ้นและ
ความรับผิดชอบของผูนําทีม, Certificate 4 มีสมรรถนะทางเทคนิคมากขึ้นและมีทักษะใหคําแนะนํา, Diploma 1 มีสมรรถนะเฉพาะทาง
และทักษะในการจัดการ และ Diploma 2 มีสมรรถนะเฉพาะทางที่กวางขึ้นและทักษะสูงในการจัดการ 
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ภาพท่ี 3.5.6 โครงสรางคณะกรรมการกําหนดการเคล่ือนยายแรงงานวิชาชีพทองเท่ียว 

 
ท่ีมา:  โครงการศึกษาวิจัยฐานขอมูลกลางดานตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน (2558) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

สืบคนจาก http://research.mol.go.th/2013/rsdat/prg/eachview.php?okey=QBFPc10 

 

ผูท่ีตองการไปประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนจําเปนตองผานการประเมินความสามารถ

ตามมาตรฐาน ACCSTP ซ่ึงรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทองเท่ียว (TPCB) ของ

แตละประเทศ ขอมูลของผูท่ีไดรับการรับรองจะถูกสงไปยังคณะกรรมการกํากับดูแลบุคลากรวิชาชีพ

ทองเท่ียวแหงอาเซียน (ATPMC) สําหรับภาพท่ี 3.5.7 จะแสดงข้ันตอนในการขอรับใบรับรองเพ่ือการ

ประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ภาพท่ี 3.5.7 ข้ันตอนในการขอรับใบรับรองเพ่ือการประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ท่ีมา:  Guide to ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (28-12-2012) 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) สืบคนจาก http://goo.gl/TiRBl8 

 

ความพรอมของแรงงานไทยสําหรับธุรกิจรานอาหารและการปฏิบัติตามขอตกลง MRA  

ผลสํารวจกําลังแรงงานท่ีกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาในสาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 24

25 พบวา ในป 2556 มีผูท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในสาขาการทองเท่ียว สาขาการทองเท่ียวและผลการวิจัยการโรงแรม สาขาการโรงแรม และสาขา

การอาหารจํานวนรวมท้ังหมด 102,692 คน โดยสาขาการอาหารมีจํานวนท้ังสิ้น 31,363 คน เม่ือ

เรียงลําดับตามภูมิภาคจะพบวา สวนใหญอยูในกรุงเทพฯ มีจํานวนมากสุดท่ี 9,569 คน รองลงมาคือ

ภาคเหนือมีจํานวน 5,768 คน และภาคกลางมีจํานวน 5,536 คน (ภาพท่ี 3.5.8) 

  

25  “ผลการสํารวจกําลังแรงงานคนที่กําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาในสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม”. สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2559). http://www.mrathailand.com/download/report/3_1.pdf (สืบคนวันที่ 4 
กรกฎาคม 2559). 
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ภาพท่ี 3.5.8 จํานวนกําลังแรงงานคนท่ีกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาในสาขาการทองเท่ียว 
และการโรงแรมในระดับประเทศ (ป 2556) 

 
ท่ีมา:  ผลการสํารวจกําลังแรงงานคนท่ีกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาในสาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม (2559)  

สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สืบคนจาก http://www.mrathailand.com/ 

download/report/3_1.pdf 

 

หากพิจารณาจากระดับการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีผูท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาการอาหาร

ท้ังสิ้น 9,384 คน แบงเปนวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจํานวนมากสุดท่ี 4,795 คน 

รองลงมาคือระดับปริญญาตรี มีจํานวน 2,775 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจํานวน 

1,715 คน (ภาพท่ี 3.5.9) 
 

ภาพท่ี 3.5.9 ผลการสํารวจกําลังแรงงานคนท่ีสําเร็จการศึกษา 

ในสาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม (ป 2556) 

 
ท่ีมา:  ผลการสํารวจกําลังแรงงานคนท่ีกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาในสาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม (2559) 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สืบคนจาก http://www.mrathailand 

.com/download/report/3_2.pdf 
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นอกจากนี้ เม่ือตนป 2559 สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

ไดประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบผูฝกสอนตนแบบอาเซียน (Master Trainer) และผูประเมินตนแบบ

อาเซียน (Master Assessor) ในระดับประเทศ พบวา แผนกอาหารและเครื่องดื่มมีผูฝกสอนตนแบบ

อาเซียนท้ังสิ้น 9 คน และมีผูประเมินตนแบบอาเซียนจํานวน 3 คน และแผนกการประกอบอาหาร  

มีผูฝกสอนตนแบบอาเซียนท้ังสิ้น 6 คน และมีผูประเมินตนแบบอาเซียนจํานวน 2 คน 
 

ภาพท่ี 3.5.10 ผูผานการทดสอบผูฝกสอนตนแบบอาเซียน (Master Trainer)  

และผูประเมินตนแบบอาเซียน (Master Assessor) ประจําป 2558 

 
ท่ีมา:  ขอมูลจากสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (มิถุนายน 2558) สืบคนจาก 

http://mrathailand.com/News/PR_21_MRA_June2015/Certificate_Number_MRATHAI_NA_NT.pdf 

 

โดยสรุป เชนรานอาหารถือเปนสวนหนึ่งของธุรกิจบริการและตองอาศัยแรงงานในกลุมวิชาชีพ

ทองเท่ียว ขอตกลงดังกลาวเอ้ือประโยชนสําหรับการสงพอครัวไทยไปทํางานในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน อยางไรก็ตาม อาจจะตองใชเวลาสักระยะเพ่ือใหทุกประเทศมีระบบท่ีพรอมสําหรับการรับรอง

แรงงานฝมือ ดังจะเห็นไดจากกรณีของประเทศไทยท่ีมีผูฝกสอนตนแบบและผูประเมินตนแบบในสวนท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจรานอาหารจํานวนนอยมาก ท้ังนี้ การเคลื่อนยายแรงงาน โดยเฉพาะพอครัว สามารถทํา

ไดภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของแตละประเทศ 

 

3.5.4 ธุรกิจรานบริการอาหารและเชนรานอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

อาเซียนเปนตลาดขนาดใหญท่ีมีประชากรมากกวา 600 ลานคน ประกอบกับประเทศในแถบ

อาเซียนสวนใหญเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมีวัฒนธรรมการบริโภคใกลเคียงกับไทย การเดินทางไปมาสะดวก 
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จึงเอ้ือใหผูประกอบการสามารถเขาไปสํารวจตลาดไดอยางใกลชิด ติดตอคูคาไดงาย ขนสงสินคาไดสะดวก 

ภาพรวมธุรกิจรานอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียนเติบโตอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการเติบโตของ

ภูมิภาคและของโลก จากตารางท่ี 3.5.10 จะเห็นวา ในป 2558 ประเทศอินโดนีเซียมีมูลคาตลาด 

28,420.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 973,611.35 ลานบาท สูงท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิก

อาเซียน รองลงมาคือเวียดนาม ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปรตามลําดับ หากพิจารณาถึงอัตราการ

เติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ของมูลคาธุรกิจรานอาหารจะพบวา ประเทศเวียดนาม (รอยละ 16.4) และ

อินโดนีเซีย (รอยละ 8.1) มีอัตราการเติบโตท่ีโดนเดน สําหรับประเทศไทย มีมูลคาตลาดโดยรวมประมาณ 

4,936.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 169,090.9 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) เพียง

รอยละ 2.7 ซ่ึงถือวาต่ําท่ีสุด เม่ือเทียบกับอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ของประเทศสมาชิก

อาเซียน  

 

ตารางท่ี 3.5.10 สวนแบงการตลาดของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 
จากท้ังหมด 54 ประเทศท่ัวโลก 

อันดับประเทศท่ีถือ

ครองสวนแบงตลาด

สูงสุดในป 2558 

รายชื่อประเทศ 

มูลคา ป 2557 

ลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

มูลคา ป 2558 

ลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

2557/58 (รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉลี่ยตอป (CAGR)  

2553-58 (รอยละ) 

1 จีน 411,323.0 459,757.4 11.8 10.8 

2 สหรัฐอเมริกา 204,499.3 207,054.5 1.2 1.5 

3 ญี่ปุน 82,415.8 84,255.6 2.2 6.0 

9 อินโดนีเซีย 26,597.00 28,420.8 6.9 8.1 

15 เวียดนาม 12,337.9 13,606.3 10.3 16.4 

28 ไทย 4,779.9 4,936.0 3.3 2.7 

31 มาเลเซีย 2,939.8 3,045.6 3.6 4.2 

37 ฟลิปปนส 2,533.7 2,661.6 5.0 4.0 

43 สิงคโปร 1,732.8 1,724.0 -0.5 3.1 

 ทวีปเอเชีย แปซิฟก 672,525.9 735,144.5 9.3 8.5 

 โลก 1,250,158.5 1,327,974.2 6.2 5.5 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International 

หมายเหตุ: ขาดขอมูลประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา  
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ประเทศสิงคโปร 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ธุรกิจรานอาหารเริ่มเขาสูสภาวะอ่ิมตัว สงผลใหการเติบโตโดยรวมของธุรกิจเปนไปอยางจํากัด  

ในป 2558 มูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบอยูท่ี 1,724.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 60 ,706.35 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตลดลงท่ีรอยละ -0.5 เม่ือเทียบกับปกอน 

(รายละเอียดดูตารางท่ี 3.5.11) Euromonitor International26 มองวา การเติบโตท่ีลดลง สวนหนึ่งอาจ

เปนผลมาจากการท่ีตลาดไดเริ่มเขาสูสภาวะอ่ิมตัวและการแขงขันท่ีสูง ทําใหผูประกอบการบางรายท่ีขาด

ความสามารถในการแขงขันตองออกจากตลาดไป ท้ังนี้ แนวโนมท่ีสําคัญยังคงเปนตลาดแบบพรีเมียม หรือ

ท่ีเรียกวา Premiumization ซ่ึงสะทอนพฤติกรรมการใชขาวของราคาแพงหรือการใชชีวิตท่ีเกินธรรมดา 

ผูบริโภคตองการบริการท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ังประสบการณการรับประทานอาหารสุดพิเศษ และอยูภายใต

ราคาท่ีเหมาะสม  

 

กลยุทธสําคัญของผูประกอบการรานอาหารในประเทศสิงคโปรคือ การนําเสนอเมนูอาหารในเวลา

แตกตางกันหรือจํากัดชวงเวลาเพ่ือดึงดูดลูกคา และปรับเปลี่ยนเมนูใหเขากับกลุมลูกคาท่ีมารับประทาน

อาหารในแตละชวงเวลา ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ grab-to-go breakfasts จากทาง McDonald’s ท่ี

นําเสนอเมนูอาหารท่ีขายเฉพาะชวงเชาของวัน หรือในทางตรงขาม late-night snacks เปนการนําเสนอ

เมนูอาหารท่ีขายในชวงดึกหรือหลังเท่ียงคืน  

 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงประเภทของอาหาร จะพบวา อาหารเอเชียมีอัตราการเติบโตสูงสุด 

สิงคโปรไมไดเปนเพียงประเทศท่ีรับความหลายหลายทางวัฒนธรรมไวเทานั้น แตยังรับความหลากหลาย

ทางอาหารดวย เชน อาหารเกาหลีและเวียดนามไดเริ่มเปนท่ีนิยมในประเทศสิงคโปร จากกระแสเกาหลี 

(Korean Wave) ท่ีไดแพรหลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และความนิยมในการไปทองเท่ียว

ประเทศเวียดนามของชาวสิงคโปร 

  

26  Full-service restaurants in Singapore. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
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ตารางท่ี 3.5.11 ยอดขายของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศสิงคโปร  
แบงตามประเภทของอาหาร 

ประเภทรานอาหาร 

ยอดขายในป 

2557  

(ลานบาท) 

ยอดขายในป 

2558  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

2557/58 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต

โดยเฉล่ียตอป 

(CAGR) ระหวาง 

2553-58 (รอยละ) 

อัตราการเติบโต

สะสม ระหวาง 

2553-58  

(รอยละ) 

รานอาหารสไตลเอเชีย  34,518.78   34,045.92  -1.4 3.6  19.2  

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย  14,508.92   13,818.02  -4.8 2.4  12.3  

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย  20,007.23   20,227.90  1.1 4.4  24.3  

รานอาหารสไตลยุโรป  7,660.33   7,691.86  0.4 1.0  4.9  

เชนรานอาหารสไตลยุโรป  1,153.25   956.23  -17.0 -11.9  (47.0) 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป  6,507.08   6,733.00  3.5 4.0  21.9  

รานอาหารสไตลลาตินอเมริกา  1,077.07   1,100.71  2.2 3.9  21.1  

เชนรานอาหารสไตลลาตินอเมริกา  -     -    - -  -  

รานอาหารอิสระสไตลลาตินอเมริกา  1,077.07   1,100.71  2.2 3.9  21.1  

รานอาหารสไตลตะวันออกกลาง  1,158.51   1,169.02  0.7 2.6  13.9  

เชนรานอาหารสไตลตะวันออกกลาง  -     -    - -  -  

รานอาหารอิสระสไตลตะวันออกกลาง  1,158.51   1,169.02  0.7 2.6  13.9  

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ   11,879.29   11,805.74  -0.6 3.1  16.3  

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ   3,693.56   3,444.00  -6.7 2.0  10.6  

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ   8,185.73   8,361.74  2.2 3.5  18.8  

รานพิซซา  2,196.17   2,227.70  1.5 3.3  17.7  

เชนรานอาหารพิซซา  1,828.39   1,854.66  1.4 3.2  17.1  

รานพิซซาอิสระ  367.78   375.66  1.7 3.8  20.7  

รานอาหารสไตลอื่นๆ  4,092.87   4,221.59  3.1 3.2  16.9  

เชนรานอาหารสไตลอื่นๆ  1,823.14   1,878.31  3.0 1.5  7.9  

รานอาหารอิสระสไตลอื่นๆ  2,269.73   2,340.66  3.2 4.6  25.4  

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ  62,580.39   62,265.15  -0.5 3.1  16.4  

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 

 

เชนรานอาหารท่ีถือครองสวนแบงตลาดในระดับสูง สวนใหญใหบริการอาหารจีน ญ่ีปุน เวียดนาม 

และไทย ในป 2558 กลุมบริษัท Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd. ซ่ึงเปนเจาของ

แบรนดรานอาหารคริสตัล เจด (Crystal Jade) ซ่ึงใหบริการอาหารจีน ไดถือครองสวนแบงตลาดสูงสุดท่ี

รอยละ 9.7 ตามมาดวยรานอาหาร Tung Lok (รอยละ 7.8) และ ราน Pizza Hut (รอยละ 7.3) ตามลําดับ 

(รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.5.12) กลุมบริษัท Crystal Jade มีสาขามากมายอยูท่ัวประเทศสิงคโปร 

และใหบริการอาหารท่ีหลากหลาย นับตั้งแตภัตตาคารท่ีเนนใหบริหารอาหารระดับบน มีกลุมลูกคาหลักคือผู

มีฐานะดีและนําเสนออาหารคุณภาพสูงท่ีสุด ไปจนถึงรานอาหารท่ัวไปท่ีใหบริการในบรรยากาศท่ีผอนคลาย 
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มีเมนูใหเลือกหลากหลายดวยราคาท่ีเหมาะสม เชนเดียวกับบริษัทกลุม Tung Lok ท่ีใหบริการประเภท

อาหารท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนอาหารจีน เวียดนามและไตหวัน 

 

บริษัทชั้นนําเนนจับกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน โดย Crystal Jade Group of Restaurants, Tung Lok 

Restaurants และ Soup Restaurant Group เนนกลุมลูกคาครอบครัวชาวจีน ซ่ึงลูกคาหลักจะอยูในชวงอายุ

วัยกลางคนถึงสูงอายุ สวน Sakae Holdings เนนจับกลุมลูกคาวัยรุนท่ีมาพบปะสังสรรคกับเพ่ือน ขณะท่ี 

Pizza Hut Singapore, OB Singapore Operations (Fish & Co) และ ABR Holdings (Swensen’s) เนน

กลุมครอบครัวชาวมุสลิม ขณะท่ีรานอาหารอิสระถือครองสวนแบงเกือบครึ่งหนึ่งและใหบริการอาหารท่ี

หลากหลายในทุกชวงระดับราคา 

 

ตารางท่ี 3.5.12 สวนแบงทางการตลาดของเชนรานอาหารในประเทศสิงคโปร (รอยละ) 
ระหวาง ป 2556 - 2558 

รายชื่อแบรนดรานอาหาร รายชื่อบริษัทเจาของ 2556 2557 2558 
Crystal Jade  Crystal Jade Culinary Concepts Holding 9.7 9.4 9.7 
Tung Lok Restaurants  Tung Lok Restaurants (2000) Ltd 7.3 7.5 7.8 
Pizza Hut  Yum! Brands Inc 6.8 6.9 7.3 
Sakae Sushi  Sakae Holdings 7.3 6.9 6.0 
Swensen's  CoolBrands International Inc 4.1 4.3 4.7 
Soup Restaurant  Soup Restaurant Group Ltd 4.3 4.4 4.5 
Fish & Co  OB Singapore Operations Pte Ltd 4.2 3.9 4.0 
Ajisen Ramen  Shigemitsu Industry Co Ltd 4.0 3.9 3.9 
Dian Xiao Er  YES F&B Group Pte Ltd 3.0 2.9 3.0 
Thai Village  Thai Village Restaurant Ltd 2.0 2.0 2.0 
Jack's Place  JP Pepperdine Group Pte Ltd 1.5 1.7 1.7 
Siam Kitchen  Creative Eateries Pte Ltd 0.7 0.9 0.9 
Bangkok Jam  Creative Eateries Pte Ltd 0.3 0.7 0.8 
Geláre  Gelare International Pty Ltd 0.4 0.5 0.7 
Da Paolo  Da Paolo Ristorante Italiano Pte Ltd 3.1 1.7 0.7 
Pasta Fresca  Pasta Fresca Da Salvatore Pte Ltd 0.7 0.6 0.6 
Kenny Rogers Roasters  Nathan's Famous Inc 0.6 0.6 0.6 
Tony Roma's  Romacorp Inc 0.5 0.5 0.6 
Spizza  Senso Ristorante 0.5 0.5 0.5 
Secret Recipe Cakes & Café  Secret Recipe Cakes & Café Sdn Bhd 0.4 0.3 0.4 
แบรนดอ่ืนๆ บริษัทอ่ืนๆ 38.6 39.9 39.6 
รวม รวม 100.0 100.0 100.0 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 
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แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร 

Euromonitor International27 ประเมินวา รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบจะเติบโตดวย

อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 1 และมีอัตราการเติบโตสะสมระหวางป 2558 – 2563 ท่ี 

รอยละ 5.0 เนื่องจากวิถีชีวิตท่ีคอนขางเรงรีบของคนสิงคโปร การรับประทานอาหารนอกบานถือเปน

ตัวเลือกหลัก นอกจากนี้ คนสิงคโปรบางสวนมองวาการรับประทานอาหารเปนเสมือนการพักผอนรูปแบบ

หนึ่ง และคาดหวังตอคุณภาพการบริการ บรรยากาศท่ีหรูหรา รวมถึงประสบการณการรับประทานอาหาร

สุดพิเศษ นั่นอาจกลาวไดวา คนสิงคโปรมีรสนิยมในการรับประทานอาหารในระดบัสูง หลายบริษัทมักเลือก

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศแรกท่ีเขามาขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากความ

หลากหลายของผูคนและวัฒนธรรม รวมถึงผูบริโภคคอนขางเปดรับสิ่งใหม อยางไรก็ตาม คาใชจายตางๆ 

ไมวาจะเปนในสวนของคาเชา คาวัตถุดิบ และปญหาเรื่องแรงงาน ยังคงเปนโจทยทาทายสําคัญสําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร  

 

สิงคโปรเปนประเทศท่ีไมมีเมืองหลวงเนื่องจากเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีนอย หากจะเปดเชน

รานอาหาร ผูประกอบการอาจเลือกไปลงทุนท่ี Palawan Beach บนเกาะเซ็นโตซา (Sentosa) ของ

ประเทศสิงคโปร ซ่ึงชายหาดแหงนี้เปน 1 ใน 3 ของชายหาดยอดฮิตบนเกาะเซ็นโตซา และเปนจุดชมวิวท่ี

สวยท่ีสุดอีกแหงหนึ่งของเกาะเซ็นโตซา ประเทศสิงคโปร โดยรวมแลวหาดแหงนี้จะเปนท่ีนิยมของนักดื่ม

หรือกลุมท่ีชอบสังสรรคในยามคํ่าคืน และยังเปนแหลงรวมรานอาหาร บารเบียรตางๆ มากกวาชายหาด

อ่ืนๆ หรืออาจเลือกไปลงทุนในโซนเมืองสําคัญท่ีเรียกวา Singapore City ซ่ึงตั้งอยูตอนใตของเกาะ 

คอนขางไปทางทิศตะวันออกของทาเรือโรดส ซ่ึงเปนเมืองทองเท่ียวท่ีเต็มไปดวยสถานท่ีและยานธุรกิจท่ี

สําคัญ 

  

27  Full-service restaurants in Singapore. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
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ตารางท่ี 3.5.13 คาดการณอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหารในประเทศสิงคโปร 
(รอยละ) ระหวางป 2558 -2563 

ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 

รานอาหารสไตลเอเชีย 0.4 0.2 1.0 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย -0.5 -0.7 -3.5 
รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 1.0 0.8 4.1 

รานอาหารสไตลยุโรป 3.0 3.3 17.9 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป 2.0 2.2 11.5 
รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 3.1 3.5 18.8 

รานอาหารสไตลลาตินอเมริกา 1.3 1.1 5.6 

เชนรานอาหารสไตลลาตินอเมริกา - - - 
รานอาหารอิสระสไตลลาตินอเมริกา 1.3 1.1 5.6 

รานอาหารสไตลตะวันออกกลาง 0.8 0.6 3.0 

เชนรานอาหารสไตลตะวันออกกลาง - - - 
รานอาหารอิสระสไตลตะวันออกกลาง 0.8 0.6 3.0 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  1.7 1.6 8.4 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  0.5 0.7 3.5 
รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  2.2 2.0 10.4 

รานพิซซา 0.2 0.0 0.1 

เชนรานอาหารพิซซา -0.1 -0.3 -1.5 
รานพิซซาอิสระ 1.8 1.6 8.3 

รานอาหารสไตลอื่นๆ 1.6 1.4 7.3 

เชนรานอาหารสไตลอื่นๆ 1.0 1.2 6.1 
รานอาหารอิสระสไตลอื่นๆ 2.0 1.6 8.3 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 1.1 1.0 5.0 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) 

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชสเปนท่ีพบเห็นไดคอนขางบอยในประเทศสิงคโปร ซ่ึงสวนใหญ

อยูในรูปอาหารประเภทฟาสตฟูดและภัตตาคารหรู ท้ังนี้ รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบใชระบบ 

แฟรนไชสในการขยายตลาดมากพอสมควร Euromonitor International28 ประเมินวา เกือบครึ่งหนึ่งของ

เชนรานอาหารเปนการบริหารโดยระบบแฟรนไชส ผูประกอบการท้ังชาวตางชาติและคนสิงคโปรเปด

บริการรานอาหารภายใตขอตกลงแฟรนไชส บริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาขยายการบริการดวย

ระบบแฟรนไชสมากท่ีสุด นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปรไมไดมีขอจํากัดหรือขอกําหนดในการควบคุมเฉพาะ

สําหรับธุรกิจบริการอาหาร ดังนั้นถึงแมตลาดจะเริ่มถึงจุดอ่ิมตัว แตยังพบวามีผูประกอบการรายใหมเขาสู

ตลาดผานระบบแฟรนไชสอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ Franchising & Licensing Association Singapore (FLA 

Singapore) เปนองคกรหลักท่ีดูแลระบบแฟรนไชสในภาคธุรกิจตางๆ มีเปาหมายหลักในการสนับสนุน

ผูประกอบการในการขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

28  Consumer Foodservice in Singapore. Euromonitor International (ตุลาคม 2558). 
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กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

กระทรวงแรงงานสิงคโปรพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานใหแกชาวตางชาติภายใตพระราชบัญญัติ

การวาจางแรงงานตางชาติ (Employment of Foreign Worker Act) แตกตางกัน ท้ังนี้  พอครัวและ

พนักงานบริการในรานอาหารถูกจัดอยูในกลุม S-Pass กลาวคือเปนกลุมแรงงานชาวตางชาติท่ีทํางาน

ระดับกลางดวยความรูและทักษะเฉพาะทาง เชน ชางเทคนิค พอครัว และอ่ืนๆ โดยไดรับเงินเดือนพ้ืนฐาน

ไมตํ่ากวา 1,800 เหรียญสิงคโปร อยางไรก็ตาม บริษัทผูจางแรงงานชาวตางชาติถูกจํากัดโควตาการจาง 

โดยจางไดเพียงรอยละ 10 ของจํานวนลูกจางทองถ่ินและนายจางตองจายคาธรรมเนียมภาษีการจาง

แรงงานตางชาติ (Levy) 50 เหรียญสิงคโปร ตอการจางลูกจางตางชาติตอคนตอเดือนใหกับรัฐบาล  

ผูถือ S Pass ท่ีไดรับเงินเดือนมากกวา 2,500 เหรียญสิงคโปร สามารถขอรับสิทธิในเรื่องการนําบุคคลใน

ครอบครัวติดตามได 28

29 ขอจํากัดโควตาดังกลาวสงผลอยางมากตอตนทุนของผูประกอบการรานอาหาร 

เนื่องจากตองจางแรงงานทองถ่ินซ่ึงมีคาจางท่ีสูงมาก29

30  

 

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารในประเทศสิงคโปรนั้นมาจากการนําเขากวารอยละ 9031 หนวยงาน

สําคัญท่ีเก่ียวของในการควบคุมดูแลการนําเขาและการสงออกสินคาในประเทศสิงคโปร ไดแก 1) 

Department of Custom ทํ าห น า ท่ี ค วบ คุ ม ดู แลก ารนํ า เข า /ก ารส งอ อก สิ น ค า ทุ กป ระ เภ ท 

(www.customs. gov.sg) 2) International Enterprise (IE) Singapore ทําหนาท่ีออกใบอนุญาตการ

นําเขา/ สงออกสินคา รวมถึงใบอนุญาตนําเขาสินคาเฉพาะประเภท อาทิ ขาว (www.iesingapore. 

gov.sg) 3) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ทําหนาท่ีออกใบอนุญาตการนําเขา/ สงออก

สินคาอาหาร (www.ava.gov.sg) 

 

ผูท่ีประสงคนําเขาลงทะเบียนเพ่ือขอรับ Unique Entity Number (UEN) จาก Accounting and 

Corporate Regulatory Authority (ACRA) ภายหลังจากตรวจสอบรายการสินคาควบคุม สินคาท่ีนําเขา

มายังประเทศสิงคโปรทุกประเภทจะตองชําระคาภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services Tax : GST) 

ในอัตรารอยละ 7 ดังนั้น ผูนําเขาตอง สมัครใชระบบ Inter-Bank GIRO (IBG) กับทางศุลกากรหรือแตงตั้ง

ตัวแทนเพ่ือชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยท่ัวไป วัตถุดิบในการประกอบอาหาร อาทิ ผัก 

ผลไมและเนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ถือเปนสินคาควบคุมและไดรับการตรวจสอบสินคาจาก

29  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนาเขาแรงงาน อางอิงจากรายงานโครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการ

เป นประชาคมอาเซียน (2555) ศูนยบ ริการวิชาการแห งจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  สืบคนจาก http://www.mol.go.th/ 

anonymouse/content/Asean2012 
30  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
31  อางอิง Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (เขาถึงขอมูลวันที่ 2 สิงหาคม 2559) สืบคนจาก http://www.ava.gov.sg 

/explore-by-sections/food/singapore-food-supply/the-food-we-eat 
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หนวยงาน Agri-Food Veterinary Authority (AVA) และ Food Control Department (FCD) กอนท่ี

จะอนุญาตใหนําเขา นอกจากนี้ การนําเขาสินคาควบคุมซ่ึงผูนําเขาจะตองยื่นขอใบอนุญาตการนําเขาจาก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถนําเขาได (โปรดดูภาพท่ี 3.5.11 ประกอบ)  

 

ภาพท่ี 3.5.11 ข้ันตอนการขอนําเขาสินคาประเภทอาหาร 

 
ท่ีมา:  Agri-Food & Veterinary Authority (เขาถึงขอมูลวันท่ี 1 สิงหาคม 2559) “What You Need to Know 

before Importing” สืบคนจาก http://goo.gl/7PvVBY 

 

ตัวอยางการนําเขาวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร 

การนําเขาวัตถุดิบประเภทผักสด 

การนําเขาสินคาประเภทผักสดอยูภายใต Control of Plants Act32 เง่ือนไขสําคัญของขอกําหนด 

ดังกลาวคือ สินคาดังกลาวตองไมปนเปอนยาฆาแมลงหรือมีสารเคมีปนเปอนในปริมาณท่ีมากเกินกวาท่ี

รัฐบาลกําหนด ตูขนสงสินคาสําหรับสินคาประเภทนี้ตองแสดง ชื่อและท่ีอยูของผูผลิต คําอธิบายเก่ียวกับ

สินคา และวันท่ีสงออกสินคาหรือบรรจุหีบหอสินคา สินคาท่ีจะเขาประเทศตองผานการตรวจสอบจาก the 

AVA authorities นอกจากนี้ ผูนําเขาสินคาจําเปนตองมีใบอนุญาตสําหรับการนําเขาสินคาทุกรายการ 

ดังนั้น สําหรับผูประกอบการรานอาหารท่ีใชบริการบริษัทนําเขาควรตรวจสอบใบอนุญาต สําหรับขนสงและ

นําเขาสินคากอนทําการตกลงทางธุรกิจ 

  

32  โปรดอานรายละเอียดขอกําหนด Control of Plants Act ไดจาก http://goo.gl/4WcFiw 
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การนําเขาอาหารแปรรูป 

การนําเขาอาหารแปรรูปอยูภายใตขอกําหนด Sale of Food Act33 ซ่ึงครอบคลุมในเรื่อง การบรรจุ 

วันหมดอายุ การแสดงฉลาก และสวนประกอบของอาหารแปรรูป ขอกําหนดเก่ียวกับการนําเขาวัตถุดิบ

แปรรูปดังกลาวคอนขางเขมงวด โดยผูนําเขาตองนําเขาวัตถุดิบท่ีผลิตตามเง่ือนไขสุขอนามัย (sanitary 

conditions) ดังนั้น ท้ังผูนําเขาและผูผลิตจําเปนตองตรวจสอบมาตรฐานการผลิตใหเปนไปตามท่ี AVA 

กําหนด ผูนําเขาตองแสดงหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ (country of origin) ใบรับรอง

มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานโรงงานท่ีผลิต นอกจากนี้ อาหารท่ีนําเขาตองผานการตรวจสอบมาตรการ

กํากับกอนท่ีสินคาจะเขาสูตลาด อาทิ รายงานผลรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบ (laboratory testing) 

ใบรับรองความปลอดภัยของอาหารซ่ึงออกโดยหนวยงานของประเทศตนทาง  

 

การนําเขาเนื้อและอาหารทะเล 

การนําเขาเนื้อและอาหารทะเลอยูภายใตขอกําหนด Wholesome Meat and Fish Act34 เนื้อสัตว

สามารถนําเขาได โดยตองผานการรับรองแหลงกําเนิดของวัตถุดิบ (country of origin) โดยท่ัวไป อาหาร

ทะเลไมวาจะอยูในรูปแบบแชแข็งหรือแปรรูป สามารถนําเขาได ยกเวนอาหารบางประเภท เชน หอย

นางรมสดตองนําเขาจากประเทศตามท่ี AVA กําหนด (ซ่ึงไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส ไอรแลนด 

เนเธอรแลนด นิวซีแลนด สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) นอกจากนี้ สินคาท่ีนําเขาจะตองผานการ

รับรองความปลอดภัยดวย 

 

ประเทศมาเลเซีย 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

รานอาหารยังคงเปนตัวเลือกหลักสําหรับผูบริโภค โดยเฉพาะเปนสถานท่ีรวมตัวของครอบครัว

ในชวงสุดสัปดาห ขอมูลจาก Euromonitor International35 ระบุวา ในป 2558 มูลคาทางการตลาดของ

ธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบอยูท่ีประมาณ 104,000.76 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน

รอยละ 3.6 ปจจัยหลักมาจากการขยายสาขาอยางตอเนื่องของผูประกอบการรายเดิมท่ีหันมาใชกลยุทธ

ทางการตลาดอยางเชน การใหคูปองสวนลดหรืออาหารเคียงฟรี นอกจากนี้ ผูประกอบการเริ่มหันมา

ใหบริการจัดสงหรือรวมกับผูประกอบการท่ีใหบริการจัดสงอาหาร อาทิ Foodpanda36, Room Service 

และ DeliverEat  

33  โปรดอานรายละเอียดขอกําหนด Sale of Food Act ไดจาก http://goo.gl/KVARLR 
34  โปรดอานรายละเอียดขอกําหนด Wholesome Meat and Fish Act ไดจาก http://goo.gl/UKiR8S 
35  Full-service restaurants in Malaysia. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
36  Foodpanda คือเว็บไซตที่ใหบริการจัดสงอาหารแบบออนไลน มีรานอาหารใหเลือกอยางหลากหลาย โดยคาจัดสงจะขึ้นอยูกับระยะเวลา

ในการจัดสง หรือขอกําหนดของแตละรานอาหาร โดยปกติรานอาหารที่อยูใกลจะมีคาจัดสงที่ถูกกวา 
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ตารางท่ี 3.5.14 แสดงใหเห็นวา ในป 2558 รานอาหารเอเชียมีมูลคาตลาดสูงสุดท่ี 78,742.16 

ลานบาท ดวยอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 4.3 โดยมีเชนรานอาหารเปนตัวขับเคลื่อน

การเติบโตท่ีสําคัญ ดวยอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป  (CAGR) ท่ีรอยละ 8.1 จากการสํารวจโดย 

Euromonitor International37 พบวา ในป  2558 เชนรานอาหาร  (รอยละ 5.35) เติบ โตสู งกว า 

รานอาหารอิสระ (รอยละ 2.88) เชนรานอาหารสวนใหญต้ังอยูตามหางสรรพสินคาท่ัวไปและนําเสนอ

เมนูอาหารท่ีหลากหลาย โดยเนนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดระดับกลางและสูงเปนหลัก ผูประกอบการเชน

รานอาหารคอนขางใหความสําคัญกับการนําเสนอเมนูอาหารใหม เนื่องจากอาหารถือวาเปน signature 

ของทางรานท่ีดึงดูดความสนใจของลูกคา นอกจากนี้ เชนรานอาหารท่ีประเทศมาเลเซียไมไดนําเสนอ

เมนูอาหารในเวลาท่ีแตกตางกัน ซ่ึงแตกตางจากรานอาหารท่ีประเทศสิงคโปร เวลาในการใหบริการเปนไป

ตามเวลาเปด-ปดของหางสรรพสินคา ระหวาง 10 โมงเชา ถึง 4 ทุม ขณะท่ีรานอาหารอิสระนําเสนอ

เมนูอาหารท่ีมีราคาถูกกวา แตยังพบเห็นไดตามหางสรรพสินคาหรืออยูในรูปแบบ stand alone  

 

ตารางท่ี 3.5.14 ยอดขายของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศมาเลเซีย 
แบงตามประเภทของอาหาร 

ประเภทรานอาหาร 

ยอดขาย  

ในป 2557  

(ลานบาท) 

ยอดขาย  

ในป 2558  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

2557/58 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉล่ียตอป (CAGR) 

ระหวาง 2553-58 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต

สะสม ระหวาง 

2553-58 (รอยละ) 

รานอาหารสไตลเอเชีย  75,991.68   78,742.16  3.6 4.3 23.7 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย  17,804.25   18,769.15  5.4 8.1 47.6 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย  58,187.42   59,973.01  3.1 3.3 17.7 

รานอาหารสไตลยุโรป  2,830.89   2,917.41  3.0 3.6 19.4 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป  361.84   372.32  2.9 2.1 11.0 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป  2,469.05   2,545.09  3.1 3.8 20.7 

รานอาหารสไตลลาตินอเมริกา  1,185.14   1,125.71  -5.0 -4.2 -19.2 

เชนรานอาหารสไตลลาตินอเมริกา  -     -    - - - 

รานอาหารอิสระสไตลลาตินอเมริกา  1,185.14   1,125.71  -5.0 -4.2 -19.2 

รานอาหารสไตลตะวันออกกลาง  554.99   590.82  6.3 7.0 40.2 

เชนรานอาหารสไตลตะวันออกกลาง  -     -    - - - 

รานอาหารอิสระสไตลตะวันออกกลาง  554.99   590.82  6.3 7.0 40.2 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ   6,681.73   7,055.80  5.6 6.3 36.0 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ   3,581.65   3,863.95  7.9 9.1 54.6 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ   3,100.08   3,192.72  3.0 3.5 18.7 

รานพิซซา  4,708.24   4,852.45  3.0 2.9 15.6 

เชนรานอาหารพิซซา  4,076.34   4,234.53  3.9 3.7 20.0 

37  อางแลว 
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ประเภทรานอาหาร 

ยอดขาย  

ในป 2557  

(ลานบาท) 

ยอดขาย  

ในป 2558  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

2557/58 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉล่ียตอป (CAGR) 

ระหวาง 2553-58 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต

สะสม ระหวาง 

2553-58 (รอยละ) 

รานพิซซาอิสระ  631.90   617.04  -2.4 -1.6 -7.5 

รานอาหารสไตลอื่นๆ  8,435.85   8,716.40  3.3 3.3 17.7 

เชนรานอาหารสไตลอื่นๆ  3,099.20   3,232.93  4.3 4.3 23.2 

รานอาหารอิสระสไตลอื่นๆ  5,335.77   5,483.48  2.8 2.8 14.7 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 100,389.39  104,000.76  3.6 4.2 22.8 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

ในป 2558 กลุมบริษัท Yum! Brands Inc ซ่ึงเปนเจาของสิทธิ์แบรนด Pizza Hut ถือครองสวน

แบงธุรกิจเชนรานอาหารสูงสุดท่ีรอยละ 13.5 ตามมาดวยรานอาหาร Sushi King (รอยละ 5.3) และ

รานอาหาร Nando's (รอยละ 5.0) ตามลําดับ (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.5.15) กลุมบริษัทผูนําอยาง 

Pizza Hut, Sushi King หรือ Nando’s ตางจับกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน Pizza Hut เนนกลุม

ลูกคาท่ีมีรายไดปานกลางถึงคอนขางดี และท่ีใหความสําคัญกับราคา Sushi King เนนกลุมลูกคาท่ีให

ความสําคัญกับคุณภาพและความสะดวกสบายเปนหลัก ขณะท่ีรานอาหารอิสระใหบริการอาหารในระดับ

ราคาท่ีต่ํากวาเชนรานอาหาร โดยเนนไปท่ีกลุมลูกคาท่ีใหความสําคัญในเรื่องของราคาเปนหลัก  

 

ตารางท่ี 3.5.15 สวนแบงทางการตลาดของแบรนดเชนรานอาหารในประเทศมาเลเซีย (รอยละ) 
ระหวาง ป 2556 - 2558 

รายชื่อแบรนดรานอาหาร รายชื่อบริษัทเจาของ 2556 2557 2558 

Pizza Hut  Yum! Brands Inc 14.1 13.7 13.5 

Sushi King  Texchem Group 4.8 5.2 5.3 

Nando's  Nando's Group Holdings Ltd 5.0 5.0 5.0 

Kenny Rogers Roasters  Nathan's Famous Inc 3.9 4.1 4.2 

Chicken Rice Shop, The  TCRS Restaurants Sdn Bhd 2.2 2.6 2.8 

Sakae Sushi  Sakae Holdings 1.8 2.2 2.3 

Chili's Grill & Bar  Brinker International Inc 2.0 2.0 2.1 

Tony Roma's  Romacorp Inc 2.0 2.1 2.1 

Tai Thong  TT Resources Bhd 1.6 2.0 2.0 

Manhattan Fish Market, The  MFM Restaurants Sdn Bhd 1.8 2.0 2.0 

TGI Friday's  TGI Friday's Inc 1.7 1.7 1.8 

Pho Hoa  Aureflam Corp 0.7 0.7 0.8 

Italiannies  Chaswood Resources Sdn Bhd 0.5 0.5 0.5 

Hard Rock Café  Hard Rock Café International Inc 0.5 0.5 0.5 



บทท่ี 3 หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน   215 

 

รายชื่อแบรนดรานอาหาร รายชื่อบริษัทเจาของ 2556 2557 2558 

Piccolo Mondo Gastro  Piccolo Mondo Gastro Sdn Bhd 0.4 0.4 0.4 

Papa John's  Papa John's International Inc 0.3 0.3 0.3 

Outback Steakhouse  Bloomin' Brands Inc 0.3 0.3 0.3 

Chakri Palace  Rotol Group 0.2 0.2 0.2 

แบรนดอ่ืนๆ บริษัทอ่ืนๆ 56.2 54.5 53.9 

รวม รวม 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร 

ภายหลังจากการบังคับใชและจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ (GST) ในชวงตนป 2558 สงผลให

ผูบริโภคระมัดระวังการจับจายใชสอย และหันมาทําอาหารรับประทานเองเพ่ิมข้ึน หรืออาจลดจํานวนการ

ออกไปรับประทานอาหารนอกบาน 3 7

38 Euromonitor International39 คาดการณวาธุรกิจรานอาหารท่ี

ใหบริการเต็มรูปแบบจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ระหวางป 2558 - 2563 อยูท่ีรอยละ 1.0 

(ดูตารางท่ี 3.5.16) เนื่องจากผูบริโภคลดจํานวนการออกไปรับประทานอาหารนอกบานหรือหันมาใช

บริการจัดสงอาหารเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ตนทุนในการประกอบธุรกิจมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนจากภาวะเงินเฟอ 

ประกอบกับพฤติกรรมการจับจายใชสอยท่ีมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปจากราคาสินคาโภคภัณฑท่ีปรับตัว

สูงข้ึน ท้ังหมดนี้เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเติบโตของธุรกิจรานอาหารในประเทศมาเลเซีย 

 

ผูประกอบการไทยสามารถเลือกไปลงทุนธุรกิจเชนรานอาหารไดท่ีเมืองกัวลาลัมเปอร ซ่ึงเปนเมือง

หลวงท่ีเปนศูนยรวมความเจริญในทุกดาน และเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความ

บันเทิง ดังนั้นเมืองกัวลาลัมเปอรนอกจากจะเปนแหลงท่ีอยูของผูคนท่ีมีรายไดปานกลางถึงสูงแลว ยังมีกลุม

ผูบริโภคท่ีเปนนักทองเท่ียวอีกดวย 

  

38  “ไขขอของใจเกี่ยวกับ ‘จีเอสที’ (GST).” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร (6 เมษายน 2558). http://www.thaiembassy. 

org/kualalumpur/contents/files/news-20150406-135609-528214.pdf (สืบคนวันที่ 5 เมษายน 2559) 
39  Full-service restaurants in Malaysia. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
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ตารางท่ี 3.5.16 คาดการณอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหารในประเทศมาเลเซีย  
(รอยละ) ระหวางป 2558 -2563 

ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 

รานอาหารสไตลเอเชีย 1.1 0.8 4.0 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 2.8 2.2 11.6 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 0.6 0.3 1.6 

รานอาหารสไตลยุโรป 0.6 0.3 1.7 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป 0.5 0.3 1.5 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 0.6 0.3 1.7 

รานอาหารสไตลลาตินอเมริกา -6.7 -6.1 -26.9 

เชนรานอาหารสไตลลาตินอเมริกา - - - 

รานอาหารอิสระสไตลลาตินอเมรกิา -6.7 -6.1 -26.9 

รานอาหารสไตลตะวันออกกลาง 3.6 3.0 15.8 

เชนรานอาหารสไตลตะวันออกกลาง - - - 

รานอาหารอิสระสไตลตะวันออกกลาง 3.6 3.0 15.8 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  3.5 4.1 22.0 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  5.7 6.1 34.6 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  0.9 1.3 6.9 

รานพิซซา 1.0 1.6 8.2 

เชนรานอาหารพิซซา 1.8 2.2 11.7 

รานพิซซาอิสระ -4.1 -3.5 -16.1 

รานอาหารสไตลอ่ืนๆ 1.1 1.1 5.7 

เชนรานอาหารสไตลอ่ืนๆ 2.3 2.6 13.5 

รานอาหารอิสระสไตลอ่ืนๆ 0.4 0.2 1.1 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 1.2 1.0 5.2 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

บริษัทขามชาติหลายแหงลงทุนผานระบบแฟรนไชสหรือกิจการรวมคา (joint venture) รวมกับ

บริษัทภายในประเทศเพ่ือขยายธุรกิจเขามาในประเทศมาเลเซีย 39

40 ตัวอยางเชน บริษัท Yum! Brands Inc 

รวมบริษัท QSR Brands Sdn Bhd ในการเปดราน Pizza Hut และ KFC นอกจากนี้ ระบบแฟรนไชสยัง

เปนท่ีแพรหลายสําหรับผูประกอบการภายในประเทศ ตัวอยางเชน Berjaya Corp ซ่ึงไดสิทธิ์มาสเตอร 

แฟรนไชส (master franchise) ของแบรนดอยาง Starbucks, Wendy และ Papa John ถึงแมประเทศ

มาเลเซียจะไมไดมีขอจํากัดหรือขอกําหนดในการควบคุมเฉพาะสําหรับแฟรนไชสธุรกิจบริการอาหาร  

40  Consumer Foodservice in Malaysia. Euromonitor International (ตุลาคม 2558) 
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ความทาทายของรานอาหารสวนใหญอยูท่ีการไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาล ในสวนของ

ธุรกิจแฟรนไชส ประเทศมาเลเซียมีองคกร Malaysian Franchise Association (MFA) รวมกับภาครัฐใน

การสนับสนุนผูประกอบการภายในประเทศเพ่ือการขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

 

กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

กฎหมายการจางแรงงานตางชาติของมาเลเซียกําหนดใหนายจางตองประกาศรับสมัครคนหางาน

ในทองถ่ินเปนอันดับแรก หากเปนงานระดับสูง โดยประกาศรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ ท้ังภาษา

มาเลเซียและภาษาอังกฤษ หากไมมีผูสมัครภายใน 2 สัปดาห และเปนงานในสาขาอาชีพท่ีไดรับอนุญาตให

คนตางชาติทํางานได จึงจะสามารถขออนุญาตตอกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียเพ่ือจางคนงานจากตางชาติ

ได แตหากเปนแรงงานระดับลางสามารถขออนุญาตไดทันที ในกรณีของธุรกิจรานอาหาร ผูประกอบการ

จะตองเสียคาใชจายสําหรับขออนุญาตนําแรงงานตางชาติเขามาทํางานในมาเลเซียรวมท้ังสิ้นประมาณ 

2,240-2,250 ริงกิตตอคน หรือประมาณเกือบ 2 หม่ืนบาทตอคน40

41 

 

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร41

42 42

43 

สินคานําเขา 43

44 ไมวาสินคานั้นจะเสียภาษีนําเขาหรือไม ตองแจงเปนลายลักษณอักษรโดยกรอก

แบบฟอรม Customs No.1 ซ่ึงตองแจงท้ังจํานวน ลักษณะของสินคา บรรจุหีบหอมูลคา น้ําหนัก ปริมาณ

หรือหนวยวัด แหลงกําเนิดสินคา จุดหมายปลายทางของสินคา โดยจะตองยื่นแบบฟอรมดังกลาวตอดาน

ศุลกากรท่ีสินคานัน้ถูกนําเขา นอกจากนี้ ภาษีสําหรับสินคานําเขายังตองชําระลวงหนาดวย ท้ังนี้ เอกสารท่ี

กรมศุลกากรของมาเลเซียกําหนดนั้นไดแก แบบฟอรม Customs Entry หลักฐานแสดงสิทธิ์ในการเขาเมือง 

เชน  Bill of Landing/ Airway Bill, Commercial Invoice หรือ Pro-Forma Invoice, Packing List, 

เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบอนุญาตนําเขา หรือใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา  

  

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารอยูภายใตขอกําหนด  

1. Food Act 1983 และ Food Regulations 1985 โดยมีหนวยงาน Food Safety and 

Quality Division (FSQD) ของกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการรับรองความ

ปลอดภัยของอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และการนําเขาและสงออกอาหาร วัตถุดิบ

สําหรับการประกอบอาหารสวนใหญตองมีใบอนุญาตนําเขา หรือใบรับรองคุณภาพ  

41  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาแรงงาน อางอิงจากรายงานโครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการ

เปนประชาคมอาเซียน (2555). ศูนยบ ริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. http://www.mol.go.th/anonymouse/ 

content/Asean2012 (สืบคนวันที่ 5 เมษายน 2559) 
42  ศึกษาขอมูลการนําเขาสินคาผานทางทาเรือและรายชื่อทาเรือ ไดจาก https://goo.gl/dA3GYC 
43  ศึกษารายละเอียดการขอใบอนุญาตจําเพาะตอประเภทสินคา ไดจาก http://goo.gl/vVBmBJ 
44  อางอิง Guide Importing Goods Royal Malaysian Customs Department, Ministry of Finance (เขาถึงขอมูลวันที่2 สิงหาคม 

2559) สืบคนจาก https://goo.gl/BJImfz 
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2. ขอกําหนดการติดฉลาก: การติดฉลากจะกําหนดไวสําหรับผลิตภัณฑอาหารบางประเภท 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมจากเนื้อหมูและแอลกอฮอล 

3. ใบรับรองสินคาฮาลาล: เนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว สัตวปก ไข และผลิตภัณฑจาก

ไขตองไดรับใบรับรองสินคาฮาลาลจาก Department of Islamic Development of 

Malaysia (JAKIM)  

4. Food Safety Information System of Malaysia (FoSIM): ระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อม 

Customs Information System (SMK) ซ่ึงชวยใหหนวยงานของรัฐบาลมาเลเซียสามารถ

ตรวจสอบและเฝาระวังการนําสินคาเขาประเทศ 

 

นอกจากนี้ สินคาอาหารบางประเทศจําเปนตองขอ Health Certificate, Certificate of Analysis, 

License และ Special Approval สําหรับการนําเขา44

45  

 

 ท้ังนี้ ขอมูลจากการสอบถามผูแทนสํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย 45

46 ระบุวา สําหรับการ

นําเขาวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารไทยท่ีจําเพาะ อาทิ กะป หรือปลารา ข้ึนอยูกับสวนประกอบ ผูแทน

แนะนําใหใชบริการบริษัทนําเขา เนื่องจากการนําเขาวัตถุดิบมีข้ันตอนท่ีซับซอนและตองขออนุญาตหลาย

กรมท่ีเก่ียวของหากเปนวัตถุดิบท่ีมีสวนประกอบท่ีซับซอน 

  

45  ศึกษาขอมูลรายละเอียดของรายการที่ตองขอใบรับรองเพิ่มเติม ไดจาก http://goo.gl/Zk5Cnc 
46  ขอมูล วันที่15 กรกฎาคม 2559 
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ประเทศอินโดนีเซีย 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ในป 2558 รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบมีมูลคาตลาดอยูท่ีประมาณ 1,010,201.90 ลานบาท 

และมีอัตราการเติบโตอยางกาวกระโดดท่ีรอยละ 6.9 เม่ือเทียบกับปกอนหนา (ดูตารางท่ี 3.5.17) 

Euromonitor International47 มองวาปจจัยหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของคนอินโดนีเซียท่ี

เปลี่ยนแปลงไป กลุมคนท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญ อาทิ Jakarta, Bandung และ Surabaya ตางมีวิถีชีวิตท่ี

เรงรีบข้ึน สงผลใหผูคนหันมารับประทานอาหารนอกบานหรือใชบริการจัดสงอาหารเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ 

เนื่องดวยสภาวะการแขงขันท่ีสูง สงผลใหผูประกอบการตองปรับและหากลยุทธท่ีแปลกใหมในการกระตุน

ยอดขาย ตัวอยางเชน บริการเกมทางการศึกษาสําหรับเด็ก หรือวิดีโอเกมสําหรับลูกคากลุมวัยรุน หรือบาง

รานอาจนําเสนอสื่อบันเทิงตางๆ อาทิ ดนตรีสด การแสดงมายากล หรือกระท่ังการจัดแสดงแฟชั่นโชว 

รานอาหารสวนใหญเปดใหบริการตลอดท้ังวัน ตั้งแตชวง 6 โมงเชาจนถึงเท่ียงคืน รานอาหารหรูเปดใหม

ตามเมืองใหญอยางจาการตา โดยเฉพาะในยาน Senopati ซ่ึงถือเปนแหลงรวมรานอาหารหรู ในทาง

ตรงกันขาม คนอินโดนีเซียตามเมืองขนาดเล็กคอนขางออนไหวตอระดับราคา ทําใหพบเห็นรานอาหารหรู

ไดเฉพาะในเมืองหลวงอยางจาการตา แมบริการจัดสงจะเริ่มเขามาเปนท่ีนิยม แตการพ่ึงพาบริษัทจัดสง

อาหารโดยเฉพาะกลับไมได เปนท่ีแพรหลายนัก อยางไรก็ตาม ไดเริ่มมีบริษัทท่ีใหบริการดังกลาว 

ตัวอยางเชน บริษัท Go Jek ท่ีใหบริการซ้ือขายสินคา จัดสงสินคา รวมถึงมีบริการจัดสงอาหารดวย Ojek 

(มอเตอรไซครับจาง) 

 

ตารางท่ี 3.5.17 ยอดขายของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศอินโดนีเซีย 
แบงตามประเภทของอาหาร 

ประเภทรานอาหาร 

ยอดขาย  

ในป 2557  

(ลานบาท) 

ยอดขาย  

ในป 2558  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

2557/58  

(รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉล่ียตอป (CAGR) 

ระหวาง 2553-58  

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต

สะสม ระหวาง 

2553-58  

(รอยละ) 

รานอาหารสไตลเอเชีย 892,778.05 953,551.97 6.8 8.1 47.5 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 13,098.97 13,438.72 2.6 10.7 66.2 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 879,679.08 940,113.25 6.9 8.0 47.2 

รานอาหารสไตลยุโรป 10,758.41 11,680.51 8.6 8.7 51.9 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป 987.67 1,038.10 5.1 6.2 35.2 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 9,770.48 10,642.42 8.9 9.0 53.7 

รานอาหารสไตลลาตินอเมริกา 1,020.31 1,086.67 6.5 11.1 69.0 

เชนรานอาหารสไตลลาตินอเมริกา - - - - - 

47  Full-service restaurants in Indonesia. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
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ประเภทรานอาหาร 

ยอดขาย  

ในป 2557  

(ลานบาท) 

ยอดขาย  

ในป 2558  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

2557/58  

(รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉล่ียตอป (CAGR) 

ระหวาง 2553-58  

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต

สะสม ระหวาง 

2553-58  

(รอยละ) 

รานอาหารอิสระสไตลลาตินอเมริกา 1,020.31 1,086.67 6.5 11.1 69.0 

รานอาหารสไตลตะวันออกกลาง 1,067.29 1,193.37 11.8 13.0 84.5 

เชนรานอาหารสไตลตะวันออกกลาง - - - - - 

รานอาหารอิสระสไตลตะวันออกกลาง 1,067.29 1,193.37 11.8 13.0 84.5 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  13,945.16 14,774.36 5.9 8.5 50.6 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  5,321.87 5,544.04 4.2 8.7 52.0 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  8,623.29 9,230.33 7.0 8.4 49.7 

รานพิซซา 11,680.78 12,400.09 6.2 8.4 49.9 

เชนรานอาหารพิซซา 8,887.13 9,414.01 5.9 8.9 53.4 

รานพิซซาอิสระ 2,793.92 2,986.09 6.9 7.0 40.1 

รานอาหารสไตลอื่นๆ 14,127.25 15,515.18 9.8 10.2 62.6 

เชนรานอาหารสไตลอื่นๆ 4,203.35 4,746.68 12.9 15.1 102.3 

รานอาหารอิสระสไตลอื่นๆ 9,923.90 10,768.50 8.5 8.4 49.7 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 945,377.25 1,010,201.90 6.9 8.1 47.9 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

รานอาหารสวนใหญในประเทศอินโดนีเซียเปนรานอาหารอิสระถึงรอยละ 96.6 ซ่ึงสวนใหญอยูใน

รูปแบบ stand alone ขณะท่ีเชนรานอาหารมีอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 5.18 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ

ขยายสาขาอยางตอเนื่องตามการเติบโตของหางสรรพสินคา 47

48 รานอาหารท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก Sari 

Melati Kencana (Pizza Hut) , Sederhana Citra Mandiri (Rumah Makan Sederhana) , Sinar 

Solaria (Solaria) และ Pendekar Bodoh (D’Cost Seafood) บริษัทเหลานี้ถือครองสวนแบงยอดขาย

รวมกันถึงกวารอยละ 50 (รายละเอียดดูตารางท่ี 3.5.18)  
 

บริษัท Sari Melati Kencana ท่ีรับไดสิทธิ์แบรนด Pizza Hut ในประเทศอินโดนีเซียถือครองสวน

แบงทางการตลาดสูงสุดท่ีรอยละ 26.8 บริษัทไดเพ่ิมเมนูท่ีไมใชพิซซาเขาไปในเมนูอาหาร ตัวอยางเชน 

เมนูอาหารเชา (เฉพาะสาขา stand-alone) ซ่ึงเปดใหบริการตั้งแต 7 โมงถึง 10 โมงเชา หลังจากนั้นจะ

เปลี่ ยน ไป ใหบ ริการเมนู อาหารกลางวันแทน อาทิ  salad and cereal bars, various platters, 

omelettes, pasta dishes, toast, และ porridge Pizza Hut ไดขยายสาขาเปนจํานวนมากตามเมือง

ขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนสาขาท่ีสามารถขยายไดโดยแบรนดแฟรนไชส 1  

แบรนดจาก 1 บริษัท สงผลใหการขยายสาขาในชวงหลังเนนไปท่ีรานในรูปแบบ Express49 

48  อางอิงแลว 
49  ไมมีที่นั่งบริการภายในราน มีแตบริการจัดสงถึงบานหรือซ้ือกลับบาน  
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ตารางท่ี 3.5.18 สวนแบงทางการตลาดของแบรนดเชนรานอาหารในประเทศอินโดนีเซีย (รอยละ) 
ระหวาง ป 2556 - 2558 

รายชื่อแบรนดรานอาหาร รายชื่อบริษัทเจาของ 2556 2557 2558 
Pizza Hut  Yum! Brands Inc 26.7 26.6 26.8 
Restoran Sederhana  Sederhana Citra Mandiri PT 9.0 9.2 8.3 
Solaria  Sinar Solaria PT 7.2 7.1 7.0 
D'Cost Seafood  Pendekar Bodoh PT 5.5 5.9 6.2 
Fish & Co  OB Singapore Operations Pte Ltd 1.4 1.5 1.8 
Trattoria  Trattoria Cucina Italiana Pte Ltd 1.4 1.3 1.4 
Bakmi GM  Griya Mie Sejati PT 1.3 1.2 1.4 
TGI Friday's  TGI Friday's Inc 0.6 0.6 1.2 
Hard Rock Café  Hard Rock Café International Inc 1.0 0.9 1.0 
American Grill  Worldwide Restaurant Concepts Inc 1.6 1.0 0.9 
Tony Roma's  Romacorp Inc 0.9 0.7 0.8 
Hot CMM  Hot Cwie Mie Malang 0.8 0.8 0.7 
Papa Ron's  Eatertainment Indonesia PT 0.9 0.7 0.6 
Outback Steakhouse  Bloomin' Brands Inc 0.3 0.3 0.3 
The Manhattan Fish Market  Mitra Manna PT 0.2 0.2 0.3 
Bistro Délifrance  Grands Moulins de Paris SA (GMP) 0.3 0.3 0.2 
Taichan Ramen  Taichan Indonesia PT 0.2 0.2 0.2 
Bakmi Japos  Tara Kuliner PT 0.2 0.2 0.2 
Paulaner Bräuhaus  Paulaner Brauerei GmbH & Co KG 0.0 0.1 0.1 
Chili's Grill & Bar  Brinker International Inc 0.1 0.1 0.1 
แบรนดอื่นๆ บริษัทอื่นๆ 40.4 41.1 40.5 
รวม รวม 100.0 100.0 100.0 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

นอกจากนี้ ขอมูลจากการไปสัมภาษณผูประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ พบวา ในปจจุบัน 

มีรานอาหารตางชาติเขามาเปดเปนจํานวนมาก รานอาหารญี่ปุนเปนรานอาหารท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด

49

50 ธุรกิจอาหารไทยท่ีเขาไปลงทุนในอินโดนีเซียสวนใหญเขามาในลักษณะแฟรนไชส อยางไรก็ตาม การเขา

มาเปดรานอาหารก็เผชิญกับปญหาการกีดกันทางการคาในการนําเขาวัตถุดิบ ในปจจุบัน รานอาหารไทยท่ี

เขาเปดในประเทศอินโดนีเซีย ไดแก Coca Suki, Bar B Q Plaza และ Black Canyon51 

 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร 

ธุรกิจรานอาหารในประเทศอินโดนีเซียเริ่มถึงจุดอ่ิมตัวและอาจไมเห็นอัตราการเติบโตอยางกาว

กระโดดอีก Euromonitor International52 คาดการณวา อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ระหวาง

ป  2558 -2563 อยู ท่ี รอยละ 3.6 (ตารางท่ี  3.5 .19) สวนหนึ่ งเปนผลมาจากการขยายตัวของ

หางสรรพสินคาและความตองการรานอาหารหรูของกลุมตลาดกลางถึงบน รานอาหารท่ีใหบริการเต็ม

50  ขอมูลจากการสัมภาษณ  
51  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
52  อางอิง Euromonitor International (พฤษภาคม 2559) Full-service restaurants in Indonesia 
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รูปแบบเผชิญการแขงขันจากรานอาหารฟาสตฟูด ซ่ึงมีจุดเดนในเรื่องราคาและการนําเสนอสื่อบันเทิงตางๆ 

อาทิ มุมของเลนสําหรับเด็ก นอกจากนี้ ผูบริโภคสวนหนึ่งเริ่มหันมาใหความสําคัญกับอาหารเพ่ือสุขภาพ 

รานอาหารหลายแหงเริ่มนําเสนอเมนูอาหารสุขภาพเพ่ือตอบสนองตอผูบริโภคกลุมดังกลาว ผูประกอบการ

หลายแหงออกโปรโมชั่นรวมกับผูใหบริการบัตรเครดิตเพ่ือดึงดูดผูบริโภค รานอาหารเอเชียมีแนวโนมไดรับ

ความนิยมอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน รานบาบีคิวสไตลเกาหลีท่ีเนนกลุมลูกคาระดับกลางและระดับบน 

สวนรานราเมงนั้นไดรับความนิยมตามเมืองใหญๆ และเริ่มขยายออกไปยังเมืองรอบนอก การแขงขันท่ีสูง

สงผลใหรานอาหารนําเสมอเมนูอาหารใหมๆ อยูเสมอ  

 

การเขาไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ผูประกอบการอาจเลือกไปลงทุนธุรกิจเชนรานอาหารท่ี

เมืองจาการตา ซ่ึงเปนเมืองหลวงท่ีเปนศูนยกลางทางธุรกิจ มีจํานวนประชากรคอนขางมาก จึงเหมาะกับ

การขยายตลาดของผูประกอบการไทย สุราบายา ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะชวา เปนเมืองทาและศูนยกลางทาง

ธุรกิจเชนเดียวกัน บาหลีซ่ึงเปนเมืองท่ีมีประชากรนับถือศาสนาฮินดู ทําใหสามารถบริโภคหมูได และเปน

เมืองทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ลักษณะรานอาหารท่ีเขาไปลงทุนในบาหลี

อาจจะแตกตางและหลากหลายมากกวาเมืองอ่ืน และดาน เปนอีกเมืองท่ีนาสนใจ เพราะเปนเมืองหลวง

ของเกาะสุมาตราท่ีอยูใกลไทย ครอบคลมุกลุมลูกคาชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร  

 

ตารางท่ี 3.5.19 คาดการณอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหารในประเทศอินโดนีเซีย  
(รอยละ) ระหวางป 2558 -2563 

ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 

รานอาหารสไตลเอเชีย 2.5 3.5 18.9 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 4.5 5.5 30.7 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 2.5 3.5 18.8 

รานอาหารสไตลยุโรป 3.8 4.7 26.0 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป 1.3 1.8 9.4 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 4.0 5.0 27.6 

รานอาหารสไตลลาตินอเมริกา 4.0 5.0 27.6 

เชนรานอาหารสไตลลาตินอเมริกา - - - 

รานอาหารอิสระสไตลลาตินอเมรกิา 4.0 5.0 27.6 

รานอาหารสไตลตะวันออกกลาง 6.0 7.0 40.2 

เชนรานอาหารสไตลตะวันออกกลาง - - - 

รานอาหารอิสระสไตลตะวันออกกลาง 6.0 7.0 40.2 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  3.7 4.7 25.7 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  4.0 5.0 27.6 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  3.5 4.5 24.6 
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ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 

รานพิซซา 5.2 5.9 33.1 

เชนรานอาหารพิซซา 6.0 6.6 37.6 

รานพิซซาอิสระ 2.5 3.5 18.8 

รานอาหารสไตลอ่ืนๆ 5.2 6.3 35.7 

เชนรานอาหารสไตลอ่ืนๆ 9.0 10.0 61.0 

รานอาหารอิสระสไตลอ่ืนๆ 3.5 4.5 24.6 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 2.6 3.6 19.6 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

ธุรกิจแฟรนไชส ในประเทศอินโดนี เซีย มีแนวโนมเติบ โตอย างก าวกระโดด  ขอมูลจาก 

Euromonitor International53 ระบุวา ในป 2550 มีธุรกิจแฟรนไชสจํานวน 700 บริษัท แตในป 2556 มี

จํานวนธุรกิจแฟรนไชสถึง 2,100 บริษัท ซ่ึงประมาณ 400 เปนบริษัทขามชาติ แฟรนไชสจากบริษัทขาม

ชาติมีแนวโนมเติบโตอยางกาวกระโดดท่ีรอยละ 14 ขณะท่ีบริษัทภายในประเทศเติบโตท่ีรอยละ 8  

ธุรกิจแฟรนไชสจากตางประเทศถือครองสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 60 การขยายตัวอยางตอเนื่องของ

ธุรกิจแฟรนไชสจากตางประเทศมีสวนกระตุนใหธุรกิจแฟรนไชสภายในประเทศเกิดการตื่นตัว ท้ังนี้ ธุรกิจ

รานอาหารจากตางประเทศขยายตลาดเขามายังประเทศอินโดนีเซียผานการขายสิทธิ์แฟรนไชส  

 

รัฐบาลอินโดนีเซียกําหนดใหธุรกิจแฟรนไชสจากตางประเทศตองผานขอกําหนดเก่ียวกับ

แหลงกําเนิดสินคา (country of origin) และกฎหมายแฟรนไชส ซ่ึงกําหนดใหธุรกิจแฟรนไชสตองผาน

เง่ือนไขบางประการ เชน จดทะเบียนคุมครองสิทธิ์ของทรัพยสินทางปญญา (intellectual property 

rights) ท้ั งเจาของสิทธิ์และผู ซ้ื อสิทธิ์ตองได รับ ใบรับรอง (STPW or Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba) จากกระทรวงการคา (Ministry of Trade) โดยการจะไดรับใบรับรองดังกลาว เจาของสิทธิ ์

แฟรนไชสตองแสดงหนั งสือชี้ชวนตอกระทรวงการคา อยางไรก็ตาม ขอมูลจาก Euromonitor 

International54 ระบุวา ในป 2556 มีเพียงธุรกิจแฟรนไชสภายในประเทศเพียง 30 บริษัทและจากตาง

ประเภท 180 บริษัทท่ีไดรับใบรับรอง (STPW) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความหละหลวมของการบังคับใช

กฎหมาย นอกจากนี้ เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชสจากตางประเทศ กระทรวงการคาจึงไดออก

ขอกําหนดใหธุรกิจแฟรนไชสประเภทอาหารสามารถขยายสาขาไดสูงสุด 250 สาขา 54

55 และไมเกิน 150 

สาขาสําหรับธุรกิจแฟรนไชสประเภทอ่ืนๆ รวมถึงกําหนดใหใชวัตถุดิบภายในประเทศอยางนอยรอยละ 80 

 

53  Consumer Foodservice in Indonesia. Euromonitor International (ตุลาคม 2558). 
54  อางแลว 
55  อางอิง ขอกําหนด Decree 07/M-DAG/PER/2/2013 
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ประเทศอินโดนีเซียมีสมาคมแฟรนไชสอยูหลายแหง แต ท่ีสําคัญสุดคือ สมาคมแฟรนไชส 

(Asosiasi Franchise Indonesia: AFI) ซ่ึงมักจัดงานแสดงสินคาและงานสัมมนาเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส

ตามเมืองใหญๆ อาทิ Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta และ Semarang ซ่ึงสวนใหญเนน

ธุรกิจแฟรนไชสภายในประเทศ อีกหนึ่งสมาคมท่ีสําคัญคือ สมาคมแฟรนไชสและไลเซนส (Perhimpunan 

Waralaba dan Lisensi Indonesia: WALI) สมาชิกของ AFI สวนใหญประกอบไปดวยผูประกอบการ

เจาของสิทธิ์แฟรนไชส ขณะท่ีสมาชิกของ WALI ประกอบดวยผูซ้ือสิทธิ์แฟรนไชสและบริษัทท่ีปรึกษา 

 

กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

กฎกระทรวงแรงงานฉบับท่ี PER 02/MEN/III/2008 55

56 อนุญาตใหแรงงานตางชาติท่ีถือวีซา

อินโดนีเซียสามารถทํางานในอินโดนีเซียได ธุรกิจท่ีสามารถจางแรงงานตางชาติไดคือ บริษัทลงทุนของ

ตางประเทศ บริษัทลงทุนของอินโดนีเซีย และหนวยงานของรัฐบางแหง โดยนายจางของแรงงานตางชาติ

ตองจัดทําแผนการใชแรงงานตางชาติ รวมถึงตองระบุเหตุผลในการใชแรงงานตางชาติ ตําแหนง คาจาง 

จํานวน สถานท่ีทํางาน ระยะเวลาการจาง และจํานวนแรงงานทองถ่ินท่ีจะทํางาน นอกจากนี้ แผนการใช

แรงงานตางชาติท่ีมากกวา 50 คนข้ึนไปตองไดรับการอนุมัติจากอธิบดีกระทรวงแรงงาน หรือหากความ

ตองการจางแรงงานตางชาตินอยกวา 50 คน สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการกองของกระทรวงแรงงาน 

ท้ังนี้ ใบอนุญาตใหใชแรงงานตางชาติตองเขารับการตออายุเปนประจําทุกป 

 

กฎหมายอินโดนีเซียกําหนดใหชาวตางชาติผูท่ีเขามาทํางานในประเทศทุกคนตองขอใบอนุญาต

ทํางาน (work permit) และตองมีเอกสารอีก 12 รายการ โดยเอกสารตางๆ สามารถใชได 12 เดือน และ

สามารถตออายุไดคราวละ 1 ป 

 

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

การนําสินคาเขามาในอินโดนีเซียสามารถใชเอกสารนําเขาสินคาท่ีมีกฎระเบียบท่ีใชเหมือนกันหมด

ทุกรัฐ เนื่องจากรัฐบาลกลางเปนผูออกใบอนุญาตในการนําเขา โดยสินคาวัตถุดิบประกอบอาหารท่ีตองขอ

อนุญาตนําเขา มีดังตอไปนี้ 

 

ขาวขาว ขาวหักไมเกินรอยละ 25 ซ่ึงจะตองใหหนวยงาน Indosean Bureau of Logistics: 

BULOG เปนผูขออนุญาตนําเขาจากกระทรวงการคาในกรณีท่ีปริมาณขาวภายในประเทศไมเพียงพอ และ

เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาขาวในประเทศ นอกจากนี้ ขาวหอมมะลิซ่ึงเปนขาวชนิดพิเศษ (special 

56  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาแรงงาน. โครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการเปนประชาคม

อาเซียน (2555). ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. http://www.mol.go.th/anonymouse/ content/Asean2012 

(สืบคนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559) 
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rice) รวมท้ังแปงขาวขาวจะตองไดรับการเรียกรองการนําเขาจากกระทรวงเกษตร และผูนําเขาตองขอ

อนุญาตนําเขาจากกระทรวงการคา 

 

อาหารทะเลสดและแปรรูปจะตองขออนุญาตนําเขาโดยขอใบรับรองการนําเขาจากกระทรวง

กิจการทางทะเลและประมง และไดรับความเห็นจากรัฐมนตรีประจํากระทรวงกอน สวนเนื้อสัตวและสัตวมี

ชีวิตตองขออนุญาตเพ่ือการปองกันโรค 

 

วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมนม ผลิตภัณฑนมสําเร็จรูป ตองเปนผูนําเขาท่ีไดรับการรับรอง 

(Approved Import: AI) เครื่องดื่มแอลกอฮอล สารใหความหวานสังเคราะห อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม และ

ผลิตภัณฑสินคาเกษตร ผูนําเขาตองจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ 

Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซียและระบุหมายเลข (ML NO.) ลงในผลิตภัณฑดวย 

 

อินโดนีเซียกําหนดใหการนําเขาน้ําตาลทราย โดยผูผลิต (Import Producers: IP) และผูนําเขาจด

ทะเบียน (Register Importer: IT) ตองขออนุญาตนําเขาภายใตโควตา และมีกําหนดการสงมอบเดือน

มกราคม-พฤษภาคม 

 

สินค านํ า เข า ทุ กชนิ ดต อ งมี เอกสารป ระกอบการนํ า เข า  ซ่ึ งป ระกอบด วย  Proforma 

Invoice/Commercial Invoice เอกสารรับรองแหลงกําเนิด Bill of Landing ใบรับรองประกันภัยและ

ใบรับรองอ่ืนๆ ซ่ึงมีวัตถุดิบนําเขาท่ีอยูในขอบังคับของกฎระเบียบ ไดแก น้ําตาล ขาว เกลือ และสารให

ความหวาน 

 

การจดทะเบียนนําเขาสินคาวัตถุดิบประกอบอาหาร 

ผูผลิตสินคาอาหารหรือวัตถุดิบประกอบอาหารรวมถึงผูนําเขาจะตองจดทะเบียนขอใบอนุญาต

กอนการจําหนายกับ The Nation for Drug and Food Control (BPOM) โดยสามารถจดทะเบียน

ออนไลน (e-registration) และมีข้ันตอนการจดทะเบียนดังท่ีไดแสดงในภาพท่ี 3.5.12 ซ่ึงมีรูปแบบการ

ใหบริการจดทะเบียนอยู 2 แบบคือ 1) แบบท่ัวไป สําหรับวัตถุดิบท่ีมีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูง ซ่ึง

ตองใชเวลาในการตรวจสอบและพิจารณานาน 2) แบบดวน สําหรับวัตถุดิบท่ีมีความเสี่ยงต่ําจึงไมตองใช

เวลาในการตรวจสอบและพิจารณานาน ซ่ึงการจดทะเบียนควรดําเนินการโดยผูนําเขาหรือตัวแทนของ

ประเทศอินโดนีเซีย 
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ภาพท่ี 3.5.12 ข้ันตอนการจดทะเบียนอาหารของ BPOM ประเทศอินโดนีเซีย 

 
ท่ีมา:  Food and Agricultural Import Regulation and Standards-Narative, Indonesia, FAIRS Country Report, 

USDA. 

 

ใบรับรองอ่ืนๆ และขอกําหนดการตรวจสอบสินคาอาหารหรือวัตถุดิบประกอบอาหาร56

57 

ผูนําเขาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจะตองขอใบอนุญาต (SPI) ท่ีออกโดยหนวยงาน BPOM  

สินคาขายปลีกจะตองมี “ML number” และการนําเขาผลิตภัณฑเนื้อสัตวท่ีใชวัตถุดิบ (processed 

consumble product of animal origin material: HBAH) ไดแก เนื้อสัตวแปรรูป ผลิตภัณฑนม และ

ผลิตภัณฑ ไข จะตองมีใบรับรองสุขอนามัย (sanitation certificate) และใบรับรอง Halal (Halal 

certificate) 

 

57  สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Food and Agricultural Import Regulation and Standards-Narative, Indonesia, FAIRS 

Country Report, USDA. https://goo.gl/PZrzDj. 
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การนําเขาสินคาเกษตรแปรรูปทุกครั้งจะตองขอใบอนุญาต BPOM (SKI) ซ่ึงตามระเบียบบังคับให

ผูนําเขาจะตองมี SKI58 แสดงทุกครั้งท่ีมีการนําเขา และสินคานําเขาจะตองมีอายุการเก็บรักษาเหลืออยาง

นอยสองในสาม ณ เวลาท่ีมีการสงออก โดยผูนําเขาจะตองแสดงขอมูลและเอกสารการอนุญาตตางๆ58

59  

 

ประเทศอินโดนีเซียยังไดใชมาตรการทางการคาตางๆ ท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff 

Barriers: NTBs) เพ่ือกีดกันการนําเขา อาทิ กฎระเบียบการนําเขาอาหารสดท่ีมีแหลงกําเนิดจากพืชของ

อินโดนีเซีย 59

60 และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว (SPS) ของอินโดนีเซีย 6 0

61 ซ่ึงจากการท่ี

ภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียมีมาตรการการคาตางๆ เหลานี้ โดยคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ 

โภชนาการ และการติดฉลาก ดังนั้น สินคาประเภทอาหารหรือวัตถุดิบตางๆ ท่ีนําเขามายังประเทศ

อินโดนีเซียได ไมวาจะเปนสินคาประเภทนม ผักและผลไม เนื้อวัว เนื้อไก ขาว ธัญพืช น้ําตาล แปง และ

อาหารทะเลตางๆ ตองไดรับใบอนุญาต (licenses and permit) เก่ียวกับตัวสินคาในการนําเขาซ่ึงมี

รายละเอียดแตกตางกันไป นอกจากนี้ยังมีหนวยงานหลายหนวยเขามาเก่ียวของและมีข้ันตอนตางๆ ดัง

แสดงในภาพท่ี 3.5.13 โดยสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในเว็บไซตของกระทรวงการคา 

(Ministry of Trade) ของประเทศอินโดนีเซีย 

  

58  สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Food and Agricultural Import Regulation and Standards-Narative, Indonesia, FAIRS 

Country Report, USDA. https://goo.gl/PZrzDj. 
59  สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Food and Agricultural Import Regulation and Standards-Narative, Indonesia, FAIRS 

Country Report, USDA. https://goo.gl/PZrzDj. 
60  สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี กฎระเบียบการนําเขาอาหารที่มีแหลงกําเนิดของพืชของอินโดนีเซีย, กรมการคาตางประเทศ, 

กระทรวงพาณิชย. https://goo.gl/pzGZ6t. 
61  มาตรการสุขอนามัยและ สุขอนามัยพื ชและ สัตว  (SPS) ของอิน โดนี เซีย , กรมการค าต างประ เทศ , กระทรวงพาณิ ชย . 

https://goo.gl/4pdj2K. 
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ภาพท่ี 3.5.13 ข้ันตอนการนําเขาสินคาของประเทศอินโดนีเซย 

 
ท่ีมา:  Food and Agricultural Import Regulation and Standards-Narative, Indonesia, FAIRS Country Report, 

USDA. 
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ประเทศฟลิปปนส 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ขอมูลจาก Euromonitor International62 ระบุวา ในป  2558 อัตราการเติบโตของธุรกิจ

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.00 เม่ือเทียบกับปกอน (ตารางท่ี 3.5.20) สวนหนึ่งอาจ

เปนผลมาจากการขยายตัวของหางสรรพสินคาเปดโอกาสใหธุรกิจรานอาหารเต็มรูปแบบรายเดิมไดขยาย 

แบรนดใหม การขยายดังกลาวนี้เปนการเนนซ้ือแฟรนไชสท่ีประสบความสําเร็จจากตางประเทศ มากกวา

การสรางแบรนดข้ึนมาใหม รานอาหารสวนใหญจะอยูตามหางสรรพสินคาและเนนกลุมลูกคาระดับกลาง

เปนหลัก ขณะท่ีรานอาหารหรูสวนใหญอยูตามโรงแรม  

 

ตารางท่ี 3.5.20 ยอดขายของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศฟลิปปนส 
แบงตามประเภทของอาหาร 

ประเภทรานอาหาร 

ยอดขาย  

ในป 2557  

(ลานบาท) 

ยอดขาย  

ในป 2558  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

2557/58 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉล่ียตอป (CAGR) 

ระหวาง 2553-58  

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต

สะสม ระหวาง 

2553-58 

(รอยละ) 

รานอาหารสไตลเอเชีย 55,008.19 56,174.94 2.10 1.60 8.30 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 3,771.58 4,065.70 7.80 6.90 39.60 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 51,236.69 52,109.25 1.70 1.20 6.40 

รานอาหารสไตลยุโรป 5,999.44 6,078.25 1.30 2.20 11.50 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป 1,344.36 1,395.51 3.80 4.50 24.70 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 4,655.00 4,682.74 0.60 1.60 8.10 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  10,393.68 10,887.00 4.70 5.80 32.80 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  3,199.75 3,455.57 8.00 11.30 71.00 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  7,193.93 7,431.43 3.30 3.80 20.20 

รานพิซซา 9,050.61 11,253.24 24.30 20.30 152.30 

เชนรานอาหารพิซซา 8,524.31 10,706.35 25.60 21.70 166.60 

รานพิซซาอิสระ 526.38 546.90 3.90 4.30 23.20 

รานอาหารสไตลอื่นๆ 7,173.18 7,655.33 6.70 6.30 35.80 

เชนรานอาหารสไตลอ่ืนๆ 3,138.12 3,499.04 11.50 10.50 65.10 

รานอาหารอิสระสไตลอ่ืนๆ 4,035.07 4,156.29 3.00 3.40 18.20 

รานอาหารที่ใหบริการเต็มรูปแบบ 87,625.11 92,048.77 5.00 4.00 21.70 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

รานอาหารอิสระถือครองสวนแบงตลาดถึงรอยละ 82 และสวนแบงท่ีเหลือรอยละ 8 เปนของเชน

รานอาหาร ท้ังรานอาหารอิสระและเชนรานอาหารใชกลยุทธท่ีหลากหลายในการดึงดูดผูบริโภค 

62  Full-service restaurants in Philippine. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559) . 
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ตัวอยางเชน iHop และ California Pizza Kitchen เพ่ิมเมนูอาหารพ้ืนเมืองเพ่ือดึงดูดผูบริโภคชาว

ฟลิปปนส ขณะท่ี Papa John’s ใชโปรโมชั่นลดราคาจํากัดเวลาในชวงบายสองโมงถึงหกโมงเย็น เชน

รานอาหารท่ีนาสนใจ ไดแก Max’s Group ซ่ึงเปนเจาของแบรนดชั้นนํามากมาย อาทิ Max’s, Pancake 

House, Teriyaki Boy และ Dencio’s (ดูตารางท่ี  3.5 .21) นอกจากนี้ยังมีแบรนดรานอาหารจาก

ตางประเทศท่ีเขามาขยายตลาดในประเทศฟลิปปนส อาทิ แบรนด Tim Ho Wan จากประเทศฮองกง 

Steveston Pizza จากประเทศแคนาดา Todd English Food Hall จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

Ramen Ippudo จากประเทศญี่ปุน  

 

ตารางท่ี 3.5.21 สวนแบงทางการตลาดของแบรนดเชนรานอาหารในประเทศฟลิปปนส (รอยละ) 
ระหวาง ป 2556 - 2558 

รายชื่อแบรนดรานอาหาร รายชื่อบริษัทเจาของ 2556 2557 2558 
Shakey's  Shakey's International Inc 21.1 23.7 26.7 
Pizza Hut  Yum! Brands Inc 14.6 15.4 16.0 
Max's  Max's Group Inc - 11.9 11.8 
Pancake House  Max's Group Inc - 6.3 6.0 
Gerry's  Prime Pacific Grill Corp - 5.0 5.0 
Kenny Rogers Roasters  Nathan's Famous Inc 6.1 5.5 4.8 
Teriyaki Boy  Max's Group Inc - 2.4 1.6 
Italianni's  Remigio S de RL 1.8 1.6 1.4 
TGI Friday's  TGI Friday's Inc 1.3 1.2 1.3 
California Pizza Kitchen  California Pizza Kitchen Inc 1.2 1.3 1.2 
Papa John's  Papa John's International Inc 1.0 1.1 1.1 
Pho Hoa  Aureflam Corp 1.1 1.0 1.0 
Don Henrico's  Don Henrico's Pizza Foods Corp 1.0 0.9 0.8 
Lydia's Lechon  Lydia's Lechon Inc 1.0 0.9 0.8 
Cabalen  Cabalen Corp 0.9 0.8 0.8 
Gloria Maris  Benson International Holdings Corp 0.5 0.5 0.6 
Outback Steakhouse  Bloomin' Brands Inc 0.4 0.5 0.5 
Dencio's  Max's Group Inc - 0.8 0.5 
Barrio Fiesta  Barrio Fiesta Inc 0.5 0.5 0.5 
Bacolod Chicken Inasal  Bacolod Chicken Inasal Inc 0.6 0.6 0.5 
Cibo  Cibo Inc 0.6 0.5 0.4 
Superbowl of China  Big Buddha Restaurants Inc 0.7 0.4 0.4 
Chili's Grill & Bar  Brinker International Inc 0.4 0.4 0.4 
Via Mare  Via Mare Inc 0.4 0.4 0.4 
Fish & Co  OB Singapore Operations Pte Ltd 0.3 0.4 0.4 
Aristocrat Restaurant, The  Aristocrat Inc 0.5 0.4 0.4 
Savory  Savory Inc 0.5 0.4 0.3 
แบรนดอื่นๆ บริษัทอื่นๆ 43.5 15.2 14.4 
รวม รวม 100.0 100.0 100.0 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559)  
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แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร  

แบรนดรานอาหารจากตางประเทศมีแนวโนมท่ีจะเขามาในประเทศฟลิปปนสมากข้ึน สวนหนึ่งเปน

ผลมาจากกระแสต่ืนตัวและความแปลกใหมของรานอาหารตางชาติ สงผลใหผูประกอบการชาวฟลิปปนส

ซ้ือแบรนดจากตางชาติมากกวาการสรางแบรนดของตนเองข้ึนมาใหม Euromonitor International63 

คาดการณวา อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ของธุรกิจรานอาหารระหวางป 2558 - 2563 อยูท่ี

รอยละ 3.6 (ตารางท่ี 3.5.22) สวนหนึ่งเปนผลมาจากแบรนดรานอาหารจากตางประเทศ ประกอบกับ

กระแสการรีวิวรานอาหารตามสื่อออนไลนของชาวฟลิปปนสกระตุนใหผูบริโภคออกไปรับประทานอาหาร

ตามรานอาหารตางๆ หางสรรพสินคายังคงจะเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญในชวงวันหยุดและเปนแหลง

รับประทานอาหารรวมกันระหวางครอบครัวหรือเพ่ือน นอกจากนี้ การแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนยังมาจาก

รานอาหารประเภทฟาสตฟูด และจากแบรนดรานอาหารจากตางประเทศซ่ึงเนนกลุมลูกคาระดับกลาง  

เม่ือมีทางเลือกมากข้ึน ผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนรานอาหารเพ่ือหาความแปลกใหมอยูเสมอ และไมยึด

ติดอยูกับแบรนดใดแบรนดหนึ่ง แมวาคุณภาพของอาหารใกลเคียงกัน ดังนั้นรานอาหารถูกจึงตองพัฒนาอยู

เสมอและมองหาแนวทางสรางสรรคในการสรางความแตกตาง รานอาหารอาจตองนําเสนอเมนูอาหาร

ใหมๆ ถ่ีข้ึนเพ่ือเพ่ิมอัตราการกลับมาใชบริการของผูบริโภค 

 

การไปลงทุนธุรกิจเชนรานอาหาร ผูประกอบการไทยอาจเลือกไปลงทุนในกรุงมะนิลาซ่ึงเปนเมือง

หลวงของฟลิปปนส ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของเกาะลูซอน ซ่ึงเปนเกาะใหญท่ีสุดของประเทศ เปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทองเท่ียว การศึกษา และอุตสาหกรรมของประเทศ มีประชากร

มากถึง 1.7 ลานคน ถานับรวมเขตชานเมืองดวย จะมีประชากรมากถึง 22 ลานคน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 

ประชากรมีการอาศัยอยูอยางหนาแนน 

 

ตารางท่ี 3.5.22 คาดการณอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหารในประเทศฟลิปปนส  
(รอยละ) ระหวางป 2558 -2563 

ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 

รานอาหารสไตลเอเชีย 1.8 1.3 6.6 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 7.2 6.3 35.6 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 1.4 0.9 4.4 

รานอาหารสไตลยุโรป 0.1 0.2 0.8 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป 2.1 1.6 8.5 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป -0.5 -0.3 -1.5 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  3.7 3.8 20.7 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  5.5 4.5 24.6 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  2.9 3.5 18.9 

63  Consumer Foodservice in the Philippines. Euromonitor International (ตุลาคม 2558). 
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ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 

รานพิซซา 17.9 13.5 88.4 

เชนรานอาหารพิซซา 18.7 14 92.5 

รานพิซซาอิสระ 2.5 1.8 9.1 

รานอาหารสไตลอื่นๆ 4.9 4.9 27.1 

เชนรานอาหารสไตลอื่นๆ 8.3 7.1 40.6 

รานอาหารอิสระสไตลอื่นๆ 2 3 15.8 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 4.2 3.6 19.6 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

ธุรกิจแฟรนไชสเปนท่ีนิยมในประเทศฟลิปปนสท้ังจากแบรนดภายในประเทศและตางประเทศ 

ผูประกอบการภายในประเทศหวังใชระบบแฟรนไชสเพ่ือชวยในการขยายธุรกิจ เชนเดียวกับบริษัทจาก

ตางประเทศท่ีหวังใชประโยชนจากระบบแฟรนไชสในการขยายธุรกิจเขามาในประเทศ 63

64 ผูประกอบการ

ชาวฟลิปปนสสวนใหญเลือกท่ีจะซ้ือแบรนดแฟรนไชสท่ีเปนท่ีรูจักแทนการสรางแบรนดใหมข้ึนมาเพ่ือ 

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ประกอบกับชาวฟลิปปนสนําเงินท่ีไดจากการทํางานตางประเทศหรือภายหลังจาก

การเกษียณมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส กฎหมายในประเทศฟลิปปนสระบุวา ผูประกอบการชาวตางชาติถือ

ครองความเปนเจาของไดมากสุดเพียงรอยละ 40 ของบริษัทจดทะเบียน 64

65 สงผลใหผูประกอบการ

ชาวตางชาติตองหาหุนสวนธุรกิจเปนชาวฟลิปปนส ขณะเดียวกันผูประกอบการชาวฟลิปปนสก็อาศัยความ

เขาใจในวัฒนธรรมการทําธุรกิจชวยขยายธุรกิจภายในประเทศ  

 

กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

ชาวตางชาติท่ีตองการเขามาทํางานในฟลิปปนสตองติดตอ Department of Labour and 

Employment (DOLE) 65

66 เพ่ือขออนุญาตเขาทํางาน (Alien Employment Permit: AEP) โดยสามารถ

ขอสมัครไดท่ีสถานทูตฟลิปปนสหรือสถานกงสุล ขณะท่ีนายจางสามารถยื่นขออนุญาตไดท่ี DOLE เชนกัน 

ระยะเวลาในการขออนุญาตทํางานแตกตางกันตามลักษณะงาน หากทางการตรวจพบวาชาวตางชาติ

ทํางานในฟลิปปนสโดยไมมีใบอนุญาตตามกฎหมายจะตองถูกปรับ 1,000-10,000 เปโซ (ประมาณ 750-

7,500 บาท) หรือโทษจําคุกตั้ง แต 3 เดือนถึง 3 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับอาชีพพอครัว ตองมี

ประสบการณการทํางานดานการประกอบอาหารอยางนอย 5 ป มีความรูภาษาอังกฤษในระดับพอสื่อสาร

ได รวมท้ัง มีสุขภาพสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  

64  Consumer Foodservice in the Philippines. Euromonitor International (ตุลาคม 2558). 
65  อางแลว 
66  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาแรงงาน. โครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการเปนประชาคม

อาเซียน (2555). ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. http://www.mol.go.th/anonymouse/ content/Asean2012 

(สืบคนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559) 
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การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

เพ่ือใหการนําเขาสินคาอาหารและเกษตรของฟลิปปนส เปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย 

Department of Health (DOH) และ Department of Agriculture (DA) จึงไดกําหนดกฎระเบียบการ

สงออกสินคาอาหารและเกษตรใหผูประกอบการไดศึกษาและปฏิบัติตามอยางถูกตองและเหมาะสม สรุปได 

ดังนี้ 

1.  กฎระเบียบและขอกําหนดในการนําเขา  

1) Food, Drug and Cosmetics Act วาดวยความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร ยา 

การวินิจฉัยโรค (Diagnostic reagents) อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง และสารอันตรายท่ีใชในครัวเรือน 

โดยหนวยงาน Food and Drug Administration (FDA) ของฟลิปปนสมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม

โรงงาน การผลิตและการจําหนายสินคาท่ีอาจพบการปนเปอน และการติดฉลากไมถูกตอง  

2) Agriculture and Fisheries Modernization Act (AFMA) วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

ของคุณภาพในการประมวลผล การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การติดฉลาก การสงออก การนําเขา การจัด

จําหนาย การโฆษณาของสินคาการเกษตรและประมง โดยหนวยงาน Bureau of Agriculture and 

Fisheries Product Standards (BAFPS) มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลมาตรฐานดังกลาว  

3) Import Regulation วาดวยขอกําหนดการนําเขาสินคาอาหารและเกษตรมายังฟลิปปนส

โดยตองปฏิบัติตามกฎหมายดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนตอมนุษย

ดังแสดงในตารางท่ี 3.5.23 

 

ตารางท่ี 3.5.23 ขอปฏิบัตติามกฎหมายดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของฟลิปปนส 

มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ 

สินคาประเภท
ออนไหว 
(sensitive 
products)  

สินคาอาหาร 
ยกเวน ขาว 

• เชน ขาวโพด เน้ือสัตวบก เน้ือหมู นํ้าตาล และกาแฟ ตองมีการขอโควตา 
(Tariff-rate Quotas: TRQs) ในการนําเขา ซึ่งสามารถยื่นขอนําเขาไดท่ี
หนวยงาน Department of Agriculture 

• แตสําหรับการนําขาสินคาผลไมสด/แชแข็ง และผักสด และอาหาร ทางทะเล 
และเน้ือสัตว ตองมีใบรับรอง SPS Import permit ท่ีออกโดยหนวยงาน
รับรองจากประเทศคูคา และ Administrative Order 9 (AO 9) ท่ีออกโดย 
DA ของฟลิปปนส  

กฎระเบียบและ
มาตรฐาน
เน้ือสัตว 

สินคาเน้ือสัตว
และผลิตภัณฑ
จากเน้ือสัตว 

ตามระเบียบ Administrative Order No.26 วาดวยการกฎระเบียบและมาตรฐาน
การกําหนดใหผูนําเขาตองขอใบรับรอง Veterinary Quarantine Clearance 
(VQC) certificate โดยมีอายุ 60 วันนับแตวันท่ีออกใบรับรอง ซึ่งครอบคลุมถึง
สินคาสวนผสม อาหารสัตวและอาหารสตัวเลีย้ง และอยูในความรับผดิชอบของ
หนวยงาน Bureau of Animal Industry 

ความปลอดภัย สินคาปลาและ • ตามระเบียบ Republic Act 8550 (RA8550) ของหนวยงาน Department 
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มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ 

และไดมาตรฐาน ผลิตภณัฑจาก
ปลา 

of Agriculture กําหนดใหการนําเขาของสด แชเย็น แชแข็ง จากสินคาปลา
และผลิตภัณฑทางทะเลจะตองไดรับความปลอดภยัดานอาหาร และได
มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ตามท่ี
กระทรวงเกษตรกําหนด และมีขอกําหนดดังน้ี 
1. สินคาตองไดคุณภาพความสดกอนนําไปแชแข็งและจัดลําดับตามขนาด

สินคา 
2. สินคาจะตองไดรับการจดัการอยางถูกสุขลักษณะในโรงงานแปรรูปและ

เรือแชแข็ง 
3. สินคาตองถูกจัดเก็บในอุณหภมูิ - 18 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวาน้ัน

ระหวางการขนสง 
4. สินคาตองไดรับการตรวจสอบเก่ียวกับปรสิต หากพบวามีปรสิตจะตองทํา

การแยกออกจากกลุม 
• การนําเขาปลาและผลิตภัณฑปลา/ ผลติภณัฑทะเลจะตองมีใบรับรอง 

International Health Certificate ท่ีออกโดยหนวยงานรบัรองจาก
แหลงกําเนิดแนบมาพรอมเอกสารอ่ืนๆ ซึ่งหองปฏิบัติการตองตรวจสอบดังน้ี 
1. มีสาร E. coli ในปรมิาณ 10 - 100 กรัม 
2. ตองไมปนเปอนเช้ือ Salmonella ในกลุมตัวอยาง 25 กรัม 
3. ตองไมปนเปอนเช้ือ Shigella 
4. ตองไมปนเปอนเช้ือ Vibrio cholera 

• สินคาปลาและผลิตภณัฑทางทะเลจะตองไดรับการบรรจภุายใตเง่ือนไขท่ีถูก
สุขอนามัยเพ่ือการปองกันจากสารปนเปอน นํ้ามัน นํ้ามันเช้ือเพลิง หรือสารท่ี
เปนอันตรายอ่ืนๆ โดยจะตองระบุขอมูลบนบรรจุภณัฑและเอกสารประกอบ
ดังน้ี 
1. ระบุช่ือประเทศแหลงกําเนิด 
2. ระบุรายละเอียดและนํ้าหนักของสนิคาปลาและผลิตภัณฑทางทะเล 
3. ระบุท่ีอยูของขอมูล 
4. มีตราประทับการรับรองการตรวจสอบจาก Bereau of Fisheries & 

Aquatic Resources (BFAR) 

ขอนําเขาสินคา สินคา Fresh 
and Frozen 
Product 

Bureau of Plant Industry (BPI) กําหนดใหสินคานําเขามายังฟลปิปนสประเภท 
ผลิตภณัฑตนไม รวมท้ัง ตนไมมีชีวิต ผลไมและผัก ผูนําเขาตองขอใบรับรอง 
Phytosanitary Quarantine Clearances (PQC) จาก BPI เพ่ือขอนําเขาสินคา
ดังกลาว 

ท่ีมา:  กฎระเบียบและมาตรฐานการนําเขาสินคาอาหารและเกษตรของฟลิปปนส กรมการคาตางประเทศ กระทรวง

พาณิชย. https://goo.gl/ePHFvK. 
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2.  ขอกําหนดการติดฉลาก มีรายละเอียดดังนี้  

1.) ชื่อของสินคา  

2.) รายการสวนประกอบท่ีใชในสินคา  

3.) ปริมาณสุทธิและน้ําหนัก  

4.) ชื่อและท่ีอยูของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย รวมท้ังแหลงกําเนิดสินคาและชื่อท่ีอยูของผู

นําเขาหรือผูจัดจําหนายของฟลิปปนส  

5.) หมายเลขลอตสินคา  

6.) คํากลาวอางสรรพคุณและการโฆษณา  

• ฉลากท่ีใชสําหรับการโภชนาการชนิดพิเศษ เชน อาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 

ตองระบุ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับวิตามิน แรธาตุ และสรรพคุณดานโภชนาการอ่ืนๆ  

ตามขอกําหนดของ FDA 

• การใช คํากลาวอางสรรพคุณและการโฆษณาสินคาตองปฏิบัติตาม general 

standards and guidelines for food advertisements ท่ีกําหนดโดย FDA อีกท้ัง 

FDA ยังมีหนาท่ีในการพิจารณาบทลงโทษ หากพบวามีการรองเรียนการกลาวอาง

สรรพคุณและโฆษณาท่ีไมถูกตอง  

 

3.  ขอกําหนดสารปนเปอนในอาหาร  

ขอกําหนดปริมาณของสารปนเปอนในอาหารตองปฏิบัติตามกฎหมาย “Philippines Food 

Act” ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน FDA ของฟลิปปนส โดยครอบคลุมถึงสารใดๆ ท่ีเปน

สวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปหรือเครื่องดื่มและสารท่ีใชในการผลิต การดําเนินการ  

การเตรียมการสินคา การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การขนสง เปนตน แตท้ังนี้จะตองไมเกินมาตรฐาน

ตามท่ี FDA กําหนดไว โดยสามารถ ตรวจสอบรายละเอียดของสารปนเปอนไดท่ี www.fade.gov.ph/ 

issuances/19772-bureau-circular-no-2006-016 

 

4.  การจดทะเบียนสินคาอาหารแปรรูป 

สินคาอาหารแปรรูป ทุกประเภทท่ีจะนํามาวางจําหนายในประเทศฟลิปปนสจะตองมี การจด

ทะเบียนการนําเขาสินคากับหนวยงาน FDA ของฟลิปปนสซ่ึงผูดําเนินการจดทะเบียนผูนําเขาจะตองเปน

นิติบุคคลในฟลิปปนสเทานั้น โดยสินคาอาหารแปรรูปแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 ไดแก เบเกอรี่และผลิตภัณฑ ท่ีเก่ียวของ เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลและ

เครื่องดื่มผสม ลูกอมและผลิตภัณฑขนม โกโก และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ ชา กาแฟ และครีมเทียม 

เครื่องปรุงรส ซอสและเครื่องปรุงรส เจลาตินและสวนผสมทําขนมหวาน ผลิตภัณฑนม แปงและแปงผสม 

ปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผลไม ผักและเห็ดท่ีบริโภคได ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวปก เสนกวยเตี๋ยว  
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เสนพาสตาและแปงหอ ถ่ัวและผลิตภัณฑถ่ัว อาหารพ้ืนเมือง น้ํามัน ขนมขบเค้ียวและซีเรียล น้ําตาลและ

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ 

ประเภทท่ี 2 ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลิตภัณฑอาหารเสริม ชา (สมุนไพร) น้ําดื่มบรรจุ

ขวด อาหารสําหรับทารกและเด็ก อาหารสําหรับการลดน้ําหนัก ผลิตภัณฑอาหารท่ีไดรับการดัดแปลง

พันธุกรรม ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสวนผสมของวัตถุดิบทองถ่ินท่ีไมมีในฟลิปปนส 
 

รายการเอกสารตามขอกําหนดสําหรับสินคาท้ัง 2 ประเภทขางตน มีดังนี้ 

1.) มีหนังสือคํารองขอจากผูนําเขาหรือผูจัดจําหนาย 

2.) ใบอนุญาต License to Operate (LTO) ท่ีออกโดยหนวยงาน FDA ของฟลปิปนสอยางถูกตอง 

3.) ขอมูลสินคา 

• รายการสวนประกอบตองไมนอยกวาท่ีระบุและมีสารตกคางไมเกินท่ีกําหนด 

• มีใบรับรอง Safety certification จากผูจัดจําหนายสารแตงรส 

• ขอมูลผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

4.) ตัวอยางสินคาเพ่ือการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

5.) ฉลากและวัตถุดิบของฉลากตองไมหลุดลอกงาย 

6.) มีใบรับรอง Certification of Analysis 

7.) มีคําอธิบายหรือแผนภาพวิธีการผลิต 

8.) มีการบรรจุภัณฑอยางถูกตอง 

9.) ประมาณการอายุเก็บรักษา วิธีการเก็บรักษา เชน  

• ข่ือสินคา, เลขชุด, วันท่ีผลิต และวันท่ีวิเคราะห 

• ตารางวันและผลการตรวจสอบในดานกายภาพ ดานเคมีและดานจุลชีววิทยา 

• วันหมดอายุ 

• ชื่อและลายเซ็นของ QA Analyst และ QA  

10.) ฉลากคํากลาวอางสรรพคุณตองไมเกินจริง (ถามี) 

11.) ใบรับรอง Certificate of Registration ครั้งกอน (กรณีไดตออายุการลงทะเบียน) 

12.) ตนฉบับสําเนาของใบรับรอง Certificate of Free Sale (CFS) ท่ีออกโดยหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแล 
  



บทท่ี 3 หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน   237 

 

ภาพท่ี 3.5.14 ข้ันตอนการนําเขาของประเทศฟลิปปนส 

 
ท่ีมา:  กฎระเบียบและมาตรฐานการนําเขาสินคาอาหารและเกษตรของฟลปิปนส, กรมการคาตางประเทศ,  

กระทรวงพาณิชย. https://goo.gl/ePHFvK.  
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ประเทศเวียดนาม 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ตารางท่ี 3.5 .24 แสดงให เห็นวา ในป 2558 รานอาหารบริการเต็มรูปแบบมีมูลคาท้ังสิ้น 

466,226.22 ลานบาท ดวยอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 10.3 เม่ือเทียบกับปกอน รานอาหารเอเชียมีมูลคา

สูงสุดท่ีประมาณ 452,399.39 ลานบาท ดวยอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 10.4 เม่ือเทียบกับปกอน ซ่ึงสวน

ใหญ เปนรานอาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม Euromonitor International67 รายงานวาในชวงท่ีผานมา 

รานอาหารสไตลญ่ีปุนไดเปดเฉพาะตามเมืองใหญอยาง โฮจิมินห และฮานอย เพ่ือใหบริการชาวญี่ปุนท่ี

ทํางานและอาศัยอยูในประเทศเวียดนาม อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน รานอาหารสไตลญ่ีปุนไดเพ่ิมข้ึนอยาง

รวดเร็ว สอดรับกับกระแสการเปดรับวัฒนธรรมอาหารตางชาติ ท้ังนี้ ปจจัยดานราคายังคงเปนตัวแปร

สําคัญสําหรับผูบริโภคชาวเวียดนาม สงผลใหผูประกอบการรานอาหารตางใหความสําคัญดานราคา 

 

ตารางท่ี 3.5.24 ยอดขายของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศเวียดนาม 

แบงตามประเภทของอาหาร 

ประเภทรานอาหาร 

ยอดขาย  

ในป 2557  

(ลานบาท) 

ยอดขาย  

ในป 2558  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

2557/58 

(รอยละ) 

อัตราการเติบโตโดย

เฉล่ียตอป (CAGR) 

ระหวาง 2553-58  

(รอยละ) 

อัตราการเติบโต

สะสม ระหวาง 

2553-58  

(รอยละ) 

รานอาหารสไตลเอเชีย 409,919.96 452,399.39 10.4 16.5 114.2 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 2,381.21 3,278.72 37.7 32.4 307.5 

รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 407,538.75 449,120.68 10.2 16.4 113.5 

รานอาหารสไตลยุโรป 5,207.07 5,697.32 9.4 15.2 102.7 

เชนรานอาหารสไตลยุโรป - - - - - 

รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 5,207.07 5,697.32 9.4 15.2 102.7 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  3,313.59 3,543.02 6.9 14.5 97 

เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  - - - - - 

รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  3,313.59 3,543.02 6.9 14.5 97 

รานพิซซา 2,457.26 2,620.89 6.7 16.1 110.5 

เชนรานอาหารพิซซา 816.25 881.41 8 24.7 201.2 

รานพิซซาอิสระ 1,641.02 1,739.48 6 12.8 82.7 

รานอาหารสไตลอื่นๆ 1,688.35 1,965.43 16.4 18.1 129.6 

เชนรานอาหารสไตลอื่นๆ - - - - - 

รานอาหารอิสระสไตลอื่นๆ 1,688.35 1,965.43 16.4 18.1 129.6 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 422,586.24 466,226.22 10.3 16.4 114 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

67  Full-service restaurants in Vietnam. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
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ขณะท่ีรานอาหารสวนใหญยังคงเนนบริการอาหารคุมคา สวนหนึ่งมาจากตนทุนการจางแรงงาน

ทักษะต่ํา ซ่ึงทําใหสามารถรักษาระดับราคาขายไวท่ีระดับต่ําได รานอาหารหรูเริ่มเปนท่ีนิยมมากข้ึน สอด

รับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ รานอาหารเหลานี้มักจางแรงงานท่ีไดรับการฝกฝนมาอยาง

ดีในการใหบริการ รานอาหารอิสระมีความหลากหลายสูงมากท้ังในมิติของราคาและคุณภาพ สวนเชน

รานอาหารสวนใหญเนนใหบริการผูบริโภคระดับกลางและบน มีรูปแบบการตกแตงรานท่ีทันสมัย พรอม

บริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ อาหารมังสวิรัติยังเปนท่ีนิยมอยางมากในประเทศเวียดนามและมีแนวโนม

เติบโตอยางตอเนื่อง จากเดิมท่ีผูบริโภคสวนใหญรับประทานผักดวยเหตุผลทางศาสนา แตปจจุบัน ผูบริโภค

ใหความสําคัญกับการรับประทานผักดวยเหตุผลทางดานสุขภาพ 

 

ในป 2558 รานอาหาร Mon Hue ถือครองสวนแบงเชนรานอาหารสูงสุดท่ีรอยละ 34.3 (ตารางท่ี 

3.5.25) รานอาหารดังกลาวมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพอาหารและการบริการ ภายในรานตกแตงอยาง 

เรียบหรู ในชวงท่ีผานมา รานไดขยายตัวอยางตอเนื่องและพัฒนาบริการอยูเสมอ ตัวอยางเชน มีการเพ่ิม

เมนูผัก และใหบริการกาแฟในม้ืออาหารเชา นอกจากนี้ ยังไดเพ่ิมบริการจัดสงอาหาร 

 

ตารางท่ี 3.5.25 สวนแบงทางการตลาดของแบรนดเชนรานอาหารในประเทศเวียดนาม (รอยละ) 
ระหวาง ป 2556 - 2558 

รายชื่อแบรนดรานอาหาร รายชื่อบริษัทเจาของ 2556 2557 2558 

Mon Hue  Huy Vietnam Group 27.5 34.5 34.3 

Pizza Hut  Yum! Brands Inc 28.8 22.0 18.2 

Kichi Kichi  Golden Gate Trade & Services JSC 12.9 12.6 13.9 

GoGi House  Golden Gate Trade & Services JSC 2.0 4.9 9.6 

Sumo BBQ  Golden Gate Trade & Services JSC 7.1 6.5 6.9 

Thuan Kieu  Com Tam Thuan Kieu Co Ltd 7.6 5.4 4.3 

Pho 24  Viet Thai International JSC 8.3 5.3 4.0 

แบรนดอ่ืนๆ บริษัทอ่ืนๆ 5.8 8.8 8.8 

รวม รวม 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร 

ผูประกอบการรานอาหารในประเทศเวียดนามสวนใหญเนนการสรางภาพลักษณทันสมัย และ

เรียบหรู ผานการตกแตงรานและอาหารท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง เชนรานอาหารใหความสําคัญกับการ

รักษามาตรฐานบริการใหทุกสาขามีคุณภาพของการบริการท่ีใกลเคียงกัน ขณะท่ีผูประกอบการจาก

ตางประเทศพยายามมองหาแหลงวัตถุดิบและทําเลท่ีมีตนทุนต่ํา เพ่ือใหสามารถรักษาระดับราคาท่ีผูบริโภค

สามารถเขาถึงได การแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและความอ่ิมตัวของตลาดสงผลใหอัตราการขยายสาขาลดลง 
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อยางไรก็ตาม Euromonitor International68 คาดการณวา เชนรานอาหารจะมีอัตราการเติบโตอยางกาว

กระโดดดวยอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ระหวางป 2558 - 2563 ท่ีรอยละ 7.1 (ตารางท่ี 

3.5.26) สวนหนึ่งเปนผลมาจากรานอาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม และกระแสรานอาหารสไตลญี่ปุนและเกาหลี

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

การเขาไปลงทุนในเวียดนามผูประกอบการอาจเลือกไปลงทุนในกรุงฮานอย เนื่องจากมีประชากร

มากถึง 6.5 ลานคน อีกท้ังยังเปนศูนยกลางการบริหารประเทศ และเปนศูนยกลางธุรกิจการคาทาง

ภาคเหนือ โดยมีทาอากาศยานนานาชาติ Noi Bai และทาเรือ 2 แหงท่ีสามารถเดินเรือไปยังทาเรือไฮฟอง

ได และอีกเมืองท่ีสําคัญคือนครโฮจิมินห ซ่ึงมีประชากร 6.6 ลานคน นครโฮจิมินหเปนเมืองทาท่ีสําคัญทาง

ภาคใต เปนเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของเวียดนาม และเปนเมืองศูนยกลางธุรกิจการคาและบริการ

เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของนานาชาติ โดยมีทาอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat และ

มีทาเรือ Saigon Port ซ่ึงเปนทาเรือท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ท้ังสองเมืองนอกจากจะมีประชากรมากเปน

สองอันดับแรกของประเทศเวียดนามแลว ยังมีนักทองเท่ียวและนักธุรกิจเดินทางเขามาเปนจํานวนมาก 

 

ตารางท่ี 3.5.26 คาดการณอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของธุรกิจรานอาหารในประเทศเวียดนาม 
(รอยละ) ระหวางป 2558 -2563 

ประเภทรานอาหาร 2558/2559 2558-63 CAGR 2558/63 รวม* 
รานอาหารสไตลเอเชีย 6.2 7.1 40.9 

เชนรานอาหารสไตลเอเชีย 18.1 14.7 98.7 
รานอาหารอิสระสไตลเอเชีย 6.1 7 40.5 

รานอาหารสไตลยุโรป 5.5 4.5 24.6 
เชนรานอาหารสไตลยุโรป - - - 
รานอาหารอิสระสไตลยุโรป 5.5 4.5 24.6 

รานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  3.1 2 10.2 
เชนรานอาหารสไตลอเมริกาเหนือ  - - - 
รานอาหารอิสระสไตลอเมริกาเหนือ  3.1 2 10.2 

รานพิซซา 6.4 8.3 48.9 
เชนรานอาหารพิซซา 8.2 12.2 77.6 
รานพิซซาอิสระ 5.6 6.1 34.3 

รานอาหารสไตลอ่ืนๆ 13.8 12.9 83.8 
เชนรานอาหารสไตลอ่ืนๆ - - - 
รานอาหารอิสระสไตลอ่ืนๆ 13.8 12.9 83.8 

รานอาหารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 6.2 7.1 40.7 
ท่ีมา:  รวบรวมขอมูลจาก Euromonitor International (เขาถึงขอมูล วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 

  

68  Full-service restaurants in Vietnam. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
                                                           



บทที่ 3 ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซยีน  241 

 

การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ 
ธุรกิจแฟรนไชส์เร่ิมเป็นที่แพร่หลายในประเทศเวียดนามต้ังแต่ช่วงปี 2530 และมีอัตราการเติบโต

อย่างก้าวกระโดดทุกปี ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade)69 
ระบุว่า ปัจจุบันมีบริษัทแฟรนไชส์ต่างประเทศท่ีจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ราย ธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มบริการ
อาหารถือครองส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 30 ของบริษัทแฟรนไชส์ที่จดทะเบียน ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท 
แฟรนไชส์ข้ามชาติ อาทิ Lotteria จากประเทศเกาหลีใต้ และ McDonald’s, KFC และ Pizza Hut จาก
ประเทศสหรัฐฯ ได้ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศเวียดนามอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ
ภายในประเทศได้อาศัยกระแสความนิยมในธุรกิจแฟรนไชส์เพ่ือขยายธุรกิจ อาทิ Highland Coffee, 
Trung Nguyen Coffee, Pho 24 และ  Mon Hue Restaurant Association of Vietnam Retailers 
(AVR) ถือเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกให้ได้มาตรฐาน World Trade Organisation (WTO) นอกจากน้ี องค์กร
ดังกล่าวยังเป็นองค์กรกลางในการเช่ือมระหว่างผู้ประกอบการเจ้าของสิทธ์ิแฟรนไชส์กับผู้ซื้อสิทธ์ิแฟรนไชส์ 
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการประกอบธุรกิจผ่านงานสัมมนาต่างๆ  

 
กฎระเบียบและขั้นตอนการนําเข้าแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และสวัสดิการสังคมของเวียดนาม70 กําหนดให้บริษัทสามารถจ้าง

แรงงานต่างชาติเฉพาะตําแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความชํานาญสูง ซึ่งไม่สามารถสรรหาได้ภายในเวียดนาม 
โดยต้องย่ืนคําขอจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสํานักงานแรงงานใน
ท้องถิ่นและต้องระบุระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าว พร้อมแผนการฝึกอบรมบุคลากร 
ชาวเวียดนามให้มีความสามารถทัดเทียม เพ่ือทํางานแทนแรงงานต่างชาติได้ในอนาคต คุณสมบัติของผู้เดิน
ทางเข้าประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี มีความสามารถในประเภทของงานท่ีรับ
สมัคร มีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ซึ่งนายจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการขอให้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ
หรือประสบการณ์ทักษะเฉพาะด้านที่สูงกว่าชาวเวียดนาม นายจ้างสามารถกําหนดคุณสมบัติตามต้องการ
ได้ อย่างไรก็ตาม สําหรับพ่อครัว แม่ครัวจะต้องได้รับการเปรียบเทียบวุฒิหรือข้ึนอยู่กับความต้องการของ
นายจ้างเป็นหลัก 

 
การนําเข้าวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และที่สําคัญในแต่ละ

จังหวัดยังมีกฎเกณฑ์และกฎระเบียบด้านการค้าที่แตกต่างกัน จากการท่ีรัฐบาลได้กระจายอํานาจสู่จังหวัด
                                                            
69  Full-service restaurants in Vietnam. Euromonitor International (พฤษภาคม 2559). 
70  ข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเข้าแรงงาน. โครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน (2555). ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. http://www.mol.go.th/anonymouse/ content/Asean2012 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559) 
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ต่างๆ ในการกําหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการด้านการค้า ผู้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเวียดนามต้อง
ติดตามและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ ซึ่งสามารถหาข้อมูลกับหน่วยงานภายใต้
กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) ของแต่ละจังหวัด นอกจากน้ี ระบบการคิดคํานวณอัตราอากร
ศุลกากรนําเข้ายังคงเป็นปัญหาทางพิธีการ อีกทั้งแบบฟอร์มศุลกากรก็แตกต่างกันไปในแต่ละเมืองด้วย 
อย่างไรก็ตาม มาตรการที่เป็นสากลที่ปฏิบัติต่อการนําเข้ายังคงถูกนํามาใช้ เพ่ือความเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติด้านศุลกากร71 

 
เวียดนามยังได้มีมาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: 

NTBs) เพ่ือกีดกันการนําเข้า อาทิ กฎระเบียบการติดฉลากสําหรับสินค้าอาหารที่บรรจุพร้อมขาย สารเติม
แต่ง และสารที่ช่วยในกระบวนการผลิตอาหารของเวียดนาม72 กฎระเบียบการตรวจสอบความปลอดภัย
สินค้าอาหารนําเข้าผลิตภัณฑ์จากพืชของเวียดนาม73 และมาตรการสุขอนามัยและสุขภาพพืชและสัตว์ 
(SPS) ของเวียดนาม74 
  

                                                            
71  ข้อมูลการลงทุนในเวียดนาม, ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. https://goo.gl/8NRmcX. (สืบค้นวันที่ 7 กันยายน 

2559) 
72  สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กฎระเบียบการติดฉลากสําหรับสินค้าอาหารที่บรรจุพร้อมขาย สารเติมแต่งอาหาร และสารที่ช่วยใน

กระบวนการผลิตอาหารของเวียดนาม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. https://goo.gl/Gq8ezg. 
73  สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กฎระเบียบการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าอาหารนําเข้าผลิตภัณฑ์จากพืชของเวียดนาม 

กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์. https://goo.gl/DrjoRY. 
74  สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ (SPS) ของเวียดนาม, กรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์. https://goo.gl/cj3s6e. 
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ประเทศกัมพูชา 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ธุรกิจรานอาหารในประเทศกัมพูชาขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงท่ีผานมา สวนหนึ่งเปนผลมาจาก

การเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลาง (middle class population) ซ่ึงไดแก พนักงานบริษัท โดยประมาณรอยละ 

13 มีรายไดระหวาง 601 - 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน และรอยละ 6 มีรายไดระหวาง 1,001 - 2,000 

เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน 74

75 ประกอบกับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ทําใหธุรกิจรานอาหารขยายตัว

เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน นั่นสะทอนใหเห็นถึงสภาวะการแขงขันในตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ธุรกิจ

รานอาหารสวนหนึ่งไดนําเสนอเมนูอาหารนานาชาติท่ีตกแตงมีเอกลักษณเฉพาะตัว เพ่ือใหสอดคลองกับ

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจากท่ัวทุกมุมโลก โดยเฉพาะลูกคาท่ีมาจากภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ รานกาแฟ 

รานเบเกอรี่ รวมท้ังอาหารประเภทฟาสตฟูดกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนจากนักทองเท่ียวและชาวกัมพูชา 

 

ในปจจุบัน มีรานอาหารไทยท่ัวประเทศประมาณ 40 ราน ขณะท่ีรานอาหารทองถ่ินหลายแหงมัก

นําเสนอเมนูอาหารไทยไวใหบริการกับลูกคา ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความนิยมของอาหารไทย รานอาหารไทย

ในกัมพูชาสวนมากเปนรานอาหารท่ีตั้งข้ึนใหมโดยนักลงทุนไทยท่ีเขามาดําเนินธุรกิจในกัมพูชา มีเพียงไมก่ี

แหงท่ีเปนการนําแบรนดมาจากประเทศไทย เชน เอสแอนดพี แบล็คแคนยอน ตําม่ัว และกวยเตี๋ยวเรือ

อนุสาวรีย75

76 

 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและรานอาหารเครือขาย 

การเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวในกัมพูชาจะเปนปจจัยหลักท่ีสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจ

รานอาหาร ในป 2558 มีนักทองเท่ียวเยือนกัมพูชากวา 4.78 ลานคน (รายละเอียดดูภาพท่ี 3.5.15) กวา

รอยละ 40 เปนนักทองเท่ียวจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม (รอยละ 20.7) 

ประเทศลาว (รอยละ 8.5) และประเทศไทย (รอยละ 7.3) นอกจากนี้ นักทองเท่ียวชาวจีนยังเปนอีกกลุมท่ี

มีความสําคัญ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.5 จึงเปนท่ีคาดการณกันวาภายในป 2563 อุตสาหกรรม

รานอาหารจําเปนตองมีรานอาหารกวา 2,000 - 2,500 แหงเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวกวา 7 ลานคน76

77 

 

การลงทุนในประเทศกัมพูชา นอกจากผูประกอบการอาจจะเขาไปลงทุนธุรกิจเชนรานอาหารใน

กรุงพนมเปญซ่ึงเปนเมืองหลวงแลว ผูประกอบการอาจเขาไปลงทุนทําตลาดในกรุงสีหนุวิลลซ่ึงตั้งอยูทางทิศ

75  “รายงานธุรกิจรานอาหารในกมัพูชาและโอกาสของผูประกอบการไทย”. ศูนยพัฒนาการคาและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(พฤศจิกายน 2558). http://goo.gl/G1IRC8 (สืบคนวันที่ 14 เมษายน 2559). 
76  อางแลว 
77  “รานอาหารในกัมพูชา”. สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (พฤศจิกายน 2557). 

http://goo.gl/4AlYQj (สืบคนวันที่ 14 เมษายน 2559). 
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ตะวันตกเฉียงใตของกัมพูชา หางจากกรุงพนมเปญประมาณ 246 กิโลเมตร เปนเมืองศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจตอนใตของกัมพูชา มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและกําลังมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เนื่องจากปจจุบัน

เมืองดังกลาวเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงตอนใตของประเทศ อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่งของสามเหลี่ยม

เศรษฐกิจของกัมพูชา (กรุงพนมเปญ-จังหวัดเสียมเรียบ-กรุงสีหนุวิลล) ทําใหรัฐบาลใหความสําคัญตอการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ทาเรือ ไฟฟา ระบบบําบัดน้ําเสีย และการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ อยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการลงทุนท้ังในและตางประเทศ ท้ังนี้ โครงการ

พัฒนาตางๆ ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากองคกรระหวางประเทศหลายแหง นอกจากนี้ กรุงสีหนุวิลล

ยังมีชื่อเสียงในฐานะเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเลท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนจํานวนมาก ทําให

ธุรกิจทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเนื่องมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.5.15 จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามากัมพูชา (ลานคน) 

ระหวางป 2546 - 2558 

 
ท่ีมา:  รายงานสถิตินักทองเท่ียว ป 2558 โดยกระทรวงการทองเท่ียวกัมพูชา สืบคนจาก http://goo.gl/1OxLyU 

 

ธุรกิจรานอาหารยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะรานอาหารสไตลเอเชีย ขณะท่ีรานอาหารไทย

ยังคงมีโอกาสเชนกัน เนื่องจากรานอาหารไทยท่ีคนกัมพูชานิยม ยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับรานอาหารจีน 

เกาหลี ญี่ปุนและเวียดนาม โดยตั้งอยูท่ีกรุงพนมเปญประมาณ 12 แหงและท่ีจังหวัดเสียมเรียบประมาณ 5 

แหง 7 7

78 โดยอาหารไทยจําพวก ผัดไทย ตมยํากุง แกงสม และขาวคลุกกะปเปนท่ีนิยมของคนกัมพูชา 78

79 

78  อางแลว 
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รวมถึงคนกัมพูชายังมองวาสินคาอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยมีคุณภาพท่ีดีกวาจากเวียดนามและจีน 79

80 

สงผลใหการแขงขันในประเภทอาหารไทยยังไมสูง 

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชสกําลังเปนท่ีนิยมมากข้ึนในกัมพูชา สวนหนึ่งมาจากความเปน

เมืองท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว และธุรกิจแฟรนไชสสามารถตอบโจทยพฤติกรรมผูบริโภคในเขตเมืองท่ี

คาดหวังในสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนอยางดี สอดคลองกับขอมูลจาก ผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 80

81 ท่ีเปดเผยวา ธุรกิจแฟรนไชส

ของตางประเทศท่ีตางทยอยขยายธุรกิจเขามาในกัมพูชาอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ประกอบกับชาวกัมพูชารุนใหมเปดรับการบริโภครูปแบบใหมๆ มากข้ึน 

จึงทําใหธุรกิจแฟรนไชสไดรับการตอบรับเปนอยางดีในตลาดกัมพูชา 

 

ปจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชสอาหารไทย อาทิ แบล็คแคนยอน เขาไปเปดใหบริการในกัมพูชา 81

82 

อยางไรก็ตาม ไมเพียงแตธุรกิจแฟรนไชสจากไทย ธุรกิจแฟรนไชสอาหารจากตางประเทศไดขยายธุรกิจเขา

มาในกัมพูชาเชนกัน ตัวอยางเชน กลุม Express Food Group (EFG) ซ่ึงเปนผูนําทางดานธุรกิจแฟรนไชส

รานอาหาร ไดนําแบรนดรานอาหารแฟรนไชสชั้นนําจากตางประเทศเขามา ปจจุบัน EFG มีสาขาของ

รานแฟรนไชสท่ัวประเทศรวมท้ังหมด 42 สาขา 8 2

83 ประกอบดวย เดอะ พิซซา คอมปะนี สเวนเซนส  

แดรี่ควีน คอสตา คอฟฟ และบารบีคิว ชิกเกน 

 

กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

การจางงานในกัมพูชาอยูภายใตการกํากับดูแลของกฎหมายแรงงานป 2540 บังคับใชโดย

กระทรวงการสังคมแรงงานการฝกอบรมและฟน ฟู เยาวชน (Ministry of Social Affairs, Labor, 

79  อางอิง บทสัมภาษณคุณวีระนันท ผันแปรจิตร ผูจัดการสาขาแบล็คแคนยอน จากรายการ AEC Business Class รูทันเออีซี : โอกาสธุรกิจ

บริการไทยในกัมพูชา (8 มิถุนายน 2559) สืบคนจาก https://www.youtube.com/watch?v=1Ze-Kavf1iE 
80  “ธุรกิ จการค า ใน  กั มพู ช า ‘กํ า ลั งซ้ือ ’ ของคนยุค ใหมที่ น าลงทุน เป นอย างยิ่ ง” . ThaiSMEscenter (6 กุ มภาพั นธ  2559). 

http://goo.gl/9vzxB0 (8 สิงหาคม 2559). 
81  แฟรนไชสเขมรโตโอกาสอาหารไทย. หนังสือพิมพโพสตทูเดย (6 พฤษภาคม 2559). http://www.posttoday.com/aec/news/430371 

(สืบคนวันที่ 8 สิงหาคม 2559) 
82  ปจจุบัน รานแบล็คแคนยอนมีจํานวนสาขาในประเทศกัมพูชาทั้งหมด 2 แหง (เขาถึงขอมูล วันที่ 14 มีนาคม 2559) 
83  Hotels, Restaurants and Leisure. Bloomberg. http://goo.gl/ZtPaXc (สืบคนวันที่ 23 มิถุนายน 2559). 
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Vocational Training and Youth Rehabilitation : MoSALVY)83

84 ชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานในกัมพูชา

ตองไดรับใบอนุญาตใหทํางาน (Work Permit) และมีสมุดคูมือการจางงาน กฎหมายการลงทุนอนุญาตให

จางแรงงานตางชาติพรอมครอบครัวได แตแรงงานเหลานี้ตองมาจากสาขาธุรกิจและทักษะท่ีไมมีในกัมพูชา

หรือเปนท่ีตองการในกัมพูชาเทานั้น คาอากรสําหรับสมุดการจางงานและบัตรการจางงานของชาวตางชาติ

ท่ีเขามาทํางานในกัมพูชาอยูท่ี 100 เหรียญสหรัฐฯ ตอป สวนผูซ่ึงอยูอาศัยเปนการถาวรอยูท่ี 50 เหรียญ

สหรัฐฯ นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดเพดานการจางแรงงานชาวตางชาติไวท่ีไมเกินรอยละ 10 ของ

จํานวนแรงงานท้ังหมด 

 

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

ประเทศกัมพูชาไมสามารถผลิตสินคาเพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอ 

จึงตองอาศัยการนําเขาเปนหลักโดยมีนโยบายการคาเสรี ไมมีขอกีดกันทางการคาหรือกําหนดโควตาในการ

นําเขาสินคา แตกําหนดใหผูนําเขาสินคาเขาตองชําระภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

 

การเก็บภาษีอากรนําเขาจะจัดเก็บตามราคา CIF ท่ีปรากฏในสกุลเงินเรียล กัมพูชาเก็บเงินภาษี

นําเขาสินคาประเภทอาหารในอัตรารอยละ 7-35 บวกภาษีมูลคาเพ่ิมอีกรอยละ 10 โดยมีเอกสารประกอบ

ดังตารางท่ี 3.5.27 

 

ตารางท่ี 3.5.27 เอกสารประกอบการนําเขาสินคาประเทศกัมพูชา 
การนําเขาทางบก • Truck Way Bill 

• Invoice 
• Packing List 

การนําเขาทางนํ้า • Bill of Landing 
• Invoice 
• Packing List 

การนําเขาทางอากาศ • Air Way Bill 
• Invoice 
• Packing List 

ท่ีมา: ระเบียบการนําเขากัมพูชา, https://goo.gl/UuS03F 

 

84  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาแรงงาน. โครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการเปนประชาคม

อาเซียน (2555). ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. http://www.mol.go.th/anonymouse/ content/Asean2012 

(สืบคนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559) 
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การเก็บภาษีศุลกากร (Customs Duties) กัมพูชาไดมีอัตราภาษีศุลกากรการนําเขาสงออกตั้งแต  

รอยละ 0-35 โดยมีเอกสารประกอบการนําเขา/สงออกดังตอไปนี้ 1) Bill of Landing 2) Packing list  

3) Invoice 4) Transit License (สินคาซ่ึงนําเขาหรือสงออกผานทางเวียดนาม) 

 

กัมพูชายังมีมาตรการทางการคาตางๆ ท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) โดย

มีกรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิชย ทําหนาท่ีดูแลเก่ียวกับมาตรฐานการนําเขาสินคา โดยกําหนดให

การนําเขาสินคา อาหาร ตองมีการสําแดงรายละเอียดบนฉลาก ซ่ึงไดแก ชื่อของสินคา ชื่อและท่ีอยูผูผลิต 

วัตถุดิบ ปริมาณ หมายเลขกํากับครั้งท่ีผลิต วันผลิต วันหมดอายุ สวนประกอบ ขอแนะนําในการใชงาน 

(หากมี) และเลขท่ีอนุญาตการผลิตของหน วยงานท่ีดูแล (หากกําหนดไว ) เปนตน  นอกจากนี้ 

CAMCONTROL ยังรวมตรวจสอบการนําเขากับหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําเขาในทุกสินคาดวย 
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สปป. ลาว 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

รานอาหารในประเทศลาวเติบโตข้ึนอยางมากท้ังจากตางประเทศและจากผูประกอบการลาว สวน

หนึ่งเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน สงผลใหผูบริโภคมีกําลังซ้ือมากข้ึน จากการ

สํารวจพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศลาว โดยศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)84

85 พบวากลุม

ตัวอยางชาวลาวสวนใหญมักทําอาหารรับประทานเองท่ีบาน โดยเฉพาะม้ือเชาคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 

และม้ือเย็นท่ีรอยละ 85 ขณะท่ีกลุมตัวอยางรับประทานอาหารนอกบานสําหรับม้ือกลางวัน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 53 และอีกสวนเลือกรับประทานอาหารกลางวันท่ีบาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 29 (ภาพท่ี 3.5.16) 

ท้ังนี้ การรับประทานอาหารกลางวันนอกบานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากวิถีชีวิตท่ีเรงรีบ 

ประกอบกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมีสวนดึงดูดนักลงทุนชาวตางชาติใหมาขยายตลาดในประเทศ

ลาว และวัฒนธรรมของผูบริโภคลาวท่ีพบปะสังสรรคกันในชวงเย็นหลงัเลิกงานมากข้ึน สงผลใหผูบริโภคมี

ทางเลือกในการบริโภคอาหารเพ่ิมมากข้ึน  

 

ภาพท่ี 3.5.16 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในแตละม้ือของผูบริโภคชาวลาว 

 
ท่ีมา: รายงานชีพจรอาเซียน – พฤติกรรมผูบริโภคประเทศลาว (2557) ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) 

สืบคนจาก http://goo.gl/gh2Z7x 

 

ผูบริโภคกลุมคนรุนใหมคอนขางเปดรับอาหารจากตางประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมการรับประทาน

อาหารของผูบริโภคลาวคอนขางเหมือนคนไทย อาทิ ชื่นชอบอาหารปงยาง หมูกระทะ อาหารญี่ปุน อาหาร

เกาหลี และอาหารฟาสตฟูด เปนตน ผูบริโภคสวนใหญยังคงเลือกไปรับประทานท่ีรานแทนการสั่งอาหารมา

รับประทาน กลุมผูบริโภคสูงอายุมักเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงอาหารลาวจัดเปนอาหารเพ่ือ

สุขภาพอยูแลว เนื่องจากมีไขมันอยูไมมาก มีผักเปนสวนประกอบหลัก นอกจากนี้ กลุมคนท่ีมีรายไดสูงมัก

สนใจในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน ท้ังหมดนี้ สอดคลองกับขอมูลจากสํานักงานสงเสริม

85  อางอิง รายงานชีพจรอาเซียน – พฤติกรรมผูบริโภคประเทศลาว (2557) ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) สืบคนจาก 

http://goo.gl/gh2Z7x 
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)85

86 ท่ีระบุวา ผูบริโภคลาวมักนิยมทําอาหารเองท่ีบาน ขณะท่ีกลุม

ท่ีมีอํานาจการซ้ือสูงเริ่มนิยมทานอาหารนอกบานมากข้ึนและสนใจในอาหารสุขภาพ ในทางตรงกันขาม 

กลุมท่ีมีรายไดปานกลางถึงต่ํายังคงเนนการหออาหารไปจากบาน นอกจากนี้ รานอาหารตางชาติท่ีไดรับ

ความนิยม ไดแก อาหารญี่ปุน และอาหารฝรั่งเศส 

 

โดยท่ัวไป อาหารลาวใชวัตถุดิบท่ีคลายคลึงกับอาหารไทย อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศลาวมี

ประชากรเพียงประมาณ 6.8 ลานคน 86

87 และกระจุกตัวอยู 3 เมืองหลัก ไดแก ปากเซ เวียงจันทน และ 

หลวงพระบาง การตั้งโรงงานผลิตสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศอาจไมคุมคา

ตอการลงทุน ผูบริโภคชาวลาวจึงตองพ่ึงพาการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคคอนขางมาก รวมถึงเครื่องปรุง

รสตางๆ จากไทย อาทิ น้ําปลา กะป และน้ําตาล ซ่ึงไดรับความนิยมในรานอาหารและภัตตาคารใน สปป.

ลาว ท้ังนี้ การท่ีสินคาไทยรวมถึงอาหารไทยเปนท่ีนิยมของผูบริโภคชาวลาว สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก

สื่อโทรทัศน 

 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร 

ธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหารมีโอกาสเติบโตอีกมาก สวนหนึ่งเปนผลมาจากอัตราการเติบโต

ของเศรษฐกิจท่ีมีสวนดึงดูดนักลงทุนชาวตางชาติใหมาขยายตลาดในประเทศลาว โดยระหวางป 2554-

2558 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 7.9 และมีนักลงทุน

ตางชาติเขามาลงทุนเพ่ิมข้ึน 87

88 นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว ยังสงเสริมการทองเท่ียว โดยเฉพาะในเมือง

หลักอยางหลวงพระบาง ดังนั้น นักลงทุนจึงมีโอกาสเขามาประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเดิน

ทางเขามาในหลวงพระบาง อาทิ รานอาหาร รานสปา โรงแรม เปนตน ชาวตางชาติสามารถประกอบธุรกิจ

โรงแรม หรือรานอาหารไดรอยละ 10089 ในปจจุบัน ธุรกิจในหลวงพระบางจํานวนมากเปนธุรกิจท่ีพัก 

ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสปา ธุรกิจท่ีเก่ียวกับสินคาหัตถกรรม รานอาหารในหลวงพระบางมีจํานวน 289 

แหง โดยเปนรานอาหารลาว 220 แหง รานอาหารลาว-สากลจํานวน 25 แหง และรานอาหารตางชาติ

จํานวน 44 แหง 89

90 ท้ังนี้  สวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อาหารสวนใหญใน 

หลวงพระบางตองนําเขาวัตถุดิบจากไทย สงผลทําใหอาหารมีราคาแพง 90

91 จากท่ีกลาวมานี้ จึงเปนโอกาส

86  รายงานพฤติกรรมผูบ ริโภคในประเทศลาว (2557) โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สืบคนจาก 

http://goo.gl/kQHVkW 
87  อางอิงขอมูลจาก Central Intelligence Agency (CIA) (เขาถึงขอมูล วันที่ 23 มิถุนายน 2559) สืบคนจาก https://goo.gl/VwUqF8 
88  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
89  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
90  อางแลว 
91  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
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ของรานอาหารท่ีมีมาตรฐานอยางเชนรานอาหาร 91

92 ประกอบกับวัตถุดิบสวนใหญมาจากประเทศไทย ซ่ึงจะ

มีสวนชวยสนับสนุนใหเชนรานอาหารไทย มีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียงกับสาขาในประเทศไทย 

 

ในการเขาไปลงทุน ผูประกอบการอาจเลือกนครหลวงเวียงจันทน ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศ 

และมีเขตแดนติดกับจังหวัดหนองคาย แขวงนครเวียงจันทนเปนแขวงท่ีเจริญท่ีสุดใน 17 แขวงของประเทศ

ลาว เปนศูนยกลางทางการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบันยังเปนแหลงทองเท่ียวอีก

ดวย เชน ยานไชนาทาวน และหางสรรพสินคาซ่ึงมีสินคาจากไทย จีนและเวียดนามวางจําหนายเปนจํานวน

มาก ดังนั้นนครหลวงเวียงจันทน จึงถือไดวาเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจของ สปป.ลาว ตอนกลาง  

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

ตลาดธุรกิจแฟรนไชสในประเทศลาวมีการเติบโตแบบคอยเปนคอยไปไมหวือหวามากนัก อาจเปน

เพราะผูบริโภคสวนใหญมีความยากจน มีรายไดนอย จึงทําใหแบรนดแฟรนไชสจากตางประเทศชะลอเขา

ไปลงทุนในลาว อีกท้ังการลงทุนธุรกิจแฟรนไชสในประเทศลาวคอนขางราคาถูกกวาประเทศอ่ืนๆ ใน

อาเซียน โดยการลงทุนแฟรนไชสสําหรับแบรนดตางประเทศในลาวเฉลี่ยอยูท่ี 90-200 เหรียญสหรัฐฯ 

ขณะท่ีความตองการเงินลงทุนอยูท่ี 30,000 เหรียญสหรัฐฯ92

93 อยางไรก็ตาม การลงทุนแฟรนไชสใน สปป. 

ลาวยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก แตตองอยูบนบรรทัดฐานของคุณภาพ ราคาท่ีสมเหตุสมผล เแมวา การท่ี

สปป.ลาวมีประชากรเพียง 6.8 ลานคน และสําหรับเมืองหลวงเวียงจันทรท่ีมีประชากรเพียง 5-7 แสนคน 

อาจทําใหไมเปนท่ีดึงดูดสําหรับการลงทุนเพ่ือแสวงหาตลาด แตจุดแข็งของสปป. ลาว คือ เศรษฐกิจท่ีกําลัง

เติบโต และการขยายตัวของประชากรท่ีมีฐานะ93

94 นอกจากนี้ธุรกิจของไทยยังเปนท่ีตองการของสปป. ลาว 

และนักธุรกิจลาวตองการศึกษาระบบงานท่ีมีมาตรฐาน การบริการท่ีมีคุณภาพ การตกแตงรานท่ีสวยงาม 

สะอาด และอาหารท่ีดูดี มีระดับ มีการสรางแบรนดท่ีดี ดังนั้น แฟรนไชสใดท่ีมีคุณสมบัติครบถวนจะ

สามารถหาคูคาไดไมยากนัก  

 

ปจจุบันมีแฟรนไชสไทยไดไปเปดท่ีลาวแลวหลายแบรนดเชน พิซซาคอมพานี สเวนเซนส ตําม่ัว  

ฮอทพอท ทรูคอฟฟ  คอฟฟ เวิลด แบล็คแคนยอน เดอะวาฟเฟล ไกยางหาดาว ชายสี่บะหม่ีเก๊ียว  

กาแฟอเมซอน เชสเตอร สมารทเบรน คารแล็ค 68 เปนตน 

 

  

92  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
93  สํารวจ! ตลาดเฟรนไชสอาเซียน 2017, ThaiFranchiseCenter, https://goo.gl/Y0dWSu. (สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2559) 
94  สมาคมแฟรนไชสไทยชี้ลงทุนในลาวโอกาสเติบโตอีกมาก, MRG Online, https://goo.gl/2MMRKP. (27 กันยายน 2559) 
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กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

นโยบายการใชแรงงานตางชาติของ สปป. ลาว 94

95 กําหนดใหตองเปนแรงงานมีฝมือ แรงงานท่ีขาด

แคลนเทานั้น ซ่ึงจะตองไดรับการอนุญาตจากองคการคุมครองแรงงานของ สปป.ลาวกอน ท้ังนี้ ตาม

กฎหมายแรงงานและกฎหมายสงเสริมการลงทุนตางประเทศไดกําหนดไวดวยวา หามมีคนตางชาติทํางาน

เกินรอยละ 10 ของแรงงานท้ังหมด และการขอ Work Permit ในลาวใชเวลาอยางนอย 15 วัน 

 

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร 

การทําธุรกิจใน สปป.ลาว นั้นจําเปนตองใหความสําคัญตอกฎระเบียบการคาตางๆ กรมการนําเขา

และสงออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาของ สปป.ลาว ไดกําหนดกฎระเบียบและมาตรฐานดานการ

นําเขา-สงออกสินคาของ สปป.ลาว เก่ียวกับสินคาควบคุมท่ีตองขออนุญาตนําเขาและสงออกของ 

สปป.ลาว 95

96 กลาวคือ ตองมีใบอนุญาตหรือตองมีใบแสดงจากแขนงการท่ีเก่ียวของกอนการนําเขา สงออก 

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ท่ีมีผลบังคับใช เพ่ือปฏิบัติตามสนธิสัญญาใดสัญญา

หนึ่ง เพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรท่ี สปป.ลาว เปนสมาชิก เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของการ

นํามาใช เพ่ือตรวจตราคุณภาพมาตรฐาน และเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค โดยวัตถุดิบอาหารท่ีขอ

อนุญาตนําเขานั้นก็คือ ขาวเปลือก ขาวกลอง ปลายขาว ขาวท่ีสีก่ึงหนึ่งแลว หรือสีท้ังหมด จะขัดหรือไมก็

ตาม 

  

95  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาแรงงาน. โครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการเปนประชาคม

อาเซียน (2555). ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. https://goo.gl/qQEUvn. (สืบคนวันที่ 15 กันยายน 2559) 
96  ขอมูลการคาการลงทุน, ศูนยอาเซียน, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, https://goo.gl/vioAN5. (สืบคนวันที่ 11 กันยายน 2559) 
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ประเทศเมียนมา 

 

สภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ผูบริโภคชาวเมียนมายังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยสวนใหญนิยมประกอบอาหารรับประทาน

เอง จากการรายงานสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคชาวเมียนมา โดย สสว. 96

97 พบวา 

ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญ ยังคงประกอบอาหารเพ่ือรับประทานเองท่ีบาน โดยมองวาการประกอบ

อาหารรับประทานเอง สามารถควบคุมคุณภาพอาหาร รวมท้ังคาใชจายได และการออกไปรับประทาน

อาหารนอกบานมีราคาแพงและมีรานอาหารใหเลือกไมมาก ท้ังนี้ กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีมีรายไดระดับ 

ปานกลาง เริ่มมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองมากข้ึน อาทิ การออกไปจับจายใชสอยตามศูนยการคาหรือ

รับประทานอาหารนอกบาน ประกอบกับผูบริโภคสวนหนึ่งมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน สงผลทําใหการรับประทาน

อาหารนอกบานของผูคนในเมืองใหญมีมากยิ่งข้ึน และถือเปนการพบปะสังสรรคระหวางครอบครัว เพ่ือน 

และนักธุรกิจตางๆ นอกจากนี้ ศาสนาพุทธมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวเมียนมา มี

ผูบริโภคท่ีเครงครัดตอหลักคําสอนของศาสนาจํานวนไมนอยท่ีไมบริโภคเนื้อสัตว หรืองดเนื้อสัตวในบางวัน

ของสัปดาห ชาวเมียนมาท่ัวไปนิยมบริโภคอาหารไทย ท้ังการออกไปรับประทานในรานอาหารและการ

ประกอบอาหารเพ่ือรับประทานในครัวเรือน ลําดับถัดมา คืออาหารจีนและอาหารญี่ปุน 

 

นอกจากนี้ จากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศเมียนมา โดยศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ

อีสาน (ECBER)97

98 พบวา กลุมตัวอยางชาวเมียนมาสวนใหญมักทําอาหารรับประทานเองท่ีบาน โดยเฉพาะ

ม้ือเชาคิดเปนสัดสวนรอยละ 74 และม้ือเย็นท่ีรอยละ 91 ขณะท่ี รอยละ 58 ของกลุมตัวอยางเลือก

รับประทานอาหารกลางวันท่ีบาน และอีกรอยละ 27 หออาหารจากบานไปทานท่ีทํางาน (ภาพท่ี 3.5.17) 

ผูบริโภคชาวเมียนมาแตละคนจะมีตะกราสําหรับหออาหารสวนตัวนําออกนอกบาน สวนหนึ่งเปนผลมาจาก

คาใชจายและปจจัยดานสุขภาพ นอกจากนี้คาครองชีพในเมืองใหญอยางนครยางกุง โดยเฉพาะคาอาหาร

ถือวาคอนขางสูง ประกอบกับอาหารท่ีจําหนายในรานอาหารมีราคาคอนขางแพง และใสสารปรุงแตงรส

มาก 

  

97  อางอิง รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศอาเซียน +6 ระยะที่ 2 (2557) สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สืบคนจาก http://goo.gl/CyjxwO 
98  อางอิง รายงานชีพจรอาเซียน – พฤติกรรมผูบริโภคประเทศเมียนมา (2557) ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) สืบคนจาก 

http://goo.gl/XCOSf5 
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ภาพท่ี 3.5.17 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในแตละม้ือของผูบริโภคชาวเมียนมา 

 

ท่ีมา: รายงานชีพจรอาเซียน – พฤติกรรมผูบริโภคประเทศเมียนมา (2557) ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) 

สืบคนจาก http://goo.gl/XCOSf5 

 

นอกจากนี้ ยังพบวา ประเภทอาหารท่ีชาวเมียนมานิยมออกไปรับประทานนอกบาน ไดแก อาหาร

ทองถ่ินเมียนมา ผูบริโภคชาวเมียนมากกวา 1 ใน 3 ของกลุมตัวอยางเลือกรับประทานอาหารเมียนมาทุก

วัน ตามมาดวยอาหารจีน/ติ่มซํา และอาหารไทย สวนอาหารประเภทอ่ืนๆ อาทิ อาหารเกาหลี ญ่ีปุน และ

อาหารตะวันตก (ฝรั่งเศส-อิตาเลียน) พบวาไดรับความนิยมคอนขางนอย ตัวอยางเชน แมวาในนครยางกุง

จะมีรานอาหารญี่ปุน เชน รานฟูจิ เปดใหบริการ แตลูกคาสวนใหญมักเปนชาวตางชาติในนครยางกุง

มากกวาชาวเมียนมาเอง ผูบริโภคชาวเมียนมายังไมคอยคุนเคยกับการใชบริการสงอาหาร การสั่งอาหาร

จากนอกบานมารับประทานมีคาใชจายสูงกวาประกอบอาหารรับประทานเอง สงผลใหมีผูบริโภคจํานวน

มากเลือกทําอาหารรับประทานเองท่ีบานหรือหออาหารไปรับประทานในท่ีทํางาน ผูบริโภคเมียนมาท่ีมี

รายไดปานกลาง-สูง มักนิยมเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารจากประเทศไทย เนื่องจากอาหารท่ีนําเขาจาก

ประเทศไทยจะไดรับความเชื่อถือในแงของความปลอดภัย ท้ังยังมีรสชาติดี 

 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร 

ปจจุบันมีรานอาหารเปดข้ึนเปนจํานวนมากและหลายประเภท และคาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ โดยเฉพาะตลาดกลางถึงบน เนื่องจากเมียนมาไดมีการเปดประเทศ จึงคาดวานักทองเท่ียวและนัก

ธุรกิจจะมีแนวโนมเดินทางเขามาเมียนมาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงอาหารไทยจะมีโอกาสทางธุรกิจอยางมาก 

เพราะเปนท่ีรูจักและนักทองเท่ียวใหความสนใจอยูแลว รวมถึงชาวเมียนมามีลักษณะการรับประทาน

อาหารท่ีคลายคลึงกับไทย98

99 

 

สําหรับเมืองท่ีนาลงทุนในธุรกิจเชนรานอาหารของผูประกอบการไทย ไดแก เมืองยางกุง ซ่ึงมี

ความสําคัญในการเปนเมืองศูนยกลางการคาและการกระจายสินคาไปสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยมี

ประชากรหนาแนนถึง 5.4 ลานคน นอกจากนี้ ยางกุงยังเปนศูนยกลางการคาอัญมณี และการสงออกไมสัก

99  ธุรกิจรานอาหารไทยยังมีโอกาสในเมียนมา, สวัสดีอาเซียน, https://goo.gl/2glMAQ. (สืบคนวันที่ 13 กันยายน 2559) 
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อีกดวย กรุงยางกุงมีเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีความพรอมดานสาธารณูปโภคมากกวาเมืองอ่ืนๆ และคาดวา

จะเปนเมืองท่ีมีนักธุรกิจและนักทองเท่ียวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

เมียนมายังถือไดวาเปนตลาดใหมสําหรับแฟรนไชสท่ีอยูในระยะเพ่ิงเริ่มตน จึงเปนประเทศใน

อาเซียนท่ีนาสนใจ เพราะมีโอกาสเติบโตในธุรกิจแฟรนไชสอีกมาก ดวยจํานวนประชากรของเมียนมาท่ีมี

มากกวา 50 ลานคน ปจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชสราวๆ กวา 50 แบรนดหลักในประเทศเมียนมา สวนใหญ

เปนแฟรนไชสกลุมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเปนแฟรนไชสท่ีดําเนินธุรกิจหรือเปดกิจการไดงายกวา 

แฟรนไชสกลุมอ่ืนๆ  

 

เนื่องจากชาวเมียนมาสวนใหญในปจจุบันมีเงินทุน และมีความตั้งใจท่ีจะดําเนินกิจการ แตยังขาด

ความรูในการทําธุรกิจ นักธุรกิจเมียนมาจึงสนใจธุรกิจแฟรนไชส ซ่ึงไมตองอาศัยการเรียนรูเพ่ิมเติมในการ

ทําธุรกิจมากนัก 99

100 นอกจากนี้นักธุรกิจเมียนมายังตองการคูคาทางธุรกิจท่ีเปนท้ังคนท่ีดูแลจัดการและเปน

เพ่ือนคูคิด100

101 

 

กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนโดยใชจุดดึงดูดดานแรงงานท่ี

มีปริมาณมาก โดยมีแรงงานชาวตางชาติเขาไปทํางานในเมียนมาคอนขางนอย ดังนั้น ชาวตางชาติสวนใหญ

ท่ีเขาไปทํางานในเมียนมาจะเปนนักลงทุน เมียนมาไดออกกฎหมายการลงทุนตางชาติ (Myanmar 

Invesment Law: MIL)101

102 ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 

3 ประการ คือ การจัดสรรทรัพยากรของประเทศตั้งอยูบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจตลาด การสงเสริม

การลงทุนของภาคเอกชนและผูประกอบการและสงเสริมกิจกรรมของผูประกอบการ และการดําเนิน

เศรษฐกิจแบบเปดเพ่ือการคาและการลงทุนกับตางประเทศภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศ 

(Foreign Investment Law) ของเมียนมา ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการสงเสริม

การลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment Commission: MIC) มีหลักประกันและคุมครอง โดย

อนุญาตใหชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานในเมียนมาสงเงินกลับไดหลังจากหักภาษีเงินได และคาใชจายอ่ืนๆ 

 

100  จากการใหสัมภาษณของคุณสวาสด์ิ มิตรอารี นายกสมาคมแฟรนไชสและไลเซนสไทย ในรายการจับกระแสธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 

2558. https://goo.gl/WEw6o7. 
101  จากการใหสัมภาษณของคุณพริษฐ อนุกูลธนาการ ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ บริษัท อโรมา กรุป จํากัด ในรายการจับกระแสธุรกิจ เมื่อ

วันที่ 8 เมษายน 2558. https://goo.gl/WEw6o7. 
102  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาแรงงาน. โครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการเปนประชาคม

อาเซียน (2555). ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. https://goo.gl/qQEUvn. (สืบคนวันที่ 15 กันยายน 2559) 
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รัฐบาลเมียนมาอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในลักษณะท่ีเปน BOT ( Bฺuild Operate 

and Transfer) ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย สวนการลงทุนท่ีเปน PSC (Product Sharing 

Contract) อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนเฉพาะดานการสํารวจ ขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ

ออกมาใชประโยชนเทานั้น ซ่ึง MIC ไดกําหนดจํานวนเงินลงทุนข้ันต่ําของนักลงทุนตางชาติอยูท่ีรอยละ 35 

หากมีการจางคนงานท่ีเปนชาวตางชาติหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเปนคนตางชาติ จะตองขออนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากตางชาติ (Foreign Investment Commission: FIC) กอน โดย

คุณสมบัติของผูเดินทางเขาประเทศเพ่ือทํางาน ตองเปนผูเดินทางอยางถูกกฎหมาย และไมมีประวัติทาง

กฎหมายหรือเคยถูกดําเนินคดีใดๆ มากอน 

 

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

ในการนําเขาสินคาประเทศเมียนมา ผูนําเขาตองยื่นจดทะเบียนเปนผูนําเขา-สงออกท่ีสํานักงาน

ทะเบี ยนนํ าเข า -ส งออก  (Export Import Registration Office) กระทรวงพาณิ ชย ของเมียนมา 

คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจนําเขา-สงออกคิดเปนเงิน 50,000 และ 100,000 จาด โดยมี

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 1 และ 3 ปตามลําดับ ผูท่ีจะทําธุรกิจนําเขา-สงออกสินคาจะตองยื่นขอจด

ทะเบียนเปนผูนําเขาและสงออกท่ีสํานักทะเบียนนําเขา-สงออก (Export-Import Registration Office) 

กรมการคาพาณิชย ซ่ึงผูท่ีจดทะเบียนนั้นจะตองมีคุณสมบัติและไดรับสิทธิดังท่ีแสดงในตารางท่ี 3.5.28 

 

ตารางท่ี 3.5.28 คุณสมบัติของผูนําเขาและสงออก และสิทธิของผูจดทะเบียน 

คุณสมบัติของผูนําเขาและสงออก สิทธิของผูจดทะเบียน 

• บุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติเมียนมา

หรือท่ีแปลงสญัชาติเปนเมียนมา 

(Naturalized Citizenship) 

• หางหุนสวนบริษัทท่ีจัดตั้งในเมียนมา 

• หางหุนสวนจํากัดบริษัทรวมทุนท่ี

จัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายการลงทุน

ตางประเทศของเมยีนมา 

• สหกรณท่ีจดทะเบียนภายใต

กฎหมายสหกรณของเมียนมาในป 

2553 

• สามารถสงออกสินคาทุกชนิดยกเวนไมสัก นํ้ามันปโตรเลียม 

กาซธรรมชาติ ไขมุก หยก อัญมณ ีแรธรรมชาติ และสินคาอ่ืนๆ 

ท่ีระบุวาสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจแต

เพียงผูเดยีว 

• สามารถนําเขาสินคาทุกชนิดตามเง่ือนไขของกฎระเบียบท่ีระบุ

ไวยกเวนสินคาท่ีเปนสินคาหามนําเขา 

• สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประเภทธุรกิจไปตางประเทศได 

ท่ีมา: ขอมูลการคาการลงทุนเมียนมา, ศูนยอาเซียน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. https://goo.gl/yWtpuC. 

(สืบคนวันท่ี 7 กันยายน 2559) 

 

https://goo.gl/yWtpuC


256 โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ปจจุบันไดมีการยกเลิกการหามนําเขาสินคาจํานวน 14 ชนิดในการคารูปแบบปกติผานทะเล  

(Over Trade) ไดแก ผงชูรส น้ําหวาน และเครื่องดื่ม (soft drink) ขนมปงกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง ขนม

เคก ขนมเวเฟอรช็อกโกแลต อาหารกระปอง (เนื้อสัตวและผลไม) เสนหม่ีทุกชนิด สุรา บุหรี่ ผลไมสดทุก

ชนิด อยางไรก็ตาม เมียนมายังคงมีมาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษี ซ่ึงก็คือ มาตรการสุขอนามัยและ 

สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)102

103 

  

103  สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตวของเมียนมา กรมการคาตางประเทศ กระทรวง

พาณิชย. https://goo.gl/QVVIVz. 
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ประเทศบรูไน103

104 

 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารและเชนรานอาหาร 

บรูไนเปนประเทศท่ีเงียบสงบ เปนระเบียบ ไมมีผับบาร ไมมีการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทุกชนิด 

ประชากรมีรายไดสูงเปนอันดับสองของอาเซียนรองจากสิงคโปร เนื่องจากเปนประเทศผูสงออกน้ํามันเปน

สินคาหลัก มีประชากรเพียง 4 แสนคน รอยละ 80 เปนขาราชการ ชาวบรูไนมีรสนิยมการบริโภคสินคา 

แบรนดเนม มีความหรูหรา ราคาแพง และเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงมีรสนิยมทันสมัยและ

สนใจติดตามวัฒนธรรมตะวันตก 

 

ชาวบรูไนนิยมอาหารฮาลาลท่ีผลิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม ใสใจเรื่องคุณภาพและความ

ปลอดภัยของอาหารมาก มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารคลายกับชาวมาเลเซีย 

 

ในการเขาไปลงทุนธุรกิจเชนรานอาหารของผูประกอบการไทยในบรูไน อาจเขาไปลงทุนในเมืองบัน

ดารเสรีเบกาวัน ซ่ึงเปนเมืองหลวงและเมืองทาท่ีสําคัญของประเทศบรูไน อยูในเขตการปกครองบรูไน-มูอา

รา มีประชากรประมาณ 60,000 คน เปนศูนยกลางการเงินธุรกิจการคา และอุตสาหกรรมของประเทศ ท้ัง

ยังเปนสถานท่ีผลิตน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติดวย นอกจากนั้นยังเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

บรูไนเพราะเปนท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญของประเทศ ดังนั้นจึงคาดวาจะมีนักธุรกิจและนักทองเท่ียวอาศัยอยูเปน

จํานวนมาก 

 

การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส 

ดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงของบรูไนทําใหชวง 20 ปท่ีผานมามีแฟรนไชสตางประเทศเริ่มทยอย

เขามาบุกตลาดบรูไนมากข้ึน 1 04

105 เริ่มตั้งแต Kenny Rogers มาถึง Dome, A&W, Baskin Robbins และ 

Dunkin Donuts ในดานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชสหลักในปจจุบันคือ KFC, Pizza Hut, และ 

Jollibee โดยแฟรนไชสของสิงคโปรและมาเลเซียเริ่มเขามามีบทบาทมากข้ึน เชน Pastamania (สิงคโปร) 

Secret Recipe (มาเลเซีย) Fish&co (สิงคโปร) สวนแฟรนไชสของบรูไนคือ Royal Brunei Catering Sdn 

(RBC) นอกจากนั้น RBC ยังซ้ือสิทธิ์แฟรนไชสจาก McDonalds และ Fish&co 

  

104 ดวยขอจํากัดของขอมูลทําใหผลการศึกษาในสวนของบรูไนไมระบุเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะการแขงขันธุรกิจรานอาหาร 
105 สภาวะตลาดภายในประเทศ และพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศบรูไน, Thai Franchise Center, https://goo.gl/Y1heiW. (สืบคนวันที่ 9 

กันยายน 2559) 
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กฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงาน 

ดานกฎระเบียบและข้ันตอนการนําเขาแรงงานของบรูไน 105

106 ระบุวา แรงงานท่ีไมใชชาวบรูไนตองมี

ใบอนุญาตซ่ึงมีอายุ 2 ป และสามารถตออายุได โดยในครั้งแรกตองยื่นผานกรมแรงงานเพ่ือขอใบอนุญาต

ทํางาน โดยปกติจะตองมีการวางหลักประกันเปนเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารจํานวนเทากับ

ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินเพ่ือเดินทางกลับประเทศของแรงงานนั้นๆ ซ่ึงเม่ือผานความเห็นชอบแลว กรม

ตรวจคนเขาเมืองจะอนุญาตใหแรงงานตางชาติเขาประเทศบรูไนได ท้ังนี้ ตองมีการจัดตั้งหรือจดทะเบียน

บริษัทท่ีวาจางแรงงานตางชาตินั้นเรียบรอยกอน  

 

ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับความม่ันคงทางอาหารแหงชาติและอุตสาหกรรมท่ีใชวัตถุดิบ

ภายในประเทศจะตองมีสัดสวนผูถือหุนชาวบรูไนรวมดวย และสําหรับระเบียบการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง ผูถือสัญชาติตางๆ สามารถพํานักหรือทองเท่ียวในบรูไนไดโดยไมตองขอตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง (VISA) มีจํานวนวันไมเทากัน ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางประเทศ โดยคนสัญชาติไทยสามารถ

พํานักอยูในบรูไนไดโดยไมตองมีวีซาเปนเวลา 14 วัน  

 

การนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

กฎระเบียบการนําเขาสินคาของบรูไนโดยท่ัวไปไดระบุให อาหารและสินคาเพ่ือใชในอุตสาหกรรม

ไดรับการยกเวนภาษี อยางไรก็ตาม รัฐบาลบรูไนกําหนดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติ สําหรับสินคาวัตถุดิบบาง

ประเภท 106

107 ไมวาจะเปนการขออนุญาตนําเขา หรือ การมีกําหนดโควตาการนําเขา อาทิ เนื้อสัตว อาหาร

ทะเล ผลิตภัณฑนม ไข หนอพืชตางๆ ผักและผลไม เมล็ดพันธุพืช น้ํามันพืช เกลือ เปนตน 

  

106  ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาแรงงาน. โครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนยายของแรงงานสูการเปนประชาคม

อาเซียน (2555). ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. https://goo.gl/qQEUvn. (สืบคนวันที่ 15 กันยายน 2559) 
107  ขอมูลการคาการลงทุนบรูไน, ศูนยอาเซียน, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, https://goo.gl/DQEmsY. (สืบคนวันที่ 14 กันยายน 

2559) 
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3.5.5 โอกาสและอุปสรรคสําหรับธุรกิจเชนรานอาหารไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศสิงคโปร 

โอกาส อุปสรรค 

– ชาวสิงคโปรมีการศึกษาดี มรีายไดสูง กําลังซื้อคอนขางสูง 

– ชาวสิงคโปรใหความสําคญัในการดูแลสุขภาพ

คอนขางมาก นิยมทานอาหารเพ่ือบํารุงรางกาย ผูมี

รายไดและมีระดับการศึกษาสูงจะนิยมบริโภคอาหาร 

ออรแกนิคมากข้ึน 

– ประเทศสิงคโปรไมไดมีขอจาํกัดหรือขอกําหนดในการ

ควบคุมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการรานอาหาร 

– ตลาดการบรโิภคในประเทศมีขนาดเล็ก 

– ธุรกิจรานอาหารมีอัตราการเติบโตท่ีลดลง สวนหน่ึงอาจ

เปนผลมาจากการท่ีตลาดไดเริ่มเขาสูสภาวะอ่ิมตัวบวก

กับการแขงขันท่ีสูง 

– มีทรัพยากรจาํกัดตองพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบ และขาด

แคลนแรงงานระดับลาง 

– มีอัตราคาครองชีพสูง ทําใหคาใชจายในการประกอบการ

ธุรกิจสูงตามไปดวย 

– มีขอจํากัดโควตาการจางแรงงานตางดาวสงผลตอตนทุน

ของผูประกอบการรานอาหารอยางมาก เน่ืองจากตอง

จางแรงงานทองถ่ินซึ่งมีคาจางสูง 

– มีมาตรการและขอกําหนดตางๆ ในการนําเขาวัตถุดิบ 

ประเทศมาเลเซีย 

โอกาส อุปสรรค 

– จากเศรษฐกิจท่ีพัฒนาไปในระดบัคอนขางสูงแลว ทําให

ชาวมาเลเซียมีกําลังซื้อสูง 

– มาเลเซียมคีวามหลากหลายทางเช้ือชาติ กลุมหลักๆ คือ 

ชาวมาเลย ชาวจีน และอินเดีย รสนิยมจึงแบงยอยตาม

กลุมเช้ือชาต ิ

– นิยมบริโภคอาหารสด 

– ประชาชนกลุมวัยทํางานนิยมบรโิภคอาหารและเครื่องดื่ม

สุขภาพ 

– ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารไทย มีโอกาส และมี

ศักยภาพในการเติบโตตอไปเชนเดยีวกัน รวมถึงอาหาร

ประเภทอ่ืนๆ เชน อาหารปลอดสารพิษ อาหารสุขภาพ 

อาหารสมุนไพร อาหารท่ีรับประทานงาย และสะดวก 

และสารปรุงรสอาหาร เปนตน 

– มูลคาทางการตลาดของธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการเตม็

รูปแบบมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง 

– ประเทศมาเลเซียไมมีขอจํากัดหรอืขอกําหนดในการ

ควบคุมเฉพาะสําหรับแฟรนไชสธุรกิจบริการอาหาร 

– ไมมีการกีดกันแรงงานตางชาติในธุรกิจรานอาหาร 

– รานอาหารตองไดรับเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 

ฮาลาล 

– มีมาตรการและขอกําหนดตางๆ ในการนําเขาวัตถุดิบ 

– แรงงานไรฝมือในมาเลเซยีคอนขางหายาก สวนใหญเปน

แรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน เชน เมียนมา หรือ

บังกลาเทศ ดวยเหตุท่ีมาเลเซียมีประชากรหลากหลาย

เช้ือชาติ ท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกัน มีฝมือและความตั้งใจ

ในการเรียนรูงานแตกตางกันมาก 
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ประเทศอินโดนีเซีย 

โอกาส อุปสรรค 

– เปนตลาดขนาดใหญ 

– มีหางสรรพสินคาคอนขางมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ 

ผูบริโภคชาวอินโดนีเซียนิยมใชบริการหางสรรพสินคา

เพ่ือรับประทานอาหาร 

– ประชากรท่ีมีฐานะดี แมจะมไีมเกินรอยละ 10 ของ

ประชากรท้ังหมด หรือประมาณ 20-30 ลานคน แตมี

กําลังซื้อสูงมากและนิยมสินคาท่ีมคีุณภาพ 

– เปนโอกาสสําหรับธุรกิจอาหารฮาลาล ของไทย โดยอาศัย

ปจจัยศักยภาพดานการผลิตสินคาอาหารท่ีมีคณุภาพ 

และราคาไมสูงมากนักซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการ

บริโภคของชาวอินโดนีเซีย 

– กลุมผูบริโภครายไดปานกลางข้ึนไปนิยมบริโภคสินคา

นําเขาจากตางประเทศ ท้ังสินคานําเขาจากเอเชียและจาก

ประเทศตะวันตก มีแนวโนมใสใจกับการดูแลสุขภาพ

เพ่ิมข้ึน 

– นิยมออกมารับประทานอาหารนอกบานเพ่ือผอนคลาย

และใชเวลารวมกับครอบครัว 

– มูลคารานอาหารท่ีใหบริการแบบเต็มรูปแบบและ

ธุรกิจแฟรนไชสขยายตัวอยางกาวกระโดด 

– ความรูสึกของผูบริโภคอินโดนีเซียท่ีมีตอสินคาและ

บริการของไทยน้ัน จะเห็นวาสินคาไทยเปนสินคาท่ีมี

คุณภาพดีและเปนท่ียอมรับของผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย 

โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหารจากไทย 

– หางสรรพสินคามีการเติบโตและขยายสาขาอยางตอเน่ือง 

– มีวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารท่ีอุดมสมบูรณ 

– อัตราภาษีนําเขาระหวางไทยกับอินโดนีเซีย เปนไปตาม

อัตราภาษีของกลุมประเทศอาเซียน (CEPT) ซึ่งมีอัตรา

ภาษีต่ํา อยูระหวางประมาณรอยละ 0–5 ซึ่งเปนการ

สงเสริมการคาระหวางกัน 

– ไมคอยมีขอกีดกันในการจางแรงงานตางชาต ิ

– มีจํานวนแรงงานมาก และคาแรงถูก 

– มีพัฒนาการดานกฎหมาย มีการแกไขกฎหมายหลาย

ฉบับใหเปนสากลยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการลงทุนระหวางประเทศ ซึ่งสามารถสรางความ

มั่นใจใหแกนักลงทุนไดมากข้ึน 

– ชาวอินโดนีเซียยังมีชองวางทางรายไดคอนขางสูง และยัง

มีคนรายไดนอยอยูเปนจํานวนมาก 

– ผูบริโภคสวนใหญจึงยังออนไหวกับราคาสินคา ไมคอย

นิยมสินคาราคาแพง 

– มีสภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหารสูง 

– มีการกีดกันทางการคาในการนําเขาวัตถุดิบ 

– ธุรกิจรานอาหารในประเทศอินโดนีเซียเริ่มถึงจุดอ่ิมตัว

และอาจไมเห็นอัตราการเตบิโตอยางกาวกระโดดอีก

ตอไป 

– กระทรวงการคามีขอกําหนดใหธุรกิจแฟรนไชสประเภท

อาหารจากตางประเทศขยายสาขาไดสูงสุด 250 สาขา 

และกําหนดใหใชวัตถุดิบภายในประเทศอยางนอย 

รอยละ 80 

– สาธารณรัฐอินโดนีเซยี ยังมีปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เชน ถนน ไฟฟา ประปา การคมนาคมเช่ือมโยงระหวาง

ประเทศ 

– ลักษณะการประกอบการในอินโดนีเซียสวนใหญยังเปน

ธุรกิจครอบครัว ทําใหการสรางเครือขายหรือ

ความสัมพันธในกลุมธุรกิจมีความสําคัญมาก  

นักลงทุนจากตางประเทศควรมีการสรางความสมัพันธกับ

ชาวอินโดนีเซียหลากหลายกลุม โดยเฉพาะการพิจารณา

รวมทุนกับผูลงทุนทองถ่ิน 

– กฎหมายของอินโดนีเซียใหความคุมครองแรงงานสูง 

– กฎหมายและกฎระเบียบบางอยางไมมีความชัดเจนและ

ไมโปรงใส รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการติดตอราชการ

มีความยุงยากและยังมีการทุจรติคอรรัปชันในระบบ

ราชการ 
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ประเทศฟลิปปนส 

โอกาส อุปสรรค 

– เปนตลาดขนาดใหญเน่ืองจากมีจํานวนประชากรใน

ประเทศท่ีมมีากกวา 100 ลานคน 

– ธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการแบบเต็มรูปแบบมีการเติบโต

เพ่ิมข้ึน 

– เนนซื้อแฟรนไชสท่ีประสบความสาํเร็จจากตางประเทศ 

– หางสรรพสินคามีการขยายตัว 

– ชาวฟลิปปนสนิยมรับประทานอาหารนอกบานเปนหลัก 

– สินคาไทยเปนท่ียอมรบัในฟลิปปนส 

– ประชากรสวนใหญกวารอยละ 90 มีรายไดไมสูงมากนัก 

– มีขอกําหนดในเรื่องการถือครองความเปนเจาของ โดย

กฎหมายในประเทศฟลิปปนสระบุวา ผูประกอบการ

ชาวตางชาติถือครองความเปนเจาของไดมากสดุเพียง

รอยละ 40 ของบริษัทจดทะเบียน 

– มีการกีดกันการนําเขาแรงงานจากตางชาติ 

– มีการกีดกันการนําเขาวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร 

– ภาพลักษณของสินคาไทยในทัศนคติของภาคเอกชน

ฟลิปปนสเปนไปในเชิงคูแขงมากกวา เน่ืองจากพ่ึงพิง

ตลาดสงออกสินคาหลักเดียวกัน คอื สหรัฐฯ และญี่ปุน 

จึงทําใหขาดความสนใจในการพัฒนาความรวมมือ

ระหวางกัน 

ประเทศเวียดนาม 

โอกาส อุปสรรค 

– ธุรกิจรานอาหารมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

– ธุรกิจแฟรนไชสเปนท่ีแพรหลายในเวียดนาม และมีการ

เติบโตอยางกาวกระโดด ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจ

รานอาหาร 

– รสนิยมการบริโภคของชาวเวียดนามเริม่เปลีย่นไปใน

ทิศทางท่ีตองการสินคาระดับกลางถึงบนมากข้ึน 

– ชาวเวียดนามเริ่มนิยมอาหารสไตลตะวันตกเพ่ิมข้ึนมาก 

แฟรนไชสรานอาหารฟาสตฟูดท่ีเขามาจึงคอนขางประสบ

ความสําเร็จในเมืองใหญๆ 

– ดานสังคม มีการพบปะทางธุรกิจและสังสรรคมากข้ึน 

– นิยมรับประทานอาหารนอกบานมากข้ึน 

– มีการแขงขันในธุรกิจรานอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

– มีการกีดกันการนําเขาแรงงานตางชาติ 

– มีการกีดกันการนําเขาวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเพ่ือ

ปกปองภาคการเกษตรในประเทศ 
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ประเทศกัมพูชา 

โอกาส อุปสรรค 

– กัมพูชามีการเตบิโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 

– ชนช้ันกลางมีเพ่ิมมากข้ึน 

– มีนักลงทุนและนักทองเท่ียวเขามาในกัมพูชาเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ 

– ธุรกิจรานอาหารมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง 

– การขยายธุรกิจแฟรนไชสกําลังเปนท่ีนิยมมากข้ึนใน

กัมพูชา 

– ชาวกัมพูชาช่ืนชอบสินคาไทย เช่ือมั่นวาสินคาจากไทยมี

คุณภาพด ี

– เปนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงวัตถุดบิ

สําหรับการประกอบอาหาร 

– มีอัตราคาจางแรงงานต่ํา 

– ชาวกัมพูชาในบางจังหวัดสามารถพูดภาษาไทยไดและมี

ความสัมพันธท่ีดีกับคนไทย 

– ประชาชนสวนใหญยังมีกําลังซื้อไมสูงมาก 

– มีขอกีดกันแรงงานจากตางชาต ิ

– มีขอกีดกันการนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

– ระบบกฎหมายยังขาดความชัดเจน 

– การนําเขาสินคาทุกประเภทของกัมพูชานอกจาก

จะตองเสียภาษีนําเขาแลว ยังตองเสียภาษีผานแดน

ในลักษณะท่ีผิดกฎหมายอีกเปนจํานวนมาก ซึ่ง

ส งผลต อต น ทุนการผลิตและจํ าหน ายสินค า 

นอกจากน้ี การคาชายแดนสวนใหญไมมีการทํา

สัญญา ไมนิยมทําการคาผานระบบธนาคารและ

มักจะมีคาใชจายนอกระบบสูง 

– คาขนสงสินคามีราคาสูง เน่ืองจากระบบ 

โลจสิติกสขาดประสิทธิภาพและยงัทําใหการขนสง

สินคาใชเวลานานและอาจเกิดความชํารุดเสียหาย

กับสินคาไดอีกดวย 

– ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไมพัฒนาเทาท่ีควร 

ทําใหตนทุนดานสาธารณูปโภค เชน นํ้าประปา 

ไฟฟา และการสื่อสาร คอนขางสูงโดยเฉพาะไฟฟาท่ี

ยังไมสามารถผลติไดเพียงพอตอความตองการ

ภายในประเทศ 

ประเทศสปป.ลาว 

โอกาส อุปสรรค 

– เศรษฐกิจกําลังเติบโต 

– มีชายแดนตดิตอกับประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตสูง ไดแก 

จีน เวียดนาม และ กัมพูชา 

– มีทรัพยากรท่ีสมบูรณ พ้ืนท่ีเกษตรขนาดใหญ และคาเชา

ท่ีดินไมสูงมาก 

– รานอาหารในประเทศลาวมีการเตบิโตข้ึนอยางมาก และ

ยังขาดแคลนรานอาหารท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพระดับ

สากล 

– สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีขยายตัว สงผลใหผูบรโิภคมี

กําลังซื้อมากข้ึน 

– การรับประทานอาหารกลางวันนอกบานมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน  

– ขนาดตลาดเล็ก 

– ชาวลาวสวนใหญมีกําลังซื้อไมสูงในปจจุบัน 

– ชาวลาวยังคงนิยมทําอาหารเองท่ีบาน หากออกไป

รับประทานอาหารท่ีรานอาหาร จะตองเปนโอกาสพิเศษ

และเลือกรับประทานในรานอาหารระดับกลางถึงสูง 

– ตลาดธุรกิจแฟรนไชสในประเทศลาวมีการเติบโตแบบ

คอยเปนคอยไป 

– มีขอกีดกันการนําเขาแรงงาน 

– มีแนวโนมการแขงขันระหวางผูประกอบการไทยกับ
ผูประกอบการตางชาตสิูงข้ึน ผูประกอบการไทยขาด
ความเปนนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบ
คูแขงจาก เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซียและไตหวัน ซึ่งได 
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โอกาส อุปสรรค 

– นักลงทุนและนักทองเท่ียวเดินทางเขามาลาวมากข้ึน 

– มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ัวไปคลายกับคนไทย 

– กลุมผูสูงอายุและกลุมผูท่ีมรีายไดสูงสนใจการ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 

– มีวัตถุดิบนําเขาสวนใหญท่ีมาจากไทย 

– ไมคอยมีขอกีดกันในการนําเขาวัตถุดิบ 

– คาแรงไมสูง 

เขาไปทําธุรกิจโดยตรงมากข้ึน จึงมีแนวโนมท่ีจะมีการ

แขงขันในรูปแบบตางๆ ตามมาเพ่ือเจาะตลาดของ สปป. 

ลาว มากกวาในอดีต 

– แนวโนมคาจางแรงงานท่ีแพงข้ึน 

ประเทศเมียนมา 

โอกาส อุปสรรค 

– นักทองเท่ียวและนักธุรกิจมีแนวโนมเขาไปยังเมียนมา

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากการท่ีเมียนมาไดเปดประเทศ 

– เมียนมาเปนตลาดขนาดใหญ เพราะมีประชากรอยูเปน

จํานวนมาก 

– ชาวเมียนมายอมรับคณุภาพสินคาท่ีมาจากไทย 

– นักธุรกิจชาวเมียนมามีศักยภาพและมีความตั้งใจทํา

ธุรกิจแฟรนไชส 

– ชาวเมียนมาเปนคนชอบสังคม ชอบพบปะสังสรรค  

– ไมมีขอกีดกันการนําเขาแรงงาน 

– ไมมีขอกีดกันการนําเขาวัตถุดิบสาํหรับการประกอบ

อาหาร 

– ประชาชนสวนใหญยังมีกําลังซื้อไมสูงนัก 

– ชาวเมียนมายังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมน้ันคือการ

ประกอบอาหารรับประทานเอง 

– ชาวเมียนมาขาดความรูในดานการทําธุรกิจ 

– ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน 

– กฎระเบียบทางการคาเปลี่ยนแปลงบอย 

– นักธุรกิจไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับขอมูลท่ีไม

ตรงกับความเปนจริง 

– ตลาดมีศักยภาพแตระบบยังไมเอ้ืออํานวยเพ่ือการคา

เทาท่ีควร ท้ังเรื่องความชัดเจนในดานการคาและการ

ขนสง 

 

ประเทศบรูไน 

โอกาส อุปสรรค 

– ประชากรมรีายไดสูงและมีกําลังซือ้มาก 

– วัฒนธรรมการบริโภคอาหารคลายกับชาวมาเลเซีย 

– ไมมีขอกีดกันการนําเขาแรงงาน 

– ประชาชนสวนใหญยังมีกําลังซื้อไมสูงนัก 

– รานอาหารตองไดรับเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานฮาลาล 

– เนนคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมาก 

– มีขอกีดกันการนําเขาวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 

– ขาดแคลนแรงงาน 

 

3.5.6 แนวทางการคาการลงทุนในกลุมประเทศ AEC 

 

จากการศึกษาขอมูลดานตางๆ ในแตละประเทศของกลุม AEC และจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการ สามารถสรุปขอพิจารณาในการเลือกเขาไปลงทุนในแตละประเทศ รูปแบบในการดําเนิน

ธุรกิจเชนรานอาหาร และการเตรียมความพรอมของผูประกอบการดานตางๆ ไดดังนี้  
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ขอพิจารณาในการเลือกเขาไปลงทุนในแตละประเทศ 

โดยพิจารณา 6 เรื่องหลักท่ีสําคัญ ไดแก ตลาด โลจิสติกส การนําเขาแรงงานและวัตถุดิบ 

เสถียรภาพของกฎหมาย การแขงขัน และทําเลท่ีตั้ง 

 

1) ตลาด 

การท่ีจะเขาไปเปดสาขารานอาหารในแตละประเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคํานึงถึงตลาด 

กลาวคือ ตองทราบวา ประเทศนั้นมีความตองการทางดานรานอาหาร โดยพิจารณาจากการท่ีประเทศนั้นมี

ชนชั้นกลางถึงบนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากกลุมคนเหลานี้เปนกลุมลูกคาท่ีสําคัญของรานอาหาร  

 

โดยประเทศท่ีนาจับตามองในปจจุบันคือกลุมประเทศ CLMV เพราะเปนกลุมประเทศเศรษฐกิจ

เกิดใหมท่ีกําลังกาวไปสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกวา industrialization ทําใหประเทศเหลานี้มี

รายไดท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประเทศเหลานี้จึงมีความตองการดานปจจัย 4 ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีมากข้ึน 

ดังนั้น จึงเปนโอกาสของไทย เนื่องจากสินคาและบริการจากไทยเปนท่ียอมรับของกลุมประเทศเหลานี้อยู

แลว ประกอบกับกัมพูชา ลาว และเมียนมา เปนประเทศท่ีมีชายแดนติดกับไทย ทําใหสามารถรับขอมูล

ผานสื่อโฆษณาของไทยไดสะดวก ประเทศเหลานี้จึงรูจักและมีความผูกพันกับสินคาและบริการของไทยเปน

อยางดี อีกท้ังประเทศเหลานี้ยังมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีคลายคลึงกับไทย 

 

ประเทศอินโดนีเซียเปนอีกประเทศท่ีมีความนาสนใจในการไปลงทุน เพราะเปนตลาดขนาดใหญ

และประชากรสวนใหญเริ่มเขาสูการเปนชนชั้นกลางเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากกําลังกาวไปสู เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเชนเดียวกับกลุมประเทศ CLMV สวนประเทศสิงคโปรนั้นประชากรสวนใหญมีรายไดตอหัวท่ี

สูง ซ่ึงคนกลุมนี้มักเปนกลุมท่ีรับประทานอาหารนอกบานเปนประจํา 

 

2) โลจิสติกส 

เพ่ือการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเขาวัตถุดิบจากนอก

ประเทศท่ีเขาไปลงทุน โดยเฉพาะอาหารไทยท่ีตองมีการนําเขาวัตถุดิบจากไทย ซ่ึงวัตถุดิบอาหารสวนใหญ

เปนของสดท่ีมีอายุสั้น ดังนั้น ระยะเวลาการขนสงสินคาจึงเปนเรื่องสําคัญ ไทยจึงมีขอไดเปรียบกับประเทศ

ท่ีมีชายแดนติดอยูกับไทย ซ่ึงไดแก พมา ลาว โดยเฉพาะกัมพูชาซ่ึงเปนประเทศท่ีอยูใกลกับเมืองหลวงของ

ไทยมากท่ีสุด (แหลงการกระจายวัตถุดิบจากไทยของผูประกอบการนั้นสวนใหญตั้งอยูในบริเวณนี้) 

 

3) กฎระเบียบการนําเขาแรงงานและวัตถุดิบ 

เพ่ือการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาท่ีจําหนายโดยเฉพาะเชนรานอาหารท่ีมีการขาย

อาหารไทย จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีอาจจะตองมีการนําเขาแรงงานและวัตถุดิบจากไทย การนําเขาแรงงาน เชน 
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พอครัว ผูจัดการราน และพนักงานเสิรฟท่ีเปนคนไทยจึงเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากแรงงานไทยจะมีความ

เขาใจในรสชาติและวัฒนธรรมการใหบริการแบบไทยเปนพิเศษ  

 

จากการสัมภาษณผูประกอบการท่ีไดเขาไปลงทุนหรือขยายสาขาในกลุมประเทศ AEC พบวาเรื่อง

การนําเขาแรงงานเปนปญหาสําคัญท่ีสุด เนื่องจากมาตรการการนําเขาแรงงานจากตางประเทศนั้นมี

แนวโนมท่ีจะเกิดการกีดกันเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวอยางเชนสิงคโปร ท่ีมีการกําหนด

หลักเกณฑและโควตาการจางแรงงานตางชาติ อีกท้ังแรงงานไทยยังมีจุดออนทางดานภาษา จึงเปน

อุปสรรคอยางมากในการฝกพนักงานในพ้ืนท่ี ดังนั้น สปป.ลาว และกัมพูชาจึงเปนประเทศท่ีนาสนใจ 

เนื่องจากท้ังสองประเทศนี้ยังมีมาตรการการกีดกันการนําเขาแรงงานท่ียังไมรุนแรงมากนัก กอปรกับท้ังสอง

ประเทศนี้สามารถฟงและพูดภาษาไทยไดคอนขางดี แตสําหรับประเทศอ่ืนท่ีไมสามารถสื่อสารเปน

ภาษาไทยหรือใชภาษาอ่ืนท่ีไมใชภาษาอังกฤษสื่อสารเปนหลัก ผูประกอบการไทยอาจจําเปนท่ีจะตองหาคู

คาทางธุรกิจในการเขาไปลงทุน 

 

ในสวนของการนําเขาสนิคาท่ีเปนวัตถุดิบอาหาร แมวามาตรการกีดกันการนําเขาตางๆ โดยเฉพาะ

มาตรการท่ีไมใชภาษี (NTMs) มีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการพัฒนาแลวอยางเชน

สิงคโปร แตการกีดกันดังกลาวมักจะไมเปนอุปสรรคตอผูประกอบการไทยท่ีออกไปลงทุน เนื่องจากทาง

ผูประกอบการจะมีการปรับตัวโดยมีระบบบริหารจัดการหวงโซอุปทานท่ีจะคัดเลือกวัตถุดิบท่ีจะสงออกไป

ยังตางประเทศเปนอยางดี 

 

4) เสถียรภาพทางดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 

ความแนนอนทางดานกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาไปขยายสาขาหรือการเขาไปลงทุน

ยังตางประเทศเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางมากเชนกัน เนื่องจากความแนนอนเหลานี้เก่ียวของกับตนทุน

และสถานะในการดําเนินกิจการโดยตรง ไมวาจะเปนความแนนอนของการกําหนดคาเชาพ้ืนท่ี การจัด

ประเภทพ้ืนท่ี การกําหนดคาแรงข้ันต่ํา และการเก็บภาษี เปนตน ซ่ึงประเทศท่ีมีความแนนอนทางดาน

กฎหมายในการดําเนินธุรกิจนั้นมักจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดแก สิงคโปร ขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนา

อยางเชน กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว และโดยเฉพาะเมียนมานั้น ยังไมคอยมีความแนนอนในเรื่อง

เสถียรภาพทางกฎหมาย เนื่องจากยังอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ี

ผูประกอบการไทยจะตองติดตามขอมูลเหลานี้อยางใกลชิด 

 

5) การแขงขัน 

การแขงขันจากตางประเทศพบวาในกลุมประเทศ CLMV ยังมีการแขงขันท่ียังไมรนุแรงมากนัก อีก

ท้ังสินคาและบริการท่ีมาจากไทยยังมีภาพลักษณท่ีดี ดังนั้น การเขาไปลงทุนในกลุมประเทศนี้อาจเปนเรื่อง

งายและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวา 
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ตางจากประเทศสิงคโปรท่ีมีการแขงขันคอนขางมาก ท้ังรานอาหารไทยและรานอาหารประเภท

อ่ืนๆ ท่ีมีจํานวนมาก นอกจากนั้น อาหารไทยยังถูกมองวาไมมีความหรูหราเทาอาหารยุโรป การเขาไป

ลงทุนในประเทศนี้อาจมีความเสี่ยงท่ีจะประสบความลมเหลวไดงาย ดังนั้น ผูประกอบการควรหา 

คูคาท่ีมีประสบการณในวงการธุรกิจรานอาหารในการเขาไปลงทุน การวางระบบจัดการเพ่ือควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ 

 

6) ทําเลท่ีตั้ง 

ทําเลท่ีตั้งรานอาหารเปนอีกปจจัยหลักสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จของรานอาหาร ปจจุบัน

สามารถจําแนกลักษณะของท่ีตั้ งรานอาหารในตางประเทศได เปน 2 ลักษณะ คือ 1) ตั้ งอยู ใน

หางสรรพสินคา 2) Stand Alone ตามชุมชนหรือยานการคา ท้ังสองลักษณะมีขอดีขอเสียท่ีควรพิจารณา

แตกตางกันไป 

• การตั้งรานอยูในหางสรรพสินคา มีขอดีในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน มี

ผูคนสัญจรไปมาจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม หางสรรพสินคาจะมาพรอมกับคาเชาพ้ืนท่ี

และคาใชจายสวนกลางท่ีคอนขางสูง รวมถึงตองอยูภายใตกฎระเบียบตางๆ ของ

หางสรรพสินคา และจะถูกจํากัดอิสระในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของทางรานเพ่ือการ

สงเสริมการขายหรือทําการตลาด 

• การต้ังราน Stand Alone จะทําใหมีอิสระในการดําเนินกิจการตางๆ แตตองใชเงินลงทุน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรอบคอนขางมาก และตองดําเนินการ

ศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีนั้นๆ ดวยตนเอง 

 

รูปแบบในการทําธุรกิจ 

รูปแบบการทําธุรกิจรานอาหาร อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

1) ดําเนินกิจการเอง 

การเขามาดําเนินกิจการเอง โดยลงทุนรอยละ 100 เปนวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับรานท่ีมีชื่อเสียง 

เพราะจะทําใหสามารถควบคุมการบริหารจัดการไดเต็มท่ี และสามารถรักษาคุณภาพของสินคาหรือบริการ

ไดอยางมีมาตรฐาน อยางไรก็ตาม วิธีนี้เปนวิธีท่ีใชเงินลงทุนสูงและใชเวลานานในการเตรียมการ โดยเฉพาะ

เรื่องของการจัดหาและฝกอบรมบุคลากร เนื่องจากผูประกอบการจากไทยอาจจะยังไมมีความเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับการทําธุรกิจ ในอีกทางหนึ่งสําหรับรานอาหารท่ียังไมเปนท่ีรูจัก วิธีการนี้ยังเปนหนึ่งในวิธีท่ีจะเขา

มาสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือใหนักธุรกิจทองถ่ินเขามาติดตอขอรวมทุนหรือซ้ือแฟรนไชสในลําดับตอไป 
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2) การรวมลงทุนกับนักลงทุนทองถ่ินตามสัดสวนท่ีตกลงกัน 

การรวมลงทุนกับนักลงทุนทองถ่ินเปนหนึ่งในวิธีท่ีจะชวยลดตนทุนการดําเนินงาน ท้ังนี้ หากไดผู

รวมลงทุนท่ีมีศักยภาพ ก็จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดรวดเร็วข้ึน อยางไรก็ตามควรมีการตกลงทํา

สัญญาระบุรายละเอียดใหชัดเจนและรัดกุม เพ่ือไมใหเกิดปญหาในอนาคต 

 

3) ขายแฟรนไชสใหกับนักลงทุนทองถ่ิน 

การขายแฟรนไชสเปนวิธีท่ีจะชวยประหยัดตนทุนและเวลาในการขยายธุรกิจไดดี อยางไรก็ตาม 

หากเง่ือนไขของแฟรนไชสมีความซับซอนหรือมีการบริหารจัดการท่ียุงยาก อาจทําใหผูซ้ือแฟรนไชสไม

สามารถทําตามไดและทําใหชื่อแบรนดเสียหายในทายท่ีสุด ดังนั้น ควรมีการเขามาศึกษารายละเอียดให

รอบคอบ เพ่ือใหสามารถกําหนดรูปแบบและเง่ือนไขของแฟรนไชสใหมีความเหมาะสมกับการลงทุนในแต

ละประเทศใหมากท่ีสุด  

 

การเตรียมพรอมสําหรับผูประกอบการ 

เพ่ือหลีกเลี่ยงท่ีจะประสบความลมเหลวในการเขาไปลงทุนหรือขยายสาขาในกลุมประเทศ AEC 

ผูประกอบการควรเตรียมความพรอมตางๆ ไมวาจะเปนการวางแผน การคิดคนเมนูและรสชาติอาหาร 

การศึกษากฎระเบียบขอบังคับ และการออกไปสูตลาดตางประเทศ 

 

1) วางแผนเตรียมความพรอม 

ผูประกอบการควรใชหลักการตลาดเปนตัวนําในการวางแผนธุรกิจในลักษณะท่ีเปน Demand 

Driven เพ่ือใหเขาใจความตองการผูบริโภคอยางแทจริง จุดเริ่มตนสําคัญคือ การคนควาและหาขอมูลดาน

พฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศหรือตลาดนั้นๆ กลาวคือ ผูประกอบการควรพิจารณาวาประเทศนั้นมี

แบบแผนการบริโภค กระแสการบริโภคในปจจุบัน และรสนิยมหรือรสชาติท่ีผูบริโภคในประเทศนั้นชอบ

ขอมูลเหลานี้จะชวยใหผูประกอบการสามารถวางตําแหนง (positioning) รานอาหารของตนเองไดงายข้ึน 

ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญท่ีอาจเริ่มพิจารณาคือ วัฒนธรรมและศาสนา 

 

2) คิดคนเมนูและรสชาติอาหาร 

ผูประกอบการควรคิดคนเมนูและรสชาติอาหารเพ่ือสรางความแตกตาง (Unique Product) 

วิธีการท่ีผูประกอบการสามารถทําไดนั้นมีอยูหลักๆ 2 วิธีดวยกันคือ การไดรับหรือซ้ือสูตรอาหารนั้นมาหรือ

การวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยการลองผิดลองถูกดวยตัวเอง 

 

3) ศึกษากฎระเบียบขอบังคับ 

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของมักเปนปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการมากท่ีสุด 

ขอจํากัดหรือคอขวด (bottleneck) เหลานี้เปนสิ่งจําเปนท่ีผูประกอบการจะตองศึกษาอยางละเอียด การ
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เปดรานอาหารในตางประเทศนั้น ผูประกอบการจําเปนจะตองทําอยางถูกกฎหมายและขอบังคับท่ีประเทศ

นั้นๆ ระบุไว เชน การขอใบอนุญาตใหครบถวน การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มาตรฐานสากลของ

รานอาหารท่ีตองปฏิบัติตาม ขอปฏิบัติการจางและนําเขาแรงงานจากตางประเทศ มาตรฐานการใชและการ

นําเขาวัตถุดิบตางๆ เปนตน 

 

4) วางระบบการจัดการเพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ 

การทําธุรกิจเชนรานอาหารหมายถึง การมีรานอาหารจํานวนหลายรานหรือหลายสาขา จึงเปน

การยากท่ีจะควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในเรื่องของรสชาติอาหารและการใหบริการของแตละรานให

เหมือนกัน ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองสรางระบบการจัดการหวงโซอุปทานข้ึนมา เพ่ือควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ ตั้งแตการจัดหาไปจนถึงการสงมอบสินคาและบริการแกลูกคา  

 

จากการศึกษาพบวา วิธีการท่ีผูประกอบการใชในการควบคุมรสชาติอาหารมีอยู 2 วิธี ซ่ึงวิธีแรก

คือ chef dependency คือ วิธีการพ่ึงพาเชฟ โดยการสงพอครัวหรือแมครัวจากทางผูประกอบการเองไป

ประจําการเพ่ือควบคุมรสชาติอาหารดวยตัวเอง วิธีท่ีสองคือ less chef dependency ซ่ึงเปนวิธีท่ีมี

แนวโนมท่ีจะถูกใชมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีการกีดกันทางดานแรงงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเปนวิธีท่ี

สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไดงายกวาและยังมีตนทุนท่ีต่ํา โดยใชวิธีการเตรียมอาหารให

สําเร็จรูปมากท่ีสุดและเหลือข้ันตอนการทําโดยท่ีไมตองพ่ึงพาเชฟ เชน การกําหนดและเตรียมสัดสวน

วัตถุดิบและเครื่องปรุง รวมท้ังระบุข้ันตอนและวิธีการทําท่ีไมยุงยากมาใหเรียบรอย 

 

ในสวนของการใหบริการนั้น สวนใหญยังคงใชวิธีการอบรมพนักงานท่ีจะไปประจําแตละสาขา

เพ่ือใหการใหบริการทุกสาขานั้น มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

 

5) การออกไปสูตลาดตางประเทศ 

ผูประกอบการอาจเปดรานอาหารตามจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีติดกับชายแดนท่ีมีนักทองเท่ียวจาก

ประเทศเพ่ือนบานเขามา เพ่ือทดลองตลาดกอนการออกไปลงทุนในตางประเทศจริง ขณะเดียวกัน

ผูประกอบการอาจนําอาหารไปทดสอบกับผูนําเขาหรือผูจัดจําหนายประเทศนั้นๆ เพ่ือขอคําแนะนําและ

แนวคิดตางๆ เชน การตั้งราคา การปรับปรุงรสชาติ และการเขาไปเปดธุรกิจ เปนตน 

 

ชองทางการเปดตลาดตางประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การไปออกงานแสดงสินคาซ่ึง

ผูประกอบการจําเปนจะตองเตรียมตัวใหพรอมในดานตางๆ ไมวาจะเปนสื่อหรืออุปกรณสนับสนุน อาทิ 

นามบัตร ขอมูลเก่ียวกับบริษัท แผนพับ รายการสินคา เอกสารสําคัญตางๆ รวมถึงทักษะการเจรจาตอรอง

ภาษาตางประเทศ ยิ่งไปกวานั้น ผูประกอบการควรทําความเขาใจในรูปแบบการทําธุรกิจหรือธรรมเนียม

การติดตอธุรกิจของแตละประเทศ และการพูดคุยเรื่องธุรกิจครั้งแรก เปนตน 
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กรณีศึกษา 

ในสวนนี้จะเปนกรณีศึกษาของผูประกอบการไทยท่ีประสบความสําเร็จในการออกไปขยายสาขา

หรือลงทุนในกลุมประเทศ AEC ท้ังหมด 4 ราย ไดแก บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด 

 

1) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) 

เดิมรานอาหารเอ็มเคเปนรานอาหารไทยเล็กๆ  ยานสยามสแควร ซ่ึงเจาของเดิมนั้น คือ  

คุณมาคอง คิงยี (Makong King Yee) และตอมาไดยายครอบครัวไปอยูบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในป 2505 จึงเซงรานตอใหคุณทองคํา เมฒโต ซ่ึงเปนพนักงานอยูหลังรานดวยขอเสนอการผอนจาย

เนื่องจากคุณทองคํา ยังไมมีเงินมากพอท่ีจะซ้ือในขณะนั้น 

  

ดวยใจรักงานบริการของคุณทองคํา ทําใหลูกคาท่ีมาอุดหนุนติดใจและกลับมารับประทานอีก  

จนกลายเปนลูกคาประจําในท่ีสุด ซ่ึงอาหารข้ึนชื่อในสมัยนั้นมีหลายอยาง เชน ขาวมันไก เนื้อตุน ผัดข้ีเมา 

เนื้อยางเกาหลี (เตาถาน) ยําท่ึมีรสชาติจัดจานทุกชนิด อีกท้ังมีเคกขายชวงเทศกาลปใหมอีกดวย  

  

ตอมาในป 2527 คุณทองคํา ไดรับการชักชวนใหไปเปดรานในเซ็นทรัล ลาดพราว ของคุณสัมฤทธิ์ 

จิราธิวัฒน และใหชื่อรานใหมวา “รานกรีน เอ็มเค” แตยังคงเปนรานอาหารไทยอยูเชนเดิมโดยมีกลุมลูกคา

เปนกลุมครอบครัวและพนักงานออฟฟศ ในป 2529 คุณสัมฤทธิ์ ไดชักชวนใหเปดรานสุก้ี MK เปนสาขา

แรกในหางเซ็นทรัล ลาดพราว มีสุก้ีเปนเมนูข้ึนชื่อท่ีเรียกลูกคามาเขารานอยางตอเนื่อง จนในท่ีสุดก็ขยาย

สาขาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนมีสาขาท่ัวประเทศกวา 400 สาขา และมีสาขาในตางประเทศ เชน ญี่ปุน เวียดนาม 

ลาว และสิงคโปร  

 

นอกเหนือจากการใหบริการรานอาหารประเภทสุก้ีแลว บริษัทฯ ยังใหบริการรานอาหารประเภท

ญี่ปุน รานอาหารไทย และรานกาแฟและเบเกอรี่ ในปจุบัน 

 

ประเภทรานอาหาร 

• รานสุกี้ ภายใตการดําเนินงานรานสุก้ีของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก รานเอ็มเค 

เรสโตรองต (รานเอ็มเค สุก้ี) และราน เอ็มเค โกลด เรสโตรองต (รานเอ็มเค โกลด) โดยบริษัทฯได

วางตําแหนงผลิตภัณฑและบริการของรานแยกตามกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงแตละรานจะมี

เอกลักษณเฉพาะตัว เพ่ือใหสามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย เชน รานเอ็มเค สุก้ี 

จะเนนกลุมลูกคาในวงกวาง (Mass Customization) ไดแก ครอบครัว กลุมเพ่ือน นักเรียน

นักศึกษา เพ่ือนรวมงาน ท่ีมีรายไดระดับกลางถึงสูง ในขณะท่ีรานเอ็มเค โกลด จะเนนกลุมลูกคาท่ี
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มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specially Restaurant) ไดแก ลูกคาสุก้ีเดิม กลุมเพ่ือน หรือนักธุรกิจ

ตองการใชรานเอ็มเค โกลด เปนสถานท่ีเลี้ยงรับรองลูกคาหรือกลุมคนในโอกาสพิเศษ 

• รานอาหารญ่ีปุน ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการธุรกิจรานอาหารญ่ีปุนภายใตการดําเนินการ 3  

แบรนดซ่ึงไดรับสิทธิ์แฟรนไชสในการดําเนินงานมาจากประเทศญ่ีปุน ไดแก ยาโยอิ ฮากาตะ และ

มิยาซากิ โดยแบรนดยาโยอิไดรับสิทธิ์แฟรนไชสมาจาก Plenus Co.,Ltd. สวนแบรนดมิยาซากิ

ไดรับสิทธิ์จาก Gozouroppu Co.,Ltd. 

• รานอาหารไทย บริษัทฯ มีธุรกิจรานอาหารไทยอยูอีกสองแบรนดไดแก “ณ สยาม” และ “เลอ 

สยาม” โดยรานอาหารไทย ณ สยาม เปนรานท่ีสืบทอดเจตนารมณของผูกอตั้งและรําลึกถึงรานท่ี

เปดสาขาแรกท่ีสยามสแควรท่ีไดปดตัวลง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยจะใหบริการอาหารไทย

แบบท่ัวไปในบรรยากาศของรานท่ีตกแตงแบบไทยๆ ซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 1 สาขาในประเทศไทย 

และในสวนรานอาหารไทย เลอ สยาม นั้น จะเปนรานอาหารไทยท่ีตกแตงแบบไทยและหรูหรา ซ่ึง

เนนกลุมลูกคาตางชาติหรือนักธุรกิจท่ีตองการใชรานอาหารเลี้ยงรับรองแขกหรือลูกคา 

• รานกาแฟและเบเกอรี่ บริษัทฯ ยังไดดําเนินการรานกาแฟและเบเกอรี่ภายใตชื่อแบรนด “เลอ 

เพอทิท” ท่ีเนนความเปนรานกาแฟและรานอาหารสไตลตะวันตก มีเมนู พาสตา สลัด แซนดวิช 

และเบเกอรี่ โดยการนําวัฒนธรรมการรับประทานอาหารยุควิคตอเรียอังกฤษมาผสมผสานกับการ

ทานอาหารในยุคปจจุบัน ตกแตงรานในบรรยากาศแสนสบายแฝงความหรูหราเสมือนนั่งอยูใจ

กลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปจจุบันเปดใหบริการ 3 สาขาภายในประเทศ  

 

การออกไปลงทุนหรือขยายสาขาในกลุมประเทศ AEC 

ในแตละประเทศจะมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากหลายปจจัย เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

กฎหมาย ภาษี และอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากมีเหตุการณหนึ่งเกิดข้ึนท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

การดําเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได 

 

อยางไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีแผนการศึกษาการลงทุนตางประเทศ เชน  การสํารวจตลาด  

(market survey) ความหนาแนนของประขากร กลุมลูกคาเปาหมาย รวมถึงการศึกษาขอมูลเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

เชน GDP อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการลงทุนของบริษัทตางชาติ 

อัตราภาษี เปนตน รวมถึงการวิเคราะหทางการเงินท่ีจะตองไดไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาการลงทุนในตางประเทศ  

 

การขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ AEC ทางบริษัทฯ มีอยูสองลักษณะ ไดแกการใหสิทธิ ์

แฟรนไชสและการรวมลงทุนกับพารทเนอรคูคา  
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ปจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในตางประเทศผานบริษัทรวมทุน 2 แหง โดยถือหุนรอยละ 12 ใน 

Plenus MK Co.,Ltd. เพ่ือดําเนินธุรกิจรานเอ็มเค สุก้ี ในประเทศญ่ีปุน และถือหุนรอยละ 50 ใน Plenus 

& MK Pte. Ltd. เพ่ือดําเนินธุรกิจรานเอ็มเค สุก้ี ในประเทศสิงคโปร 

 

การมีพันธมิตรท่ีแข็งแกรง อยางเชน กลุม Plenus Co., Ltd. ซ่ึงเปนพารทเนอรรวมลงทุนใน

ประเทศสิงคโปร ท่ีเปนเจาของธุรกิจอาหารกลองเบนโตะรายใหญท่ีสุดของญ่ีปุนและมีสาขากวา 2,900 

สาขา รวมท้ังยังเปนเจาของธุรกิจรานอาหารพรอมเสิรฟภายใตชื่อ ยาโยอิ เคน ท่ีประสบความสําเร็จอยาง

รวดเร็วในประเทศญ่ีปุน บริษัทฯ จึงมีความเชื่อม่ันในวิสัยทัศนและการบริหารงานของกลุม Plenus 

Co.,Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทชั้นนําในประเทศญ่ีปุนและมีศักยภาพท่ีจะทําใหรานเอ็มเค สุก้ี เปนท่ีรูจักและขยาย

สาขาไปท่ัวประเทศญี่ปุน 

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังใชวิธีขยายสาขาดวยการใหสิทธิ์แฟรนไชส ซ่ึงท่ีประเทศลาวทางบริษัทฯ 

ไดใหสิทธิ์แฟรนไชสแก Premium Food Co.,Ltd. ดําเนินธุรกิจภายใตเครื่องหมายการคาและบริการ 

“MK Restaurant” ซ่ึงมี 1 สาขาในปจจุบัน และใหสิทธิ์แฟรนไชสแกบริษัท “V&V Restuarants” เพ่ือ

ดําเนินธุรกิจรานอาหารภายใตเครื่องหมายการคา “Miyazaki” ซ่ึงมี 1 สาขาปจจุบัน และประเทศ

เวียดนามทางบริษัทฯ ไดใหสิทธิ์แฟรนไชสแก Global Investment Gate Joint-Stock Company 

ดําเนินธุรกิจรานอาหารภายใตเครื่องหมายการคาและบริการ “MK restaurant” ซ่ึงมี 4 สาขาในปจจุบัน 

โดยรานสาขาแฟรนไชสท้ังหมดนี้ บริษัทฯ จะมีเจาหนาท่ีเดินทางไปตรวจทุก 3 เดือนเพ่ือประเมินการ

ดําเนินธุรกิจของรานสาขาอยูเปนประจํา 

 

ดังนั้น การวางแผนการลงทุนและการมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเขมแข็งจึงสามารถลดความเสี่ยงแก

บริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจขยายสาขาในตางประเทศ อีกท้ังการขยายสาขาไปประเทศท่ีมีอัตราการเติบโต

สูง มีประชากรหนาแนนและมีกําลังซ้ือ นาจะเปนโอกาสท่ีทําใหบริษัทฯ สามารถเติบโตและยังเปนการ

กระจายความเสี่ยงอีกดวย 

 

2) บริษัท เอส แอนด พี ซิดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 กลุมธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 14 

ตุลาคม 2516 โดยเริ่มตนจากการเปนรานขายไอศกรีม อาหาร และของวางในซอยสุขุมวิท 23 (ซอย

ประสานมิตร) ซ่ึงไดรับความนิยมจากลูกคาเปนจํานวนมาก จึงมีแนวคิดการขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนดวยการทํา

ธุรกิจรานเบเกอรี่ และประสบความสําเร็จจากการเปนผูนําเคกแตงหนาตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรก

ในประเทศไทย รวมท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม จนธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ของรานไดรับ

ความนิยมแพรหลายในกลุมลูกคาและขยายสาขาอยางรวดเร็วในแหลงทําเลท่ีสําคัญท้ังในกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัด 
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 รานอาหารภายในประเทศ 

 บริษัทฯ ไดวางตําแหนงผลิตภัณฑและบริการของรานแยกตามกลุมเปาหมายโดยแตละรานมีความ

โดดเดนเฉพาะตัวท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหสามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายอยางท่ัวถึง อาทิ 

รานอาหารเอส แอนด พี จะมุงกลุมลูกคาในวงกวาง (Mass Customization) ในขณะท่ีรานอาหารแบรนด

อ่ืนมุงเนนกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Resturant) ปจจุบันบริษัทฯ ดําเนินการธุรกิจ

รานอาหารในประเทศท้ังหมด 6 แบรนด ซ่ึงดําเนินการท้ังโดยบริษัทฯ เองและบริษัทยอย 

 

 ธุรกิจรานอาหารท่ีดําเนินการโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 ธุรกิจรานอาหารท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ เองมีท้ังหมด 4 แบรนด ไดแก S&P Restaurant & 

Bakery, Vanilla Group, Patio: Delecatessen และ Grand Seaside: Seafood 

• S&P Restaurant & Bakery เปนรานท่ีใหบริการเต็มรูปแบบดวยอาหารไทยและ

นานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่มและของหวานท่ีมีใหเลือกมากมาย อาทิ เครื่องด่ืม Blue 

Cup ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินคาพรอมรับประทานมากมาย ใสใจในทุก

รายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัด

สรรวัตถุดิบอยางมีคุณภาพ สรางสรรคเมนูจากเชฟมืออาชีพ โดยใหบริการลูกคา

หลากหลายกลุม ตั้งแตวัยรุน คนทํางาน และครอบครัว มีบริการหลากหลายใหเลือกท้ัง

การรับประทานท่ีราน (Eat in) การซ้ือกลับบาน (Take away) และบริการจัดสงใหท่ีบาน 

(Delivery) นอกจากนี้ยังเปนรานอาหารท่ีผูบริโภคสามารถเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูป 

แชแข็ง คุกก้ีท่ีหลากหลาย และขนมไทย 

• Vanilla Group เปนกลุมรานอาหารท่ีออกแบบมาเพ่ือใหเขาถึงลูกคากลุมวัยรุนและวัย

ทํางานท่ีทันสมัย มีรสนิยมและความเปนตัวของตัวเอง รานอาหารใน Vanilla Group จะ

นําเสนออาหารท่ีมีคุณภาพ ในบรรยากาศท่ีมีเอกลักษณของตัวเอง 

- ร า น  Vanilla Brasserie:  Cafe/ patisserie Salon de the Creperie 

/Chocolatier/Confiserie มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ french cafe นํามา

ประยุกตเขากับ lifestyle ท่ีทันสมัยของกลุมลูกคาในสถานท่ีตั้ง (สยามพารากอน  

ช็อปปงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู อาทิ พาสตา สลัด 

แซนดวิช และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมท้ังสินคาท่ีระลึก 

- ราน Vanilla Cafe: Japanese Style Cafe เปนรานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุน

บรรยากาศตกแตง retro สไตลญ่ีปุนท่ีเนนความเรียบงายใหแตละมุมในรานมีความ

เปนสวนตัว จูงใจดวยการคิดคนเคกและขนมญี่ปุน ท่ีหลากหลาย เหมือนมา

รับประทานท่ีบานเพ่ือน ซ่ึงเปนทางเลือกใหมท่ีประสบความสําเร็จอยางมากในการ

สรางความพึงพอใจใหกลุมลูกคาระดับบน 
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- ราน Vanilla Home Cafe: Quick Lunch & Street Food เปนรานสไตลวานิลลา

ภายใตคอนเซปต “อาหารพ้ืนบานทานงาย” ใสใจคัดสรรวัตถุดิบท่ีสดใหมมีคุณภาพ

และนํามาปรุงอยางพิถีพิถันพรอมนําเสนอเบเกอรี่ เครื่องด่ืม และขนมหวานท่ี

ผสมผสานวัตถุดิบแบบไทย 

- ราน Vanilla Bake Shop เปนรานขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟ ในบรรยากาศแบบ 

Industrial Look ออกแบบและตกแตงดวยวัสดุท่ีเปนเหล็ก ไม กระเบื้อง และมีการ

เปดผิววัสดุตกแตงใหเห็นความเปนธรรมชาติ รูปแบบการจัดเสิรฟของเมนูรานจะเนน

แบบ sharing นอกจากนี้ในรานยังมีมุมสําหรับบริการอาหารแบบ chef’s table 

และ cooking workshop อีกดวย 

- ราน Vanilla Cafeteria เปนรานใหมลาสุดของกลุมวานิลลา ตั้งอยูในหางเอ็มควอ

เทียรซ่ึงเปนหางสรรพสินคาแหงใหมลาสุดของกรุงเทพฯ เหมาะเปนรานท่ีใชสําหรับ

การพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูง ครอบครัว หรือคนรัก มีการตกแตงอยางสวยงาม

สไตลอารทเดโค นําเสนอเมนูอาหารท่ีหลากหลายโดยคัดเลือกจากเมนูท่ีมีชื่อของวา

นิลลาท้ังอาหารจานหลัก พาสตา และอาหารทานเลน นอกจากนี้ยังใหบริการ

เครื่องดื่มกาแฟ ชา รวมท้ังเบเกอรี่ท่ีคัดสรรมาแลวเปนอยางดี 

• Patio: Delicatessen เปนรานอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกคาเฉพาะ

กลุมท่ีชื่นชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style Cooking ในบรรยากาศเรียบ

งาย และสบายๆ 

• Grand Seaside: Seafood เปนรานอาหารทะเลและอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศ

สบายๆ ชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

 รานอาหารท่ีดําเนินการโดยบริษัทยอย 

 ธุรกิจรานอาหารท่ีดําเนินการโดยบริษัทยอยมีท้ังหมด 2 แบรนด ไดแก รานไมเซน และราน 

อุเมะโนะฮานะ 

• รานไมเซน เปนรานอาหารท่ีไดรับสิทธิ์แฟรนไชสมาจากประเทศญ่ีปุน โดยทงคัตซึไมเซน 

รานไมเซนเปนรานอาหารประเภททงคัตซึ หรือ หมูชุบแปงทอด ท่ีมีประวัติอันยาวนานมา

ตั้งแตป 2508 ซ่ึงไดรับความนิยมจากคนญี่ปุนท่ัวประเทศ โดยไดรับการขนานนามวาเปน 

“ทงคัตสึท่ีอรอย...นุม จนใชตะเกียบตัดได” และเนื่องจากทงคัตสึไมเซนไดฉลองการเขาสู

ปท่ี 48 จึงไดรวมมือทางธุรกิจกับ S&P โดยการเปดรานทงคัตสึไมเซนรานแรกในประเทศ

ไทยท่ีสีลมคอมเพล็กซในป 2554 เพ่ือใหคนไทยไดลิ้มลองทงคัตสึท่ีปรุงดวยกรรมวิธีท่ี

พิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปงกรอบเบา และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ 

• รานอุเมะโนะฮานะ เปนรานอาหารท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ รวมทุนกับ Umenohana 

Co.,Ltd ซ่ึงรานอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) เปนรานอาหารญี่ปุนท่ีมีแนวคิด
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หลักสามประการไดแก (1) การเปนรานอาหารแบบไคเซกิดั้งเดิม ท่ีถือวาการรับประทาน

อาหารไมใชเปนเพียงแคการดับความหิวกระหาย แตเปนสิ่งท่ีชวยเติมเต็มคุณคาทางจิตใจ 

(2) การนําเสนอความอรอยท่ีเหนือความคาดหมาย เพราะเนนใหอาหารทุกจานท่ีเสิรฟ

เปนอาหารจานพิเศษสุดเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมนูท่ีเปนเอกลักษณซ่ึงไดแกเมนูปูและ

เมนูเตาหูหลากหลายรายการ และ (3) การมอบความประทับใจท่ีไมมีวันลืมดวยบริการ

จากพนักงานท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางเขมงวดและตอเนื่องเปนเวลานาน  

 

 รานอาหารในตางประเทศ 

รานอาหารในกลุมประเทศ AEC นั้นทางบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจรานอาหารท้ังหมด 5 แบรนด 

มีการดําเนินการธุรกิจหรือการขยายสาขาท้ังในลักษณะทางตรงและการรวมทุนกับนักลงทุนทองถ่ินใน

ตางประเทศ 

• S&P Thai Restaurant & Bakery Cambodia เปนรานท่ีมีลักษณะการใหบริการ

เหมือนกับราน S&P Restaurant & Bakery ในประเทศไทย 

• Patara: Fine Thai Culsine เปนรานอาหารไทยท่ีใหบริการอาหารไทยแทแตกาวทัน

ยุคสมัยสไตลตะวันตก ในรานบรรยากาศหรู มีสาขาอยูในกลุมประเทศ AEC ซ่ึงไดแก

ประเทศสิงคโปรอยู 1 สาขา 

• Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant เปนรานอาหารไทยท่ีมีลักษณะคลาย

กับรานอาหาร S&P ของประเทศไทย แตมีสไตลท่ีแตกตางออกไป มีการขายอาหารจาน

เดียว ตกแตงสไตลสมัยใหมท่ีเนนกลุมลูกคาครอบครัว เปนท่ีนิยมและยอมรับของ

ชาวตางชาติ นอกจากนั้นทางรานยังไดรับสัญลักษณฮาลาล จึงเปนรานอาหารไทยแบรนด

เดียวท่ีสามารถเขาถึงกลุมผุบริโภคชาวมุสลิมไดในประเทศสิงคโปร ซ่ึงปจจุบันมีท้ังหมด 4 

สาขา 

• Bangkok Jam (Singapore) เปนรานอาหารไทยท่ีไดอิทธิพลจากประเทศในภูมิภาค

เอเชีย ท่ีเนนอาหารจานเดียว ตกแตงสไตลสมัยใหมท่ีเนนกลุมลูกคาวัยรุนและหนุมสาววัย

ทํางานท่ีตองการความทันสมัย ปจจุบันมีท้ังหมด 8 สาขาในประเทศสิงคโปร 

 

 การออกไปลงทุนหรือขยายสาขาในกลุมประเทศ AEC 

ปจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนหรือขยายสาขาในกลุมประเทศ AEC อยู 2 ประเทศ ไดแกกัมพูชาและ

ประเทศสิงคโปร ซ่ึงท้ังสองประเทศนี้มีลักษณะการเขาไปลงทุนและแบรนดรานอาหารท่ีแตกตางกันออกไป 

ซ่ึงทางบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมโดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญ

และสั่งสมประสบการณเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจท้ังในและนอกประเทศผานศูนยการเรียนรู S&P รวมท้ัง

การฝกนักเรียนสายวิชาชีพจากท่ัวประเทศผานระบบทวิภาคี ซ่ึงเปนท่ียอมรับจากสถาบันการศึกษา 

นอกจากนั้นทางบริษัทยังไดมีการพัฒนาการใชระบบ less chef dependency ซ่ึงจะชวยในการควบคุม
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และรักษามาตรฐานของสินคาท่ีจําหนายไดดียิ่งข้ึน ยกตัวอยางเชน การท่ีทางบริษัทฯ กําลังพัฒนาน้ําซอส

ผัดไทยปรุงสําเร็จรูปอยูในขณะนี้ 

 

- การเขาไปลงทุนในประเทศกัมพูชา 

บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการธุรกิจรานอาหาร S&P ในประเทศกัมพูชาผานบริษัทยอยซ่ึงก็คือ

บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนลฟูดส (กัมพูชา) จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.96  

 

การเขาไปลงทุนในประเทศกัมพูชานั้นเกิดจากการท่ีเดิมทีทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายสาขาราน 

S&P Restaurant & Bakery ไปยังตางประเทศ ซ่ึงทางบริษัทไดมีการจัดต้ังทีมสํารวจไปสํารวจในประเทศ

ตางๆ และในชวงนั้นกระแส AEC ไดเปนท่ีกลาวถึง จึงทําใหทีมสํารวจสนใจในกลุมประเทศเหลานี้โดย

พิจารณาประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทยกอนในเบื้องตน ไดแก พมา ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา ซ่ึง

ทีมสํารวจมีหลักในการพิจารณาเลือกประเทศท่ีจะเขาไปลงทุนหลายอยาง อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ การ

ลงทุน กฎหมายระหวางประเทศ และองคประกอบอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกสซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ

ท่ีสุด เนื่องจากจะตองนําวัตถุดิบและสินคา S&P จากไทยเขาไปใชและจําหนายยังรานสาขานั้น ดวยความท่ี

ประเทศกัมพูชาเปนประเทศท่ีมีระยะทางใกลกับกรุงเทพฯ และขณะนั้นหางสรรพสินคาอิออนมีแผนท่ีจะ

เปดดําเนินการท่ีประเทศกัมพูชา ทีมสํารวจจึงเล็งเห็นวา เปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเขาไปลงทุนเปด

สาขารานอาหาร S&P ในประเทศกัมพูชา  

 

ทางบริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรโดยการนําพนักงานท่ีจะประจํารานซ่ึงเปน

ชาวกัมพูชาเขามาฝกอบรมงานดานบริการและทักษะท่ีจําเปนในการทํางานเพ่ือใหไดมาตรฐานสําหรับการ

ใหบริการ นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังไดสงพอครัวระดับอาจารยของบริษัทไปประจําอยูท่ีรานเพ่ือคอย

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของรสชาติอาหารท่ีใหบริการ อีกท้ังเพ่ือการควบคุมและฝกสอนแกพนักงาน 

ในสวนของวัตถุดิบนั้นสวนใหญจะนําเขาจากไทย มีเพียงบางอยางเทานั้นท่ีใชจากในพ้ืนท่ี เชน เนื้อปลา 

เนื่องจากมีคุณภาพมากกวาไทย 

 

- การเขาไปลงทุนในประเทศสิงคโปร 

 การเขาไปลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปรนั้น เปนไปในลักษณะของการรวมลงทุนผาน

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีทางบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 80 ซ่ึงจุดเริ่มตนนั้นมา

จากการท่ีทางบริษัทฯ ไดไปเปดรานอาหาร Patara ท่ีประเทศอังกฤษ ทําใหมีคูคาเขามาติดตอรวมลงทุน

แลวจึงเลือกแบรนด Patara ไปลงทุนในประเทศสิงคโปร หลังจากนั้นจึงไดเลือกราน S&P Restaurant & 

Bakery แลวนําไปประยุกตตอ โดยปจจุบันมีการใหบริการท้ังหมด 3 แบรนด ไดแก Patara, Siam 

Kitchen และ Bangkok Jam รวมท้ังสิ้น 13 สาขา  
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ทางบริษัทฯ จะจัดสงพอครัวและผูจัดการจากทางบริษัทเองไปประจําการอยูแตละราน เพ่ือคอย

ควบคุมการใหบริการและมาตรฐาน และคอยฝกสอนพนักงานทองถ่ินท่ีประจําอยูในแตละราน ในสวนของ

วัตถุดิบนั้นจะจัดหาภายในทองถ่ิน มีเพียงบางสวนท่ีนําเขาจากไทย เชน ขนมไทยแปรรูป เปนตน 

 

3) บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทฯ ดําเนินการธุรกิจรานอาหารผานบริษัทยอย โดยถือหุนรอยละ 99.73 ในบริษัท  

เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) ซ่ึงใหบริการรานอาหารหลากหลายรูปแบบ ดังนี้  

• พิซซา โดยใหบริการภายใตเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” ถือสิทธิโดยบริษัท 

อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท เดอะ ไมเนอร 

ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละรอย มีบริการพิซซาหลากหลายชนิดใหเลือก เนน

คุณภาพของพิซซาท่ีดีเยี่ยม จากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนชีสท่ีผลิตจาก

โรงงานของบริษัทเอง เครื่องปรุง หนาพิซซาท่ีมีความสดใหม แปงพิซซาท่ีมีสูตรเฉพาะตัว และ 

พิซซาซอสท่ีมีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน ใหบริการท้ังแบบการรับประทานท่ี

ราน (Dine in) การจัดสงท่ีบานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) ซ่ึง

อาหารหลักท่ีใหบริการคือ พิซซา พาสตา ไก สลัด และอ่ืนๆ 

• แฮมเบอรเกอร โดยใหบริการภายใตเครื่องหมาย “Burger King” ซ่ึงเปนแบรนดท่ีมีชื่อเสียงระดับ

โลกโดยการซ้ือแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐฯ ดําเนินการโดยบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) 

จํากัด ซ่ึ งบริษัท เดอะ ไมเนอรฟู ด กรุป  จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95 โดยเปน

แฮมเบอรเกอรท่ีรสชาติยอดเยี่ยมเนื่องจากใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ซ่ึงใหบริการท้ังการ

รับประทานท่ีราน (Dine in) รับกลับบาน (Take Away) และบริการจัดสงใหท่ีบานหรือสํานักงาน 

(Delivery) อาหารหลักท่ีใหบริการไดแก แฮมเบอรเกอร และมันฝรั่งทอด 

• ไอศกรีมพรีเมียม ใหบริการภายใตเครื่องหมาย “Swensen’s” โดยบริษัท สเวนเซนส (ไทย) 

จํากัด ซ่ึงไดรับสิทธิ์แฟรนไชสการดําเนินงานมาจากบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง 

(ลาบวน) จํากัด ซ่ึงบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 ท้ังสอง

บริษัท โดยใหบริการไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมียม มีความหลากหลายของไอสกรีมซันเดย 

บรรยากาศตกแตงราน และการใหบริการท่ีเปนมิตร ใหบริการท้ังการรับประทานท่ีราน (Dine in) 

การซ้ือกลับบาน (Take away) และบริการจัดสงถึงบาน (Delivery) มีกลุมลูกคาสวนใหญ

ระดับกลางข้ึนไป ท้ังกลุมวัยรุนและครอบครัว ซ่ึงสินคาหลัก ไดแก ไอศกรีมซันเดย ไอศกรีมเคก 

และช็อคโกแลตฟองดู เปนตน 

• สเต็ก ซีฟูด และสลัด ใหบริการภายใตเครื่องหมายการคา “Sizzler” ดําเนินธุรกิจรานอาหารโดย

บริษัท เอสแอลอารที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซ่ึงบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 และ 50 ตามลําดับ โดยไดรับสิทธิ์แฟรนไชสในการดําเนิน

ธุรกิจจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา เปนรานอาหารท่ีประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด 
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และสลัดบารท่ีใหญและมีความหลากหลาย ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) 

เทานั้น โดยสินคาหลัก ไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด เนนการใหบริการดวยสินคาท่ีมีคุณภาพสูง โดย

มีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางข้ึนไป 

• อาหารไทยและอาหารนานาชาติ โดยไดใหบริการท้ังหมด 10 แบรนด ไดแก Thai Express, 

New York New York, Xin Wang Hong Kong Cafe, Pinle, Shokudo Coffee House, 

Kiseki Japaness  Buffet Restaurant,  Buffet Town, Heng Heng Curry, Poulet แ ล ะ  

Penang Street ซ่ึงดําเนินธุรกิจโดย The Minor Food Group Singapore (“MFGS”) ซ่ึงบริษัท 

เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 

• อาหารประเภทปลา คาเฟ และเบเกอรี ่บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดถือหุน

รอยละ 69.18 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD Invesment Management Co., Ltd. 

(RIVERSIDE) ผ าน บ ริ ษั ท ย อ ย  MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โด ย 

RIVERSIDE เปนผูประกอบการรานอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต 

แบรนด RIVERSIDE & COURTYARD ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบารบีคิว โดย 

RIVERSIDE เปดดําเนินการในป  พ.ศ. 2548 และประสบความสําเร็จในการสรางแบรนด

รานอาหารท่ีแข็งแกรงและสรางฐานลูกคาท่ีชื่นชอบในอาหารกระทะรอนประเภทปลา ประกอบ

กับผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางอาหารพ้ืนบาน การบริการท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางดี และ

การตกแตงรานอาหารแบบรวมสมัย เปนผลให RIVERSIDE ขยายสาขาอยางรวดเร็ว 

 

 การออกไปลงทุนหรือขยายสาขาในกลุมประเทศ AEC 

 ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการออกไปลงทุนขยายสาขารานอาหารในกลุมประเทศ AEC ท้ังหมด 7 

ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา ฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร ซ่ึงมีการลงทุนอยู 2 

ลักษณะคือการเขาไปถือหุน และการใหสิทธิแ์ฟรนไชส 

  

บริษัทฯ ไดมีการเขาไปลงทุนในประเทศสิงคโปรโดยการเขาไปลงทุนซ้ือหุนท้ังหมดใน Thai 

Express Concept Pte Ltd ผานบริษัทยอย Primary Investment Limited ซ่ึงภายหลังไดเปลี่ยนชื่อ

เปน The Minor Food Group Singapore (“MFGS”) โดยใหบริการรานอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบท้ัง

อาหารไทยและนานาชาติภายใตการใหบริการท้ังสิ้น 10 แบรนด ปจจุบัน MFGS เปดใหบริการรานอาหาร

ในกลุมประเทศ AEC ท้ังหมด 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย สิงคโปร และมาเลเซีย โดยวัตถุดิบหลักของ

รานอาหารในเครือ MFGS สวนใหญแลวทางบริษัทจะทําการสั่งซ้ือจากตางประเทศผานผูจําหนายใน

ประเทศ ซ่ึงไดแก เนื้อวัวแปรรูป เนื้อหมูแปรรูป เนื้อไกแปรรูป อาหารทะเลแชแข็ง และเครื่องปรุงอาหาร  

   

ในสวนของการขยายสาขาไปยังประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา และฟลิปปนส ของ

บริษัท เปนการขยายสาขาของแบรนดรานอาหาร The Pizza Company และ Swensen’s โดยการให
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สิทธิ์แฟรนไชส สําหรับวัตถุดิบหลักของ The Pizza Company บริษัทจะจัดซ้ือจากตางประเทศ บริษัทใน

กลุมเดียวกันและผูจําหนายภายในประเทศ ซ่ึงไดแก แปงพิซซา เนยแข็ง เนื้อหมูแปรรูป เนื้อไกแปรรูป และ

อาหารทะเล สวนวัตถุดิบหลักในการผลิตไอศกรีมของ Swensen’s บริษัทฯ จะสั่งซ้ือจากตางประเทศ

โดยตรงและผานตัวแทนจําหนายในประเทศ ซ่ึงไดแก นมพรองมันเนย ผลิตภัณฑจากนม และสวนประกอบ

ตางๆ ท่ีใชในการแตงหนาไอศกรีม (Topping) 

 

ดวยประสบการณการทําธุรกิจรานอาหารมายาวนานกวา 30 ป ท้ังการอยูในสถานะการเปน

เจาของราน การดําเนินธุรกิจรานอาหาร การเปนผูไดรับสิทธิ์แฟรนไชส (franchise) และการเปนผูให

สิทธิ์แฟรนไชส (franchisor) ทําใหบริษัทฯ เขาใจและทราบวิธีการดําเนินธุรกิจขยายสาขาแบบแฟรนไชส

ใหประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซ่ึงทางบริษัทฯ ไดมีคณะบุคลากรท่ีพรอมและระบบท่ี

จําเปนในการชวยเหลือตางๆ ซ่ึงไดแก การวิจัยและพัฒนาอาหาร การรับประกันคุณภาพของอาหารและ

วัตถุดิบ วิธีปฏิบัติในการดําเนินการรานอาหาร การใหบริการ การออกแบบและตกแตงราน การฝกอบรม

พนักงาน การตลาด และการจัดทํารายงานทางการเงิน กลาวคือ ทางบริษัทฯ จะเปนผูชวยดูแลการดําเนิน

ธุรกิจรานอาหารตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ําใหแกผูท่ีไดรับสิทธิ์แฟรนไชส 

 

การควบคุมคุณภาพรสชาติอาหารทางบริษัทฯ ไดใชกลยุทธ less chef dependency คือการใช

ระบบท่ีไมพ่ึงพาเชฟ โดยการจัดเตรียมวัตถุดิบสําเร็จรูปมาไวพรอม เชน น้ําซอสปรุงสําเร็จรูป เปนตน 

เหลือแคกรรมวิธีข้ันตอนการทําท่ีไมซับซอนท่ีระบุไวอยางชัดเจน โดยไมจําเปนตองมีเชฟคอยมาดูแล ซ่ึง

พนักงานจะถูกฝกอบรมจากทางบริษัทฯ 

 

4) บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด 

 บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด ไดกอตั้งข้ึนเม่ือปลายป พ.ศ. 2536 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด อาทิ กาแฟรอน กาแฟเย็น อาหาร เบเกอรี่ และไอศกรีม 

อิตาเลียน เปนตน จนประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจท้ังในประเทศไทยและตางประเทศภายใต

เครื่องหมายการคา “BLACK CANYON COFFEE” ในปจจุบัน 

 

 ผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของแบล็คแคนยอนคือ เมนูกาแฟ เนื่องจากสินคามีคุณภาพและ

รสชาติท่ีดีเยี่ยม ดวยความเอาใจใสในทุกข้ันตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพท่ีเขมงวด และการใหบริการ

ท่ีมีมาตรฐาน โดยการเลือกใชกาแฟคุณภาพสูงท้ังจากโครงการหลวงและนําเขาจากแหลงผลิตท่ีมีชื่อเสียง

ของโลก ผานกระบวนการค่ัวเมล็ดโดยเครื่องค่ัวท่ีทันสมัย ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของผูเชี่ยวชาญเพ่ือ

รักษากลิ่น สี รสชาติและความสดใหม โดยเมล็ดกาแฟท่ีค่ัวแลวจะถูกนําไปชงสดดวยเครื่องชงกาแฟ

เอสเปรสโซคุณภาพสูงจากอิตาลี เพ่ือคงไวซ่ึงรสชาติและความเขมขนตามมาตรฐานอันเปนเอกลักษณของ

แบล็คแคนยอน 
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 แบล็คแคนยอนยังใหบริการอาหารท่ีหลากหลายท้ังสไตลตะวันตก อาทิ ซุป สลัด แซนวิช และ

พาสตา เปนตน อาหารสไตลเอเชีย อาทิ ขาวผัด กวยเตี๋ยวตางๆ และยังมีอาหารข้ึนชื่อของไทย อาทิ ตมยํา

กุงสูตรแชมปประเทศไทย ผัดไทยสูตรแชมปโลก แกงเขียวหวานไก และยําตางๆ เปนตน รวมถึงอาหารใน

ลักษณะ Fusion Foods อาทิ ฟูซิลลี่ตมยํากุง เปนตน ซ่ึงแสดงถึงศิลปะการผสมผสานอาหารของ 

แบล็คแคนยอนไดเปนอยางดี 

 

 การออกไปลงทุนหรือขยายสาขาในกลุมประเทศ AEC 

 ปจจุบันรานแบล็คแคนยอนมีจํานวนสาขาในกลุมประเทศท้ังหมด 52 สาขา แบงเปนอินโดนีเซีย 

29 สาขา สิงคโปร 1 สาขา มาเลเซีย 13 สาขา กัมพูชา 3 สาขา ลาว 3 สาขา ฟลิปปนส 2 สาขา และ 

เมียนมา 1 สาขา ซ่ึงทางบริษัทฯ ใชระบบแฟรนไชสในการขยายสาขาไปยังตางประเทศ ยกเวนประเทศ

กัมพูชาท่ีเปนแฟรนไชส 1 สาขา แตอีก 2 สาขาบริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนเองในสถานีปมน้ํามันของ ปตท.และ

หางสรรพสินคาอิออนซ่ึงเปนการทดลองรูปแบบท่ีแบล็คแคนยอนจะไปเปดสาขาเองในตางประเทศ จึง

เลือกท่ีประเทศกัมพูชาเปนตนแบบ เพราะเปนพ้ืนท่ีใกลเคียงซ่ึงสามารถควบคุมและตรวจสอบไดงาย 

  

จุดเริ่มตนของการออกไปขยายสาขาในตางประเทศของแบล็คแคนยอนนั้นเกิดจากการท่ีกระทรวง

พาณิชยมีโครงการ “ครัวไทยสูครัวโลก” เม่ือสมัย 10 ปท่ีแลว โดยรัฐบาลสนับสนุนใหธุรกิจรานอาหารไทย

มีการขายแฟรนไชสหรือการขยายสาขาตางประเทศโดยการพาเหลานักธุรกิจไทยเดินสายงานแสดงสินคา

รวมงานแฟรนไชส ซ่ึงมีการชวยเหลือจากภาครัฐหลายกรณี เชน การสนับสนุนคาใชจายบางสวน อาทิ การ

หาคูคา ออกคาพ้ืนท่ี ชวยเรื่องการขนสงหรือผลิตภัณฑ ทําใหทางบริษัทฯ ไดมีโอกาสพบทูตประจําประเทศ

นั้นๆ หรือเชิญคูคาท่ีมีความสนใจธุรกิจพาทีมงานของบริษัทฯ ไปดูตลาดและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 

 

 เรื่องกฎหมายการลงทุนและกฎระเบียบเปนสิ่งแรกท่ีทางบริษัทฯ จะทําการศึกษาในการท่ีจะเขา

ไปขยายสาขาในประเทศนั้น ตอมาคือการประเมินศักยภาพการลงทุนและธุรกิจของคูคาซ่ึงเปนเรื่องท่ี

สําคัญมาก โดยทางบริษัทฯ จะเลือกคูคาท่ีมีประสบการณการทําธุรกิจรานอาหาร มีความรูเรื่องการบริหาร

จัดการ 

 

3.5.7  นัยตอประเทศไทยในการไปสูชาติการคา 

 

ธุรกิจเชนรานอาหารอยูในสวนของกิจกรรมหลังการผลิต โดยเฉพาะการจัดสง การกระจายสินคา 

การตลาด และการสรางแบรนด ซ่ึงสนับสนุนยุทธศาสตรการเปนชาติการคา อีกท้ังเปนธุรกิจท่ีเขาไปลงทุน

และสามารถหาวัตถุดิบจากทองถ่ินนั้นไดงายในการผลิตสินคาซ่ึงเปนขอไดเปรียบสําหรับธุรกิจชนิดนี้ และ

หลายประเทศในกลุม AEC ยังมีภาคเกษตรกรรมท่ีถือไดวาเปนอุตสาหกรรมตนน้ํารองรับการทําธุรกิจ
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ประเภทนี้ ดังนั้น การสนับสนุนภาคธุรกิจนี้ออกไปลงทุนจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับไทยเนื่องจากเปน

รานอาหารถือไดวาอยูในสวนของปลายน้ําของหวงโซมูลคาซ่ึงสรางมูลคาเพ่ิมไดสูง 

 

ธุรกิจเชนรานอาหารถือไดวาเปนภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับหวงโซการผลิตทุกกิจกรรม 

โดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีเปนภาคการผลิตท่ีมีความสําคัญอยางมากตอประเทศไทย เนื่องจากภาค

การเกษตรนั้นอยูในสวนตนน้ําในหวงโซมูลคา (value chain) โดยทําหนาท่ีผลิตวัตถุดิบตางๆ ในการ

ทําอาหาร ในขณะท่ีธุรกิจรานอาหารนั้นไดอยูในสวนปลายน้ําในหวงโซมูลคา นอกจากนั้น ธุรกิจรานอาหาร

ยังไดอยูในสวนท่ีไดใกลชิดกับผูบริโภคโดยตรง ทําใหผูผลิตสามารถทราบถึงความตองการของตลาดในสวน

ของวัตถุดิบตางๆ สามารถเชื่อมโยงและสงผานไปยังภาคการผลิตตนน้ําได จึงเปนประโยชนตอภาคการผลิต

ท่ีอยูตนน้ําของประเทศไทยซ่ึงก็คือภาคการเกษตร 

  

ในการไปลงทุนยังตางประเทศนั้น สินคาของผูประกอบการซ่ึงก็คือ อาหาร จําเปนจะตองตรงกับ

ความตองการของตลาดของแตละประเทศนั้นๆ ดังนั้น ผูประกอบการจะตองใหความสําคัญแก ดานตลาด

มากข้ึน กลาวคือ ผูผลิตจะตองมีขอมูลเก่ียวกับผูใชสินคามากข้ึน ไมวาจะเปนขอมูลเก่ียวกับรสนิยม ความ

พรอมในการจายราคาสูง ตลอดจนพฤติกรรมการซ้ือสินคา ดังนั้น ขอมูลตลาดใน “ตลาดเชิงลึก” รวมถึง

การสื่อสารขอมูลดานการตลาดระหวางผูประกอบการตลอดหวงโซการผลิตจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 

จากมาตรการกีดกันการนําเขาตางๆ (Non-Tariff Barrier Measures : NTMs) ในแตละประเทศท่ี

ถือไดวาเปนอุปสรรคของไทย ซ่ึงสงผลกระทบอยางมากตอการลงทุนธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 

เพราะสวนหนึ่งอาจตองใชวัตถุดิบบางสวนจากประเทศไทยและโดยเฉพาะการเขาไปลงทุนในประเทศท่ีไมมี

ภาคเกษตรรองรับธุรกิจประเภทนี้ ซ่ึงไดแก สิงคโปรและบรูไน ดังนั้นหากไทยจะกาวไปสูชาติการคาท่ีตอง

พ่ึงการสงออกเปนหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะตองสามารถปรับปรุงมาตรฐานของสินคาสงออก

ของตนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยประเทศและธุรกิจท่ีนําเขา 

 

จากนัยสําคัญตางๆ ตอประเทศไทยท่ีไดกลาวไวขางตน เพ่ือความสําเร็จในการกาวไปสูตลาด

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถจําแนกยุทธศาสตรหลักในการ

เพ่ิมศักยภาพธุรกิจเชนรานอาหารของผูประกอบการไทยไดตางๆ ดังนี้ 

 

1) การสนับสนุนเงินทุนแกผูประกอบการ 

จากการศึกษาหวงโซมูลคาระดับโลกของกลุมบริการสําหรับผูบริโภคในเรื่องธุรกิจแฟรนไชสพบวา

ปจจุบันธุรกิจแฟรนไชสขนาดเล็กประสบปญหาในการเขาถึงแหลงเงินทุน ผูประกอบการขนาดเล็กและ

ผูประกอบการตัวจริงท่ีตองการเงินไมสามารถเขาถึงเงินทุนเหลานั้นได เนื่องจากขอจํากัดดานหลักประกัน

หรือขอจํากัดกูเงินบางประการ และยังพบวาผูประกอบการแฟรนไชสขนาดเล็กสวนใหญไมสามารถไป
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ออกบูธตางประเทศได เนื่องจากมีตนทุนคาใชจายท่ีสูง แมวาจะมีหนวยงานรัฐอยางนอย 5 หนวยงานทํา

หนาท่ีสนับสนุนดานเงินทุน เชน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดยอม และกระทรวงการคลัง (บสย.) เปนตน 

 

เพ่ือผลักดันใหผูประกอบการธุรกิจรานอาหารขนาดเล็กและผูประกอบการตัวจริงท่ีตองการเงินทุน

สามารถออกไปลงทุนยังตางประเทศมากข้ึน ควรมีการปรับบทบาทและการบูรณาการระหวางหนวยงาน

เหลานี้ เพ่ือใหน้ําหนักแกการชวยเหลือผูประกอบการเหลานี้แมหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนจะตอง

รับภาระความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน และมีโครงการชวยเหลือผูประกอบการใหสามารถไปลงทุนยังประเทศเพ่ือน

บานมากข้ึน  

 

ดังนั้น ภาครัฐควรมีโครงการสินเชื่อเพ่ือผูประกอบการธุรกิจเชนรานอาหารโดยการกําหนดธุรกิจ

เปาหมาย เง่ือนไขในการใหบริการเงินกูคํ้าประกัน วงเงินจัดสรรรายป และจํานวนธุรกิจเปาหมายท่ี

ใหบริการ โดยใหสมาคมท่ีเก่ียวของ เชน สภาหอการคาไทย สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและเอสเอ็มอีไทย 

สมาคมภัตตาคารไทย เปนตน มาเปนกรรมการคัดเลือกผูประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพ 

 

2) จัดหาพ่ีเลี้ยงใหกับผูประกอบการ 

 ปจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายท่ีหลากหลายในการสนับสนุนผูประกอบการ เชน การอบรม และการพา

นักธุรกิจไทยไปยังตางประเทศ เปนตน แตปรากฏวานักธุรกิจไทยระดับ SMEs หลายรายยังไมมีความพรอม 

พอหลังกลับจากดูงานยังคงไมสามารถทําไรตอได ภาครัฐไมมีหนวยงานท่ีเปนพ่ีเลี้ยงหรือโคชรวมถึงขาดการ

ติดตามผลงานประเมินผลอยางตอเนื่องและจริงจังซ่ึงถือวาเปนชองวางของภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือใหมีการ

ออกไปลงทุนหรือขยายสาขาของผูประกอบการไทย ภาครัฐควรมีการจัดต้ังหนวยงานท่ีทําหนาในลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

1. ใหการสนับสนุนอยางจริงจังและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

2. เปนพ่ีเลี่ยงหรือโคชใหแกผูประกอบการ หรือภาครัฐอาจสรรหา SMEs รายท่ีมีศักยภาพจริงๆ มา

ชวยเปนพ่ีเลี้ยงในการบมเพาะธุรกิจ (Business incubation) 

 

3) ยกระดับมาตรฐานสงออกของวัตถุดิบประกอบอาหาร 

การออกไปทําธุรกิจรานอาหารยังตางประเทศ สวนหนึ่งอาจตองใชวัตถุดิบจากประเทศไทยเพ่ือ

ควบคุมคุณภาพอาหาร แตทุกประเทศนั้นมีมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ ท่ีไมใชภาษี หรือ NTMs จึง

เปนเรื่องสําคัญมากท่ีไทยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศผูนําเขา ซ่ึงปจจุบัน ผูสงออกไทยตอง

ปฏิบัติตามมาตรฐานสินคา 3 มาตรฐาน ไดแก (1) มาตรฐานนานาชาติ (international standard) เชน 

Codex Alimentarius (2) มาตรฐานของประเทศผูนําเขา เชน มาตรฐานท่ีกําหนดโดย Food and Drugs 
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Administration ของสหรัฐอเมริกา เปนตน และ (3) มาตรฐานของผูนําเขา ซ่ึงอาจเก่ียวกับคุณภาพของ

สินคา เชน ความสด ความหอม ความกรอบของสินคาผักผลไม เปนตน 

 

ในอนาคต มาตรฐานสินคาอาหารหรือวัตถุดิบประกอบอาหารมีแนวโนมท่ีจะซับซอนมากข้ึน ซ่ึงจะ

มีการพวงมาตรการอ่ืนๆ เขามาเพ่ิมจากเดิมท่ีมีเพียงมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยเทานั้น 

ตัวอยางเชน สหภาพยุโรปจะมีการกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน สิ่งแวดลอม สวัสดิการสัตว สินคาท่ีใช 

วัตถุนาโน สินคาอาหารท่ีตัดแตงพันธุกรรม (GMO) ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีเง่ือนไขเขมงวดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบยอนกลับของคุณภาพของสินคาอีกดวย (traceability) ซ่ึงมีนัยสําคัญอยางยิ่งตอหวงโซในการ

ผลิตท่ีตองพัฒนาใหสามารถรองรับกระบวนการตรวจสอบยอนกลับได และเพ่ือปองกันความเสี่ยงตางๆ ท่ี

จะเกิดข้ึน ไทยควรมีการเตรียมพรอมดังตอไปนี้ 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานรัฐในการรับรองมาตรฐานสินคา 

2. อํานวยเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบมาตรฐานของสินคาใหแกผูสงออกรายยอย 

3. วางระบบการบริหารความเสี่ยงสําหรับมาตรการท่ีไมใชภาษี (non tariff measures – 

NTM) 

4. พัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ หรือ traceability 

 

4) จัดทําฐานขอมูลเชิงลึกแกผูประกอบการ 

ในการออกไปลงทุนตางประเทศนั้นผูประกอบการจะตองใชหลักการตลาดนําการผลิต (Demand 

Driven) เพ่ือใหสินคาเปนท่ีตองการของลูกคา อีกท้ังวิธีการและข้ันตอน รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ในการเขา

ไปลงทุนยังตางประเทศ กลาวคือ การเขาไปดําเนินการเปดรานอาหารรวมถึงถามีการนําเขาวัตถุดิบและ

แรงงานจากตางชาติ ผูประกอบการจําเปนจะตองดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมายของประเทศนั้นและ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น ขอมูลเชิงลึกจึงเปนสิ่งสําคัญซ่ึงภาครัฐควรมีการจัดเตรียม

หรืออํานวยความสะดวกขอมูลเชิงลึกตางๆ เหลานี้แกผูประกอบการ 

 

ภาครัฐอาจใชประโยชนจากสํานักงานพาณิชยท่ีอยูในตางประเทศในการสํารวจตลาดหรือเก็บขอมูล

ข้ันปฐมภูมิดังเชนหนวยงาน The Foreign Agricultural Service (FAS) ซ่ึงอยูภายใตสังกัดกระทรวง

เกษตร (USDA) ของประเทศสหรัฐฯ หรือถาหากผูประกอบการไมพอใจกับการใชบริการจากภาครัฐ ก็ให

สามารถใชบริการบริษัทท่ีปรึกษาเอกชนแทนได โดยสามารถหักคาใชจายบางสวนจากภาครัฐหรือออก

คาใชจายใหท้ังหมดแตสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาเปนของภาครัฐดวยเพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบการ

รายอ่ืนๆ ท่ีตองการขอมูล 

 

 

 



บทที่ 4 ธุรกิจที่จะสงเสริมในประเทศอาเซียน 

 

 

บทนี้จะนําเสนอธุรกิจท่ีจะสงเสริมในแตละประเทศอาเซียน โดยคํานึงถึงความแตกตางกันของ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีดวยกันอยางนอย 3 ประการ คือ โอกาสธุรกิจในแตละประเทศท่ีแตกตางกัน 

ขอจํากัดในการคา-การลงทุนของแตละประเทศท่ีแตกตางกัน (เชน ระดับการเปดเสรีสาขาบริการท่ีแตกตาง

กัน) และลักษณะเฉพาะของตลาดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนกับปจจัยตางๆ เชน ความพรอมในการทําธุรกรรมผาน 

e-commerce เปนตน ท้ังนี้ ขอเสนอธุรกิจท่ีควรสงเสริมในแตละประเทศอาเซียนนั้นไดมาจากท้ังการศึกษา

หวงโซคุณคาในบทท่ี 3 และการเดินทางไปเก็บขอมูลในประเทศอาเซียน หนุนเสริมดวยขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ 

เชน ผลการวิเคราะหกลุมสินคาท่ีประเทศไทยมีความชํานาญสูงตามแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจการคา

ในบทท่ี 8 และผลการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีผานมา เปนตน ตารางท่ี 4.1 สรุปตัวอยางธุรกิจท่ีควรสงเสริมในประเทศ

อาเซียนแตละประเทศจากแหลงขอมูลตางๆ ดังกลาวขางตน 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปตัวอยางของธุรกิจท่ีควรสงเสริมในประเทศอาเซียนแตละประเทศ 

สินคาและบริการ 
ท่ีมาของขอเสนอ อาเซียนเดิม อาเซียนใหม (CLMV) 

เสื้อผาสําเร็จรูป ศึกษาหวงโซคุณคา ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนผลิตและ
ตลาด) 

เครื่องสําอาง ศึกษาหวงโซคุณคา ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) 
โลจิสติกส ศึกษาหวงโซคุณคา ประเทศพรมแดนตดิกับไทย (มาเลเซีย) ประเทศพรมแดนติดกับไทย (CLM) 
เชนรานอาหาร  ศึกษาหวงโซคุณคา ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) 
อาหารแปรรูป เก็บขอมูลตางประเทศ ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) 
ผัก-ผลไมพรีเมียม เก็บขอมูลตางประเทศ ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) 
สินคาอุปโภค-บริโภค เก็บขอมูลตางประเทศ ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุนดานตลาด) 
โรงพยาบาล เก็บขอมูลตางประเทศ ทุกประเทศ (ลงทุน) ทุกประเทศ (ลงทุน) 
บริการออกแบบ เก็บขอมูลตางประเทศ ทุกประเทศ (สงออกบริการ/ลงทุน) ทุกประเทศ (สงออกบริการ/ลงทุน) 
พลังงาน เก็บขอมูลตางประเทศ อินโดนีเซีย (นําเขา/ลงทุน) ทุกประเทศ (ลงทุน) 
วัสดุกอสราง เก็บขอมูลตางประเทศ  ทุกประเทศ (ลงทุน) 
เฟอรนิเจอร เก็บขอมูลตางประเทศ  ทุกประเทศ (ลงทุน) 
ไลฟสไตล เก็บขอมูลตางประเทศ  ทุกประเทศ (ลงทุน) 
ผลิตใชแรงงานเขมขน เก็บขอมูลตางประเทศ  ทุกประเทศ (ลงทุน) 
บริการ IT เก็บขอมูลตางประเทศ  ทุกประเทศ (สงออกบริการ/ลงทุน) 
การศกึษา-ฝกอบรม เก็บขอมูลตางประเทศ  ทุกประเทศ (สงออกบริการ/ลงทุน) 
เกษตรอินทรีย เก็บขอมูลตางประเทศ  ลาว (ลงทุน) 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เก็บขอมูลตางประเทศ ทุกประเทศ (สงออก/ลงทุน) เวียดนาม (สงออก/ลงทุน)   

ท่ีมา: คณะผูวิจัย  
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แนวคิดในการเลือกธุรกิจท่ีจะสงเสริมในประเทศอาเซียนคือ การมุงเนนตลาดเฉพาะและมีมูลคาเพ่ิม

สูง ซ่ึงเปนแนวคิดหลักของการเปนชาติการคาท่ีเนนสงเสริมความเชี่ยวชาญดานการคา เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมี

ความเชี่ยวชาญดานการผลิต ดังนั้น กลยุทธในการสงเสริมจึงเนนการใช “การตลาด” นํา “การผลิต” โดยให

ความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสรางคุณคา

ใหแกลูกคา และการใชชองทางจัดจําหนายท่ีตรงกับลูกคา ตลอดจนการเนนสงออกบริการควบคูกับสงออก

สินคา  

 

ปจจัยสําคัญท่ีชวยเอ้ือตอการทําธุรกิจในอาเซียนคือ ภาคเอกชนและภาครัฐตองปรับมุมมองเปนแบบ 

“ชาติพอคา” ซ่ึงจะทําใหเห็นโอกาสธุรกิจมากมาย และพัฒนาไปสูการขายสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 

นอกจากนี้ ภาครัฐตองกําหนดยุทธศาสตรในการเปนชาติการคาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง (เชน ภาครัฐวาง

ยุทธศาสตรและทําการตลาดแบบรัฐตอรัฐ ดังเชนกรณีของ สิงคโปร และญ่ีปุน) และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

ตองรวมมือกันเพ่ือสนับสนุนการเปนชาติการคา (เชน ภาคเอกชนตองปรับแนวคิดสูการออกไปลงทุนหรือทํา

การคานอกประเทศ โดยใชอาเซียนเปนฐานการคาและการลงทุนอยางจรงิจัง และภาครัฐตองปรับการสงเสริม

จากแบบ “ไดทํา” สูการสงเสริมแบบ “ไดผล” 

 

4.1 โอกาสทางธุรกิจในประเทศอาเซียนทุกประเทศ 

 

ในปจจุบัน ธุรกิจขนาดใหญของไทยจํานวนมากไดไปลงทุนในประเทศอาเซียน จากฐานขอมูลของ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยท่ีรวบรวมการลงทุนของไทยในอาเซียน (TDRI’s ASEAN Investment 

Database) พบวาในป 2557 มีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ท่ีออกไปลงทุน

ในอาเซียนแลวไมนอยกวา 129 บริษัทจาก 575 บริษัทท่ีมีขอมูล โดยลงทุนในรูปของการจัดตั้งบริษัทลูก 

(subsidiary) และบริษัทรวมทุน (joint venture) แลวอยางนอย 591 บริษัท โดยอยูในสิงคโปร 144 บริษัท 

เวียดนาม 118 บริษัท อินโดนีเซีย 87 บริษัท มาเลเซีย 64 บริษัท สปป. ลาว 51 บริษัท กัมพูชา 50 บริษัท   

เมียนมา 39 บริษัท และฟลิปปนส 38 บริษัท (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.1 จํานวนบริษัทลูก-บริษัทรวมทุนในประเทศอาเซียนของบริษัทจดทะเบียนในตลท. 

 
         ท่ีมา: TDRI’s ASEAN Investment Database 

 

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ท่ีออกไปลงทุนในอาเซียนดังกลาวอยู

ในหลายสาขาอุตสาหกรรม โดย 5 สาขาแรกคือ วัสดุกอสราง พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม 

การพาณิชย (คาปลีกและคาสง) และโลจิสติกส ดังแสดงรายชื่อตัวอยางในภาพท่ี 4.2 ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงโอกาสทาง

ธุรกิจของธุรกิจไทย โดยโอกาสทางธุรกิจดังกลาวจะเพ่ิมมากข้ึนตามระดับการพัฒนาของประเทศในอาเซียน 

ซ่ึงจะทําใหเกิดการลงทุนและเกิดชนชั้นกลางท่ีมีกําลังซ้ือมากข้ึน  
 

ภาพท่ี 4.2 สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลท. ในประเทศอาเซียน 

 
           ท่ีมา: TDRI’s ASEAN Investment Database 
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โอกาสธุรกิจของผูประกอบการไทยในประเทศอาเซียนแตละประเทศมีท้ังสวนท่ีเหมือนและสวนท่ี

แตกตางกัน สําหรับตัวอยางของโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทยในประเทศอาเซียนทุกประเทศแสดงไว

ในภาพท่ี 4.3  
 

ภาพท่ี 4.3 ตัวอยางของโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทยในประเทศอาเซียนทุกประเทศ 

 

                 ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

• เสื้อผาสําเร็จรูป 

แมวา สินคาไทยมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ CLMV อยางไรก็ตาม ใน

ปจจุบัน เสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดไทยท่ีกาวสูแบรนดอาเซียนยังมีอยูไมมากนัก เชน เสื้อผาแบรนดฟลายนาว 

(Flynow) เกรยฮาวด (Greyhound) ดิสยา (Disaya) จัสปาล (Jaspal) และชุดชั้นในแบรนดซาบีนา (Sabina) 

ดังนั้น ผูประกอบการไทยท่ีมีแบรนดของตนเองควรเรงสรางความเขมแข็งของแบรนดในตลาดในประเทศ และ

เรงขยายฐานการตลาดในอาเซียนเพ่ือกาวสูการเปนแบรนดอาเซียนใหมากข้ึน 

 

ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยควรตองเรงปรับตัว โดยการยายฐานการผลิตใน

กิจกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ํา เชน การตัดเย็บ ไปยังประเทศ CLMV ท่ีไดเปรียบดานสิทธิประโยชนดานภาษี และมี

แรงงานจํานวนมากท่ีมีคาจางต่ํากวา (ดูรายละเอียดในการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขนใน ประเทศ CLMV) 
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• เครื่องสําอาง 

ประเทศไทยเปนศูนยกลาง (hub) ของธุรกิจผลติภัณฑเครื่องสําอางในอาเซียน ท้ังในดานอุปสงคและ

ดานอุปทาน โดยมีอุปสงคคิดเปนรอยละ 29.7 ของอุปสงครวมในภูมิภาค และมีอุปทานคิดเปนรอยละ 30.0 

ของอุปทานรวมในภูมิภาค โดยธุรกิจไทยมีบทบาทในหวงโซคุณคาของธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องสําอางครบท้ัง 4 

สวน ไมวาจะเปนดานการวิจัยพัฒนา การออกแบบ และการทดสอบ ดานการผลิต ดานการขาย ดานการตลาด 

และดานการกระจายสินคา แมบทบาทดานการวิจัยพัฒนา การออกแบบและการทดสอบ รวมไปถึงบทบาท

ดานการขายและการตลาดจะยังมีอยูอยางจํากัด อยางไรก็ตาม ในชวงหลังเริ่มมีผูประกอบการไทย ซ่ึงประสบ

ความสําเร็จในดานการตลาดในระดับภูมิภาคหลายราย เชน Mistine, Siam Botanicals, THANN, Panpuri, 

Erb และ HARNN เปนตน  

 

การไปลงทุนตั้งสํานักงานดานการตลาดและการขายในประเทศอาเซียน ซ่ึงมีตลาดขยายตัวอยาง

รวดเร็ว จะทําใหผูประกอบการมีโอกาสไดรับผลกําไรสูงข้ึน และมีโอกาสไดรับรูแนวโนมพฤติกรรมและความ

ตองการของลูกคาไดมากข้ึน  

 

• ธุรกิจเชนรานอาหาร 

ธุรกิจเชนรานอาหาร (restaurant chain) เปนหนึ่งในกลุมบริการสําหรับผูบริโภคท่ีผูประกอบการไทย

มีศักยภาพสูงและสามารถขยายการลงทุนไปยังตางประเทศได สวนหนึ่งสะทอนผานภาพรวมธุรกิจรานอาหาร

ในประเทศไทยท่ีขยายอยางตอเนื่อง ดวยอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ในชวง 5 ปลาสุด ท่ีรอยละ 

7.8  

 

เชนรานอาหารประเภทตางๆ อาทิ อาหารญ่ีปุน สุก้ี ชาบู รานกาแฟ ไดเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศ

สมาชิกอาเซียน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของประชากรในประเทศกลุมดังกลาวท่ีสูงข้ึน 

ประกอบกับวิถีชีวิตและรสนิยมในการรับประทานอาหารของผูบริโภคในประเทศดังกลาวคลายคลึงกับคนไทย  

โดยการขยายธุรกิจสวนใหญอยูในรูปแบบของการกอตั้งบริษัทรวมทุนกับผูประกอบการทองถ่ินหรือขาย

มาสเตอรแฟรนไชส  

 

ตัวอยางของเชนรานอาหารของผูประกอบการไทยท่ีขยายบริการไปในประเทศอาเซียนไดแก เชน

รานอาหารแบล็คแคนยอน ซ่ึงขยายไปใน 7 ประเทศ เชนรานอาหาร เอ็มเค เรสโตรองต ซ่ึงขยายไปใน 4 

ประเทศ เชนรานอาหารในเครือบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนเจาของสิทธิ์แบรนด

อาหารตางๆ มากมาย อาทิ เดอะพิซซาคอมปะนี เบอรเกอรคิง ซิซซเลอร สเวนเซนส แดรี่ควีน และ ไทยเอ็กซ

เพรส โดยการขยายสาขามีท้ังแบบลงทุนเอง และขายแฟรนไชส ในหลายประเทศ 
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ตัวอยางเหลานี้ชี้ใหเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอาเซียนของเชนรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงใน

ประเทศไทยอีกจํานวนมาก เนื่องจากในอนาคตอันใกล เม่ือประเทศเพ่ือนบานมีรายไดสูงข้ึน จะเกิดการเติบโต

ของชนชั้นกลาง ซ่ึงนิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบานมากข้ึน ทําใหโอกาสของเชนรานอาหารขยายตัว 

ผูประกอบการเชนรานอาหารในประเทศไทย จึงควรพิจารณาขยายการลงทุนหรือขายแฟรนไชสในประเทศ

อาเซียน   

 

• อาหารแปรรูป 

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดสงออกผลิตภัณฑอาหารแปรรูปไปยังประเทศอาเซียนมากพอสมควร ใน

อนาคต เม่ือตลาดในประเทศดังกลาวขยายตัว ก็จะคุมคาในการเขาไปลงทุนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากประเทศใน

อาเซียนเกือบท้ังหมด ยกเวน สิงคโปรและมาเลเซีย ยังเปนประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป ท้ังอาหารคนและอาหารสัตวไมมากนัก ผูประกอบการไทยจึงมีโอกาสสูงในการลงทุนใน

อุตสาหกรรมดังกลาว  

 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเองกําลังประสบปญหาการผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญของ

อาหารแปรรูป เพราะขอจํากัดสําคัญในดานทรัพยากร โดยเฉพาะน้ํา ซ่ึงไมเพียงพอกับความตองการใช และ

การท่ีเกษตรกรในปจจุบันสูงอายุข้ึน และมีความไมแนนอนวา ลูกหลานของเกษตรกรจะยังคงประกอบอาชีพ

เกษตรกรตอไปในอนาคตอีกหรือไม  

 

การท่ีผูประกอบการไทยมีเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร มีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสมัยใหม 

เปนระบบ ไดมาตรฐาน มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการสงออกไปยังตลาดชั้นนํา เชน 

สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญ่ีปุน และมีมาตรฐานสุขอนามัยในระดับท่ีสูง ตลอดจน สามารถบริหารจัดการ 

โลจิสติกสแบบ cold chain ทําใหการไปลงทุนผลิตอาหารแปรรูปเพ่ือปอนตลาดในประเทศเพ่ือนบาน และ

สงออกไปยังตลาดโลกเปนโอกาสท่ีดีของผูประกอบการอาหารแปรรูป 

 

• ผัก-ผลไมพรีเมียม 

ประเทศไทยมีประสบการณในการพัฒนาพันธุผัก-ผลไมพรีเมียมเพ่ือบริโภคในประเทศ และสงออกมา

อยางยาวนาน ทําใหสามารถผลิตผัก-ผลไมพรีเมียม ซ่ึงมีรสชาติดี และมีความปลอดภัยสูงกวาประเทศเพ่ือน

บานสวนใหญ นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยยังสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑผัก-ผลไม และบริหารจัดการ 

โลจิสติกสแบบ cold chain ทําใหสามารถรักษาความสดและรสชาติของผัก-ผลไมไดดี และสอดคลองกับ

มาตรฐานสุขอนามัยในระดับสากล จึงมีโอกาสดีในการเขาไปลงทุนในกิจการดังกลาวในประเทศเพ่ือนบาน  
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• สินคาอุปโภคบริโภค 

สินคาอุปโภคบริโภคของไทยมีภาพลักษณในดานคุณภาพท่ีดี เม่ือเทียบกับสินคาอุปโภคบริโภคท่ีผลิต

ในอาเซียนหรือประเทศจีน แมจะมีราคาสูงกวา ดังจะเห็นไดวา สินคาอุปโภคบริโภคของไทยสามารถวาง

จําหนายอยูในซูเปอรมารเก็ต และรานคาปลีกสมัยใหมในอาเซียนเกือบทุกประเทศ  

 

นอกจากนี้ ประเทศเพ่ือนบานบางประเทศยังไมมีขีดความสามารถในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคใน

ประเทศเอง เนื่องจาก ขาดแคลนพลังงานไฟฟา หรือคาไฟฟามีราคาสูงเกินไป เชน เมียนมาและกัมพูชา 

ในขณะท่ีลาวก็มีขนาดตลาดในประเทศท่ีเล็กเกินไป ทําใหตองนําเขาสินคาดังกลาว 

 

ท่ีสําคัญ การท่ีรายการโทรทัศนของประเทศไทยสามารถรับชมไดในประเทศเพ่ือนบาน ท้ังลาว  

เมียนมาและกัมพูชา ก็มีสวนชวยเสริมสรางแบรนดสินคาอุปโภคบริโภคของไทยใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน การ

สงออกสินคาอุปโภคบริโภคของไทยไปยังประเทศในอาเซียนจึงเปนโอกาสทางธุรกิจท่ีสําคัญ  

 

• โรงพยาบาล 

ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (medical tourism) ท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยไดเติบโตอยางตอเนื่องทุกป จากขอมูลของ

กระทรวงสาธารณสุขพบวาในชวง 5 ปท่ีผานมา รายไดจากชาวตางชาติท่ีสะพัดไปยังธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ตางๆ อาทิ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจสปานวดแผนไทย และธุรกิจบริการดานทองเท่ียวตางๆ ขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 24.3 ตอป หรือคิดเปนมูลคากวา 1.2 แสนลานบาทในป 2555 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา รายได

ดังกลาวไดเพ่ิมสูงข้ึนกวา 1.7 แสนลานบาทในป 2558 หรือมีอัตราการขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป 

 

ปจจัยท่ีทําใหประเทศไทยสามารถเปนศูนยกลางของธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแก01 

1. อัตราคาบริการท่ีสมเหตุสมผลและสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ได ขอมูลจากนิตยสาร 

Patient Beyond Border ระบุวา บริการทางการแพทยในประเทศไทยมีอัตราคาบริการ 

ต่ํากวาอัตราคาบริการในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงรอยละ 60-90 และต่ํากวาสิงคโปรรอยละ  

30-60 

2. บุคลากรทางการแพทยไทยมีความเชี่ยวชาญ โดยมีแพทยจํานวนมากท่ีจบการศึกษาจาก

ตางประเทศและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี 

3. โรงพยาบาลในประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานในการรักษาพยาบาลท่ีไดรับการยอมรับ

ในระดับสากล โดยหลายแหงไดรับมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ของ

1  อางอิงจาก รายงานประจําป 2558 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
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สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมากกวาประเทศอ่ืนๆ เชน สิงคโปร มาเลเซีย และอินเดีย เปนตน 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจํานวนมากยังมีเครื่องมือท่ีทันสมัย 

4. ประเทศไทยมีจุดแข็งดานการทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหเดิน

ทางเขามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

จากการเก็บขอมูลในประเทศอาเซียน คณะผูวิจัยไดทราบถึงความตองการใหผูประกอบการ

โรงพยาบาลไทยไปลงทุนในประเทศอาเซียน เนื่องจากมาตรฐานการรักษาพยาบาลของประเทศอาเซียนสวน

ใหญ โดยเฉพาะ CLMV หรือแมกระท่ังอินโดนีเซีย ยังอยูในระดับต่ํากวาประเทศไทย  

 

• บริการออกแบบ 

การพัฒนาเมืองในประเทศอาเซียนหลายเมือง และการท่ีเมืองตางๆ มีความเปนสากลมากข้ึน ทําใหมี

ชาวตางชาติเขามาทํางานและพํานักอยูในประเทศ (expatriate) ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศ

อาเซียนหลายประเทศเติบโตสูงกวาในประเทศไทย และทําใหเกิดอุปสงคตอบริการท่ีเก่ียวเนื่องตางๆ เชน  

การออกแบบอาคารชุดท้ังภายนอก (exterior design) และภายใน (interior design) ทําใหเกิดโอกาสทาง

ธุรกิจของผูประกอบการไทย 

 

4.2 โอกาสธุรกิจในประเทศ CLMV  
 

ตัวอยางของโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทยในประเทศ CLMV เชน พลังงาน วัสดุกอสรางและ

เฟอรนิเจอร สินคาและบริการไลฟสไตล โลจิสติกส สินคาท่ีผลิตโดยใชแรงงานเขมขน บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) และการศึกษาและฝกอบรม (ภาพท่ี 4.4) โดยผูประกอบการไทยควรมุงเนนการผลิตสินคาและ

บริการท่ีมีคุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผล เนื่องจากประเทศไทยมีภาพลักษณของสินคาและบริการท่ีดี 

โดยเฉพาะในตลาด CLMV และผูประกอบการไทยไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดสินคาและบริการ

ราคาถูก หากเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง เชน จีน ซ่ึงผลิตสินคาคุณภาพต่ํากวาและมีราคาถูกกวา 
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ภาพท่ี 4.4 ตัวอยางของโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทยในประเทศ CLMV 

 

 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

หากเปรียบเทียบรายไดตอประชากรของประเทศตางๆ ในอาเซียน พบวา ในป 2558 ประเทศ CLMV 

เปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดตอประชากรในระดับต่ํา (ประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือต่ํากวา) ขณะท่ี 

ประเทศอ่ืนในอาเซียนมีรายไดตอหัวท่ีสูงกวา กลาวคือ กลุมประเทศท่ีมีรายไดตอประชากรสูง ไดแก สิงคโปร 

บรูไน และมาเลเซีย และกลุมประเทศท่ีมีรายไดตอประชากรในระดับปานกลาง ไดแก ไทย อินโดนีเซีย และ

ฟลิปปนส (ตารางท่ี 4.2) 

 

อยางไรก็ตาม กลุมชนชั้นกลางในเมืองใหญของ CLMV เชน พนมเปญ เวียงจันทร ยางกุง โฮจิมินห 

และฮานอย มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนผลมาจากการขยายตัวของเมืองใหญและการเขามาของนักลงทุน

ตางชาติ จึงทําใหความตองการบริโภคสินคาและบริการท่ีตอบสนองตอคนกลุมนี้สูงข้ึนตามไปดวย 

  

โลจสิตกิส� 
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ตารางท่ี 4.2 ผลผลิตมวลรวมประชาชาติตอประชากรของประเทศในอาเซียน 
ประเทศ GDP per capita (เหรียญสหรัฐฯ) ในป 2558 

สิงคโปร 52,888 

บรูไน 28,237 

มาเลเซีย 9,557 

ไทย 5,742 

อินโดนีเซีย 3,362 

ฟลิปปนส 2,858 

เวียดนาม 2,088 

ลาว 1,779 

เมียนมา 1,292 

กัมพูชา 1,168 

     ท่ีมา: IMF 
 

• พลังงาน 

ธุรกิจพลังงานเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูงใน CLMV เนื่องจาก บางประเทศยังมีไฟฟาไมเพียงพอเพ่ือใช

ในประเทศ เชน กัมพูชา และเมียนมา (ภาพท่ี 4.5) และบางประเทศเปนแหลงทรัพยากรดานพลังงานท่ีสําคัญ 

แตยังขาดเทคโนโลยีและเงินทุน เชน ลาว ซ่ึงมีแหลงทรัพยากรน้ําท่ีอุดมสมบูรณ และตองการเปน battery of 

Asia และเมียนมา ซ่ึงมีแหลงทรัพยากรกาซและถานหินท่ีอุดมสมบูรณ ดังนั้น ผูประกอบการไทยซ่ึงมี

ความสามารถทางเทคโนโลยีและการเขาถึงเงินทุน จึงมีโอกาสทางธุรกิจพลังงานในประเทศเหลานี้ นอกจากนี้ 

ผูประกอบการไทยยังมีประสบการณในการพัฒนาพลังงานทางเลือก (alternative energy) เชน พลังงาน

แสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล มาเปนเวลานาน ตัวอยางของบริษัทไทยท่ีเขาไปลงทุนธุรกิจพลังงานใน 

CLMV ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 

ภาพท่ี 4.5 การคาดการณความตองการและการผลิตไฟฟาในเมียนมา 

หนวย: กิโลวัตต 

 
ท่ีมา: David Dapice, Electricity Demand and Supply in Myanmar, 2012.  
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ตารางท่ี 4.3 ตัวอยางของบริษัทไทยท่ีเขาไปลงทุนธุรกิจพลังงานในประเทศ CLMV  

ชื่อบริษัท 
ประเทศท่ี
ไปลงทุน 

รูปแบบการ
ลงทุน 

ชื่อบริษัทยอย/รวมทุน 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 

ลาว บริษัทรวม 
Hongsa Power Co., Ltd. 
Phu Fai Mining Co., Ltd. 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) ลาว บริษัทรวม บริษัท ไฟฟานํ้างึม 2 จํากัด 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ลาว บริษัทรวม 
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (ไซยะบุรี) 
บริษัท นํ้าเทิน 2 เพาเวอร จํากัด (เอ็นทีพีซี) 

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) ลาว บริษัทยอย บริษัท ไฟฟา หวยเหาะ จํากัด 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

เมียนมา บริษัทยอย 
Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte.Ltd. (GMP) 

Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. 
(GKMCP 1) 

บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ 
จํากัด (มหาชน) 

กัมพูชา บริษัทยอย ไอเฟค (แคมโบเดีย) จํากัด 

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

เมียนมา บริษัทยอย TA SANG HYDROPOWER COMPANY LIMITED 
ลาว บริษัทรวม บริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร จํากัด 
ลาว บริษัทยอย จี เอ็ม เอส ลาว 
ลาว บริษัทรวม บริษัท ไฟฟา นํ้างึม 3 จํากัด 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
กัมพูชา บริษัทยอย PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 
เมียนมา บริษัทยอย PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

เวียดนาม 
บริษัทยอย 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited 
(PTTEP SV) 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited 
(PTTEP KV) 

PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL) 
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV) 
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company 

Limited (PTTEP SVPC) 

บริษัทรวม 
Hoang Long Joint Operating Company 

Hoan-Vu Joint Operating Company 

เมียนมา 
บริษัทยอย Andaman Transportation Limited (ATL) 

บริษัทรวม 
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน) 

ลาว 

บริษัทยอย บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด 

บริษัทรวม 

บริษัท ไฟฟา หงสา จํากัด 
บริษัท พูไฟมายน่ิง จํากัด 

บริษัท ไฟฟา นํ้างึม 2 จํากัด 
บริษัท ไฟฟา นํ้างึม 3 จํากัด 

EDL- Generation Public Company 
บริษัท ไฟฟา เซเปยน-เซนํ้านอย จํากัด 

กัมพูชา บริษัทรวม บริษัท เคเค เพาเวอร จํากัด 
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ชื่อบริษัท 
ประเทศท่ี
ไปลงทุน 

รูปแบบการ
ลงทุน 

ชื่อบริษัทยอย/รวมทุน 

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมี
คัลส จํากัด (มหาชน) 

เวียดนาม 
บริษัทยอย 

SUPERGAS COMPANY LIMITED (SUPERGAS) 
CITYGAS COMPANY LIMITED (CITYGAS) 

บริษัทยอย/
รวมคา 

CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (CITYGAS 
NORTH) 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) เวียดนาม บริษัทยอย TOP Solvent (Vietnam) Limited Liability 
ท่ีมา: TDRI’s ASEAN Investment Database 

 

• วัสดุกอสรางและเฟอรนิเจอร  

ประเทศ CLMV มีการพัฒนาความเปนเมือง (urbanization) มากข้ึน จึงทําใหเกิดการเติบโตของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง ประกอบกับ จํานวนคนตางชาติในเมืองใหญ เชน 

พนมเปญ เวียงจันทน ยางกุง และโฮจิมินหเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว จึงทําใหธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง เชน วัสดุกอสราง 

และเฟอรนิเจอร เติบโตตามไปดวย  

 

ผูประกอบการไทยมีโอกาสในธุรกิจนี้ เนื่องจาก ไทยมีจุดแข็งในการผลิตวัสดุอุปกรณกอสราง เชน 

ซีเมนต และเครื่องสุขภัณฑ โดยมีผูประกอบการรายใหญท่ีเขาสูตลาดอาเซียนแลว เชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย 

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีธุรกิจวัสดุกอสรางใน CLMV และบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีธุรกิจ

วัสดุกอสรางในกัมพูชา ท้ังนี้ บางประเทศ เชน เมียนมา มีแหลงวัตถุดิบสําคัญ เชน หินปูน จึงเปนโอกาส

สําหรับธุรกิจไทยในการเขาไปลงทุนเพ่ือแสวงหาทรัพยากร (resource seeking) นอกจากนี้ ไทยมีการ

ออกแบบเฟอรนิเจอรท่ีดี จากการมีประสบการณการเปน OEM supplier และไลฟสไตลของประเทศไทยเปน

ตนแบบใหแกประเทศเพ่ือนบาน 

 

• ธุรกิจไลฟสไตล 

ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับไลฟสไตล เชน รานอาหาร รานกาแฟ โรงภาพยนตร โบวลิ่ง และคลินิกเสริมความ

งาม มีโอกาสสูงใน CLMV เนื่องจาก ประชาชนในประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะ CLM ไดรับอิทธิพลของสื่อไทย 

จึงทําใหไลฟสไตลของประเทศไทยเปนตนแบบใหแกประเทศเพ่ือนบาน ประกอบกับ ผูประกอบการไทยมีจุด

แข็งในดานการมีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสมัยใหม เปนระบบ ไดมาตรฐาน และมีบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ  

 

ตัวอยางของธุรกิจไทยท่ีเขาไปลงทุนในธุรกิจไลฟสไตลใน CLMV เชน  

- ธุรกิจรานอาหาร (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.1) เชน  

o Black Canyon (1 สาขาในยางกุง, 2 สาขาในพนมเปญ และ 2 สาขาในเวียงจันทน)1

2 

2  http://blackcanyonthai.com/storelocator.aspx 
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o Fuji Restaurant (2 สาขาในเวียงจันทน, 2 สาขาในยางกุง และกําลังจะเปดสาขาท่ี

พนมเปญ)2

3 และ  

o S&P ท่ีพนมเปญ 

- ธุรกิจรานกาแฟ เชน Café Amazon มีสาขาในพนมเปญ และเวียงจันทน และ True Coffee4  

(2 สาขาท่ีกัมพูชา (พนมเปญ และปอยเปต) และ 2 สาขาในเวียงจันทน) 

- ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง เชน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เขาไปตั้ง

บริษัทยอยชื่อ เมเจอร แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ (แคมโบเดีย) ในกัมพูชา  

-  ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เชน  

o วุฒิศักดิ์คลินิก ซ่ึงมี 12 สาขา (2 สาขาในเมียนมา (ยางกุง), 4 สาขาในลาว (เวียงจันทน 

ปากเซ สะหวันนะเขต และหลวงพระบาง), 4 สาขาในกัมพูชา (3 สาขาในพนมเปญ และ 

1 สาขาในเสียมเรียบ))4

5 และ 

o นิติพล (2 สาขาในเมียนมา (ยางกุง และมัณฑะเลย) และ 1 สาขาในลาว (เวียงจันทน))5

6  

 

• โลจิสติกส  

ประเทศไทยมีจุดแข็งในดานภูมิศาสตรท่ีตั้ง ซ่ึงเชื่อมตอทางกายภาพกับประเทศเพ่ือนบาน ไดแก 

กัมพูชา ลาว และเมียนมา และมีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสมัยใหม เปนระบบ ไดมาตรฐาน มีบุคลากรท่ี

มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจน มีความสามารถบริหารจัดการโลจิสติกสแบบ cold chain ได ดังนั้น จึงเปนโอกาส

ทางธุรกิจของผูประกอบการไทย 

 

ตัวอยางของบริษัทไทยท่ีประกอบธุรกิจโลจิสติกสใน CLMV เชน บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจในเวียดนาม และบริษัท เอสซีจี          

โลจิสติกส ซ่ึงประกอบธุรกิจในเวียดนาม และกัมพูชา  

 

• การผลิตท่ีใชแรงงานเขมขน 

ประเทศเพ่ือนบาน CLMV ไดสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรในการสงออกไปยังประเทศคูคาสําคัญ 

เชน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ การมีคาจางแรงงานถูก ในขณะท่ีประเทศไทยเสียเปรียบ

ดานสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรจากประเทศคูคาสําคัญหากเทียบกับประเทศ CLM รวมท้ังมีคาจาง

แรงงานสูง และประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน ตลอดจน ไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน จึงทําให

การขนสงกลับมายังไทยสามารถทําไดโดยสะดวก ดังนั้น ผูประกอบการไทยซ่ึงมีประสบการณบริหารจัดการ 

3  http://www.fuji.co.th/2009/TH/branches/index.php 
4  http://truecoffee.truecorp.co.th/wordpress/wp-content/themes/truecoffee_v3/international.html 
5  http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2558q1/20150615_eforl.pdf 
6  http://www.nitiponclinic.com/ 
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ซัพพลายเชนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังตนทุน คุณภาพ และการสงมอบสินคาตรงเวลา จึงมีโอกาสทางธุรกิจใน

การเขาไปลงทุนการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขน เชน การตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป ในประเทศ CLMV  

 

นอกจากนี้ ไทยมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีสามารถเขาไปเชื่อมตอกับการ

ผลิตท่ีใชแรงงานเขมขนในประเทศ CLMV ได เชน สิ่งทอ และกลองกระดาษบรรจุภัณฑ เปนตน 

 

ตัวอยางของธุรกิจไทยท่ีเขาไปทําการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขน เชน รับจางผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป และ

รับจางผลิตรองเทาและเครื่องหนัง และผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในข้ันตอนท่ีใชแรงงานเขมขน (เชน การพัน

สายไฟ)  

 

• บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

ประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ CLM ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน  

นักออกแบบระบบ และโปรแกรมเมอร ขณะท่ี ประเทศไทยมีประสบการณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มากอน (เชน การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยเฉพาะในภาคบริการตางๆ เชน การเงิน โทรคมนาคม 

การแพทย และโรงแรม ตลอดจน มีระบบท่ีพัฒนาแลวท่ีเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบ

กับ ธุรกิจบริการในประเทศ CLMV มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น ธุรกิจไทยจึงมีโอกาสสูงในการเขาไป

ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจบริการเหลานี้  

 

• การศึกษาและฝกอบรม 

ประเทศเพ่ือนบานขาดแคลนบุคลากรมีทักษะ เชน ชางเทคนิค หัวหนาคนงาน และผูจัดการ ขณะท่ี 

ภาคเศรษฐกิจมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น ประเทศไทยซ่ึงพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยมากอน 

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการจากการรับการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะ

จากญี่ปุน ประกอบกับ การท่ีญ่ีปุนตองการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการฝกอบรมแรงงานในภูมิภาค 

ตลอดจน การเติบโตของชนชั้นกลางในประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะใหความสําคัญตอการศึกษามากข้ึน เม่ือมี

ระดับรายไดสูงข้ึน จึงทําใหไทยมีโอกาสอยางมากในการทําธุรกิจดานการศึกษาและฝกอบรมในประเทศ CLMV 

 

• เกษตรอินทรีย  

ธุรกิจเกษตรอินทรียในประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ แขวงหลวงพระบางของลาว มีนโยบายสงเสริม

เกษตรอินทรีย ดังนั้น จึงเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการไทยท่ีมีประสบการณบริหารจัดการซัพพลายเชนของ

เกษตรอินทรียมากอน ในการเขาไปทําธุรกิจในประเทศเหลานี้  
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4.3 ขอจํากัดในการคาและการลงทุน และลักษณะเฉพาะของตลาดท่ีแตกตางกัน 

 

• ขอจํากัดในการคา-การลงทุน 

แตละประเทศมีพันธกรณี (commitment) ในการเปดเสรีจากการเจรจาการคาระหวางประเทศท้ังใน

ระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคีท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะในสาขาบริการ ซ่ึงบางประเทศอนุญาตใหคน

ตางชาติสามารถประกอบการไดโดยถือหุนท้ังหมด ในขณะท่ีบางประเทศไมอนุญาตใหคนตางชาติประกอบ

กิจการ ดังนั้น แนวทางในการดําเนินธุรกิจในแตละประเทศจึงแตกตางกัน เชน ในประเทศท่ีไมอนุญาตให

ชาวตางชาติประกอบธุรกิจบริการ ผูประกอบการไทยอาจตองรวมทุนกับนักลงทุนทองถ่ิน หรือใหแฟรนไชส 

(franchise) ในการใหบริการแทน เปนตน  

 

• ลักษณะเฉพาะของตลาด  

นอกจากโอกาสธุรกิจ และขอจํากัดในการคาและการลงทุนในแตละประเทศท่ีแตกตางกันแลว ชอง

ทางการทําการตลาดของประเทศอาเซียนแตละประเทศยังแตกตางกันอีกดวย เชน แตละประเทศมีความพรอม

ในการจําหนายสินคาและบริการผาน e-commerce ท่ีแตกตางกัน 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงตัวอยางความแตกตางในการใหบริการและ e-commerce ในประเทศอาเซียน เชน 

เมียนมา ลาวและอินโดนีเซีย มีขอจํากัดในการใหบริการโดยชาวตางชาติมาก จึงควรตองใชแนวทางการรวมทุน

กับนักลงทุนทองถ่ินหรือประกอบกิจการผานระบบแฟรนไชส ในขณะท่ีสามารถลงทุนไดโดยตรงในสิงคโปร 

เวียดนามและกัมพูชา เปนตน นอกจากนี้ การทําธุรกรรมผาน e-commerce ในปจจุบันยังเหมาะสมเฉพาะใน

ตลาดสิงคโปร และมาเลเซีย ในขณะท่ีตลาดอ่ืนๆ ยังคงเหมาะกับการใช e-commerce เฉพาะในการโฆษณา

และประชาสัมพันธเทานั้น 
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ภาพท่ี 4.6 ตัวอยางความแตกตางในการใหบริการและ e-commerce ในประเทศอาเซียน  

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

นอกจากนี้ บางสินคามีลักษณะเฉพาะของตลาด เชน ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล เปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพ

ในตลาดประเทศมุสลิมในอาเซียนคือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซ่ึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 

ประกอบกับ ผูประกอบการไทยมีประสบการณผลิตอาหารแปรรูปฮาลาลมากอน ดังนั้น ธุรกิจไทยจึงมีโอกาส

ในการไปลงทุนผลิตในประเทศมุสลิมในอาเซียนคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนเพ่ือขายในประเทศ และ

สงออกไปตลาดโลกได  

 

4.4  โอกาสธุรกิจท่ีเกิดจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายใตความตกลงการคาเสรี (FTAs) 

 

ปจจุบันภาคธุรกิจไทยกําลังอยูภายใตสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหมท่ีการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจจะมีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสการคาการลงทุนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

ท่ีผานมา การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกิดข้ึนแลวในความ

เปนจริงกอนท่ีจะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อยาง

เปนทางการในป 2558 นอกจากการทําความตกลงการคาเสรีกันเองในภูมิภาคแลว ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตยังไดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูคาอ่ืนๆ ท่ัวโลกอีก 48 ฉบับ 6

7 (ดูตารางท่ี 4.4 

ประกอบ) 

 

7
  ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2559 

                                                           



บทท่ี 4 ธุรกิจท่ีจะสงเสริมในประเทศอาเซียน   299 

 

ความตกลงการคาเสรีท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทําไวดังกลาวชวยสรางโอกาส

ธุรกิจอยางนอย 2 สวน สวนแรกเก่ียวกับโอกาสในการทําการคากับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ดวยกันเอง และอีกสวนหนึ่งเก่ียวกับโอกาสในการทําการคากับประเทศคูคาอ่ืน หากมีการไปลงทุนในประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนความตกลงการคาเสรีท่ีเกี่ยวของกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ณ เดือนกรกฎาคม 2559 

สมาชกิในความตกลงการคาเสรี จํานวนความตกลงการคาเสรี 

ภายในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 1 

ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 13 

ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศในภูมิภาคโอเชียเนีย 7 

ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต 8 

ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศนอกทวีปเอเชีย 20 

ท่ีมา: คณะผูวิจัยสรุปขอมูลจากฐานขอมูลของ Asia Regional Integration Center (ARIC) 

 

4.4.1  โอกาสจากความตกลงการคาเสรีในการทําการคากับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ในการทําการคากับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ธุรกิจท่ีตั้งอยูในประเทศไทยและท่ีตั้ง

อยูในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีโอกาสไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร โดยการใช

ประโยชนจากความตกลงการคาเสรีฉบับใดฉบับหนึ่งจากความตกลง 6 ฉบับ อันไดแก ความตกลงการคาสินคา

อาเซียน (ATIGA) ความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับจีน (ACFTA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวาง

อาเซียนกับญี่ปุน (AJCEP) ความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับเกาหลีใต (AKFTA) ความตกลงการคาเสรี

ระหวางอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด (AANZFTA) และความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับ

อินเดีย (AIFTA) 

 

ความตกลงท้ัง 6 ฉบับดังกลาวมีความครอบคลุมสินคาท่ีมีการลดอัตราภาษีศุลกากรท่ีแตกตางกัน มี

การกําหนดใหมีการลดอัตราภาษีศุลกากรลงแตกตางกัน และมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีระบุวาสินคาท่ีมี

สิทธิขอรับการลดหยอนภาษีศุลกากรจะตองมีคุณสมบัติอยางไรแตกตางกัน แตโดยภาพรวมแลว ความตกลง 

ATIGA มีความครอบคลุมสินคาและการลดอัตราภาษีศุลกากรมากท่ีสุด แมวากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาจะ

อนุญาตใหนับรวมเฉพาะมูลคาเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนในประเทศสมาชิกเพียง 10 ประเทศเทานั้น ดังนั้น ในการทําการคา

กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ธุรกิจจึงมักใชประโยชนจากความตกลง ATIGA เปนหลัก จาก

ขอมูลในป 2557 ธุรกิจไทยท่ีสงออกไปประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใชประโยชนจากความตกลง 

ATIGA สูงถึงรอยละ 98 ของมูลคาการใชสิทธิประโยชนรวมทุกความตกลง ในฝงนําเขา ธุรกิจไทยก็ใช
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ประโยชนจากความตกลง ATIGA สูงถึงรอยละ 99 ของมูลคาการใชสิทธิประโยชนรวมทุกความตกลง ในหัวขอ

นี้ คณะผูวิจัยไดสรุปโอกาสจากความตกลง ATIGA ในการทําการคากับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ท้ังฝงสงออกและฝงนําเขา 

 

ก. โอกาสจากความตกลง ATIGA สําหรับธุรกิจท่ีสงออกสินคาไปประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 

ภายใตความตกลง ATIGA ในป 2557 ประเทศในภาคีความตกลง ATIGA ท้ัง 9 ประเทศนําสินคาท่ี

ระดับพิกัดศุลกากร 6 หลัก จํานวน 46,525 รายการ จากจํานวนท้ังหมด 46,836 รายการ มาไวในรายการลด

ภาษีศุลกากร ซ่ึงอาจเปนสินคาในรายการลดภาษีปกติหรือสินคาท่ีมีความออนไหว สัดสวนการสงออกสินคาใน

รายการลดภาษีนี้คิดเปนรอยละ 99.95 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหขอมูล

พบวา สินคาในรายการลดภาษีศุลกากรรอยละ 2.4 ของมูลคาการสงออกท้ังหมดมีอัตราภาษีศุลกากรภายใต 

ATIGA เทากับอัตราภาษี MFN และอีกรอยละ 34.7 มีอัตราภาษี MFN อยูท่ีรอยละ 0 อยูแลว ความตกลง 

ATIGA ในภาพรวมจึงมีความครอบคลุมมูลคาการสงออกของไทยเฉพาะสินคาท่ีไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากร

รอยละ 62.8 

 

เม่ือพิจารณาในรายประเทศ พบวา ความตกลงกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาต่ํากวาหรือใกลเคียงกับ

ประเทศไทย (South-South FTAs) มีความครอบคลุมสินคาสงออกของไทยในระดับสูง เชน ความตกลงกับ

ลาว (รอยละ 98.1) เมียนมา (รอยละ 88.5) ฟลิปปนส (รอยละ 86.3) อินโดนีเซีย (รอยละ 82.8) กัมพูชา (รอย

ละ 77.9) และเวียดนาม (รอยละ 75.9) ท้ังนี้ เนื่องจากประเทศเหลานี้ยังเก็บภาษีศุลกากรในอัตราภาษี MFN 

สําหรับสินคานําเขาเกือบทุกรายการ ความตกลงกับมาเลเซียมีความครอบคลุมในระดับปานกลาง  

(รอยละ 56.0) เนื่องจากสินคาสงออกรอยละ 44.0 ซ่ึงสวนใหญอยูในกลุมอิเล็กทรอนิกส เปนสินคาท่ีมีการเก็บ

อัตราภาษี MFN อยูท่ีรอยละ 0 อยูแลว ในทํานองกลับกัน ความตกลงกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูง 

(North-South FTAs) อยางสิงคโปรมีความครอบคลุมในระดับต่ํา (รอยละ 0.1) ท้ังนี้ เนื่องจากอัตราภาษี 

MFN สําหรับสินคานําเขาเกือบทุกรายการอยูท่ีรอยละ 0 อยูแลว 

 

ตัวอยางสินคาสงออกหลักของไทยไปประเทศในภาคีความตกลง ATIGA ท่ีอยูในรายการลดภาษีและ

ไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากร เชน น้ํามันปโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ท่ีสงออกไปมาเลเซีย สวนสินคา

สงออกหลักของไทยไปประเทศในภาคีท่ีอยูนอกรายการลดภาษีนั้นมีอยูท้ังหมด 311 รายการ ตัวอยางสินคา

สงออกของไทยไปประเทศในภาคีท่ีอยูนอกรายการลดภาษี เชน น้ํามันปโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ท่ีสงออก

ไปเวียดนาม 
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เม่ือพิจารณาสินคาในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะท่ีไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากร พบวา ความ 

ตกลง ATIGA ทําใหในป 2557 สินคาสงออกของไทยไดเปรียบสินคาจากประเทศคูแขงท่ีไมไดรับสิทธิพิเศษจาก

ความตกลง คิดเปนแตมตอเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักรอยละ 14.57 จุด 

 

เม่ือพิจารณาในรายประเทศ พบวา ความตกลง ATIGA ทําใหสินคาสงออกของไทยไปสิงคโปร

ไดเปรียบสินคาจากประเทศคูแขงท่ีไมไดรับสิทธิพิเศษจากความตกลงสูงถึงรอยละ 1,075.1 จุด 7

8 รองลงมาเปน

สินคาสงออกของไทยไปมาเลเซีย (รอยละ 17.8 จุด) เวียดนาม (รอยละ 16.6 จุด) ฟลิปปนส (รอยละ 15.7 

จุด) บรูไน (รอยละ 15.2 จุด) ลาว (รอยละ 13.1 จุด) อินโดนีเซีย (รอยละ 12.8 จุด) กัมพูชา (รอยละ 12.2 

จุด) และเมียนมา (รอยละ 7.8 จุด) 

 

เม่ือพิจารณาสินคาในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะท่ีไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากร ในป 2557 

ผูประกอบการในไทยขอใชสิทธิสงออกไปอาเซียนคิดเปนมูลคารวมกันถึง 4.8 แสนลานบาท แตหากพิจารณา

ในดานอัตราการใชสิทธิประโยชน ผูสงออกในไทยในภาพรวมมีอัตราการใชประโยชนในระดับไมคอยสูงนัก คือ

ท่ีอัตรารอยละ 38.9 เม่ือพิจารณาในรายประเทศ พบวา มีประเทศในภาคีท้ังหมด 4 ประเทศท่ีผูสงออกในไทย

มีอัตราการใชสิทธิประโยชนในระดับท่ีสูงกวารอยละ 50 อันไดแก อินโดนีเซีย (รอยละ 65.8) ฟลิปปนส  

(รอยละ 58.5) สิงคโปร (รอยละ 50.7) และเวียดนาม (รอยละ 50.4) ในขณะท่ีการสงออกไปบรูไนและ

มาเลเซีย มีอัตราการใชสิทธิประโยชนอยูในระดับไมสูงนักท่ีรอยละ 46.3 และ 33.8 ตามลําดับ สวนการสงออก

ไปเมียนมา กัมพูชา และลาว มีอัตราการใชสิทธิประโยชนอยูในระดับต่ํามากท่ีรอยละ 10.7 9.2 และ 3.9 

ตามลําดับ 

 

ในป 2557 ความตกลง ATIGA ชวยทําใหสินคาไทยท่ีสงออกไปไดประโยชนจากการประหยัดภาษี

ศุลกากรคิดเปนมูลคา 8.8 หม่ืนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.5 เม่ือเทียบกับมูลคาการสงออกท้ังหมดจาก

ไทยไปประเทศในภาคี ผูนําเขาในอินโดนีเซียประหยัดภาษีคิดเปนมูลคารวม 2.6 หม่ืนลานบาท รองลงมาเปน

เวียดนาม (2.0 หม่ืนลานบาท) และมาเลเซีย (1.9 หม่ืนลานบาท) สวนมูลคาการประหยัดภาษีของผูนําเขาใน

บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา และสิงคโปร ยังมีมูลคาต่ํา 

 

ตัวอยางสินคาสงออกท่ีสามารถเก็บเก่ียวประโยชนดานภาษีศุลกากรไดสูงสุดในป 2557 เชน ยานยนต

ขนสงบุคคลท่ีมีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบมีลูกสูบท่ีจุดระเบิดโดยการอัดความจุกระบอกสูบ 1,500-2,500 

ซีซี (HS 870332) ท่ีสงออกไปอินโดนีเซีย และยานยนตสําหรับขนสงของท่ีมีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบมี

ลูกสูบท่ีจุดระเบิดโดยการอัด น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน 5 ตัน (HS 870421) ท่ีสงออกไปอินโดนีเซีย 

 

8
  แตมตอดานภาษีศุลกากรสูงมาก เนื่องจากสิงคโปรเก็บอัตราภาษี MFN สําหรับเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 2 รายการในอัตราสูงมาก 
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ข. โอกาสจากความตกลง ATIGA สําหรับธุรกิจท่ีนําเขาสินคาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 

ภายใตความตกลง ATIGA ในป 2557 ประเทศไทยนําสินคาท่ีระดับพิกัดศุลกากร 8 หลักท้ังหมด 

9,557 รายการมาไวในรายการลดภาษีศุลกากร ซ่ึงอาจเปนสินคาในรายการลดภาษีปกติหรือสินคาท่ีมีความ

ออนไหว อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหขอมูลพบวา สินคาในรายการลดภาษีศุลกากรรอยละ 41.9 ของมูลคา

การนําเขาท้ังหมดจากประเทศในภาคีความตกลง ATIGA ท้ัง 9 ประเทศมีอัตราภาษี MFN อยูท่ีรอยละ 0 อยู

แลว ความตกลง ATIGA ในภาพรวมจึงมีความครอบคลุมมูลคาการนําเขาของไทยเฉพาะสินคาท่ีไดรับแตมตอ

ดานภาษีศุลกากรรอยละ 58.1 

 

เม่ือพิจารณาในรายประเทศ พบวา ความตกลง ATIGA มีความครอบคลุมสินคานําเขาจากประเทศใน

ภาคีความตกลง ATIGA สวนใหญในระดับปานกลางถึงสูง มีเพียงสินคานําเขาจากประเทศบรูไนเทานั้นท่ีความ

ตกลง ATIGA มีความครอบคลุม ท้ังนี้ เนื่องจากสินคานําเขาหลักจากบรูไนอยางน้ํามันดิบและเมทิลแอลกอฮอล

มีการเก็บอัตราภาษี MFN อยูท่ีรอยละ 0 อยูแลว 

 

ตัวอยางสินคานําเขาหลักของไทยไปประเทศในภาคีความตกลง ATIGA ท่ีอยูในรายการลดภาษีและ

ไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากร เชน น้ํามันปโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ท่ีสงออกไปมาเลเซีย สวนสินคา

สงออกหลักของไทยไปประเทศในภาคีท่ีอยูนอกรายการลดภาษีนั้นมีอยูท้ังหมด 311 รายการ ตัวอยางสินคา

สงออกของไทยไปประเทศในภาคีท่ีอยูนอกรายการลดภาษี เชน น้ํามันปโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ท่ีสงออก

ไปเวียดนาม 

 

สินคาในรายการลดภาษีปกติท่ีนําเขาจากประเทศในภาคีความตกลง ATIGA ทุกรายการมีอัตราภาษี

ศุลกากรอยูท่ีรอยละ 0 สวนสินคาท่ีมีความออนไหวจํานวน 12 รายการ มีอัตราภาษีศุลกากรอยูท่ีรอยละ 5 

เม่ือพิจารณาสินคาเหลานี้เฉพาะท่ีไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากร พบวา ความตกลง ATIGA ทําใหในป 2557 

สินคานําเขาจากประเทศในภาคีความตกลง ATIGA ไดเปรียบสินคาจากประเทศอ่ืนท่ีไมไดรับสิทธิพิเศษจาก

ความตกลง คิดเปนแตมตอเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักรอยละ 10.0 จุด 

 

เม่ือพิจารณาในรายประเทศ พบวา ความตกลง ATIGA ทําใหสินคานําเขาจากกัมพูชาไดเปรียบสินคา

จากประเทศคูแขงท่ีไมไดรับสิทธิพิเศษจากความตกลงสูงรอยละ 21.8 จุด รองลงมาเปนสินคานําเขาเวียดนาม 

(รอยละ 15.4 จุด) อินโดนีเซีย (รอยละ 14.8 จุด) ฟลิปปนส (รอยละ 14.2 จุด) มาเลเซีย (รอยละ 13.7 จุด) 

 

เม่ือพิจารณาสินคาเฉพาะท่ีไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากร ในป 2557 ผูประกอบการในไทยขอใชสิทธิ

นําเขาจากอาเซียนคิดเปนมูลคารวมกันถึง 2.8 แสนลานบาท แตหากพิจารณาในดานอัตราการใชสิทธิ
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ประโยชน ผูนําเขาในไทยในภาพรวมมีอัตราการใชประโยชนในระดับไมคอยสูงนัก คือท่ีอัตรารอยละ 47.2 เม่ือ

พิจารณาในรายประเทศ พบวา แมจะมีประเทศในภาคี 5 ประเทศท่ีผูนําเขาในไทยมีอัตราการใชสิทธิประโยชน

ในระดับท่ีสูงกวารอยละ 60 อันไดแก กัมพูชา (รอยละ 84.2) อินโดนีเซีย (รอยละ 76.3) เวียดนาม (รอยละ 

74.4) ลาว (รอยละ 64.5) และฟลิปปนส (รอยละ 64.4) แตการนําเขาจากประเทศมาเลเซีย เมียนมา และ

สิงคโปร ซ่ึงมีมูลคาการนําเขาสินคาเฉพาะท่ีไดรับแตมตอดานภาษีศุลกากรสูงเปนอันดับหนึ่ง สอง และสี่ ยังมี

อัตราการใชสิทธิประโยชนไมสูงท่ีรอยละ 50.6, 2.4 และ 35.6 ตามลําดับ 

 

ในป 2557 ความตกลง ATIGA ชวยทําใหผูนําเขาไทยท่ีนําเขาสินคาจากอาเซียนไดประโยชนจากการ

ประหยัดภาษีศุลกากรคิดเปนมูลคา 4.4 หม่ืนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.3 เม่ือเทียบกับมูลคาการนําเขา

ท้ังหมดจากประเทศในภาคี ผูนําเขาสินคาจากอินโดนีเซียประหยัดภาษีคิดเปนมูลคารวม 1.4 หม่ืนลานบาท  

รองลงมาเปนมาเลเซีย (1.38 หม่ืนลานบาท) และเวียดนาม (7.5 พันลานบาท) สวนมูลคาการประหยัดภาษี

ของผูนําเขาในบรูไนและเมียนมายังมีมูลคาต่ํา 

 

ตัวอยางสินคานําเขาท่ีสามารถเก็บเก่ียวประโยชนดานภาษีศุลกากรไดสูงสุดในป 2557 เชน รถยนต

ขนสงบุคคล ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร  

(HS 87032361) ท่ีนําเขาจากอินโดนีเซีย บุหรี่ (HS 24022090) ท่ีนําเขาจากฟลิปปนส รถยนตขนสงบุคคลท่ีมี

เครื่องยนตสันดาปภายในแบบมีลูกสูบท่ีจุดระเบิดโดยการอัดความจุกระบอกสูบ 1,500-2,500 ซีซี  

(HS 87033254) และรถยนตขนสงบุคคล ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน 

3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร (HS 87032362) ท่ีนําเขาจากมาเลเซีย และรถจักรยานยนต (HS 87112059) ท่ี

นําเขาจากเวียดนาม 

 

ค. แนวทางการเพ่ิมการเก็บเกี่ยวโอกาสจากความตกลง ATIGA 

 

แมวาในภาพรวม ผูประกอบการภาคเอกชนไทยจะไดรับประโยชนดานภาษีศุลกากรจากความตกลง 

ATIGA ในระดับหลายหม่ืนลานบาท แตยังมีธุรกิจท่ียังมีอัตราการใชสิทธิประโยชนไมเต็มท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ธุรกิจสงออกในกลุมเครื่องนุงหม เครื่องหนัง อัญมณี เหล็กและเหล็กกลา อิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงธุรกิจนําเขา

ในกลุมอัญมณีและเครื่องประดับ ไม เซรามิก เหล็ก และเครื่องใชไฟฟา 

 

เม่ือพิจารณาในรายสินคา ตัวอยางสินคาสงออกท่ียังสามารถเก็บเก่ียวประโยชนไดอีก เชน น้ํามัน

ปโตรเลียมอ่ืนๆ (HS 271019) ท่ีสงออกไปลาว ชิ้นสวนยานยนตอ่ืนๆ (HS 870899) ท่ีสงออกไปมาเลเซีย 

ชิ้นสวนยานยนตอ่ืนๆ (HS 870899) ท่ีสงออกไปอินโดนีเซีย รถยนตขนสงบุคคลดีเซล ความจุกระบอกสูบ

มากกวา 2,500 ซีซี (HS 870333) ท่ีสงออกไปมาเลเซีย น้ํามันเบา และสิ่งปรุงแตง (HS 271011) ท่ีสงออกไป

ลาว ในขณะท่ีตัวอยางสินคานําเขาท่ียังสามารถเก็บเก่ียวประโยชนไดอีก เชน รถยนตขนสงบุคคลดีเซล  
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ความจุกระบอกสูบมากกวา 2,500 ซีซี (HS 87033353) ท่ีนําเขาจากอินโดนีเซีย น้ํามันปโตรเลียมท่ีมี 

ไบโอดีเซลเปนสวนประกอบ (HS 27102000) ท่ีนําเขาจากสิงคโปร กาแฟท่ีผสมไดทันที (HS 21011110) ท่ี

นําเขาจากมาเลเซีย 

 

การท่ีธุรกิจไมสามารถใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีไดเนื่องจากพบปญหาและอุปสรรค 6 

ดาน อันไดแก ความไมตระหนักถึงประโยชนท่ีจะไดรับ การไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน สินคาไมไดรับแตม

ตอดานภาษีศุลกากร ความไมคุมคาท่ีจะดําเนินการ กระบวนการขอใชสิทธิประโยชนมีความไมสะดวก และ

สินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา โดยท่ีปญหาและอุปสรรคหลักๆ ท่ีพบเกิดจากการท่ีผูประกอบการ

ภาคเอกชนไมตระหนักถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชประโยชน และกระบวนการขอใชสิทธิประโยชนมี

ความไมสะดวก (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2557) 

 

เพ่ือใหธุรกิจไทยสามารถเก็บเก่ียวโอกาสจากความตกลงการคาเสรีในการทําการคากับประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเต็มท่ีมากข้ึน ควรมีการดําเนินการดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

การกระตุนใหผูประกอบการใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรมากข้ึน 

• หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมการประชาสัมพันธการใชสิทธิประโยชนจาก FTA แก

ผูประกอบการ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเนนท่ีอุตสาหกรรมท่ียังมีอัตราการใช

สิทธิประโยชนต่ํา 

การเพ่ิมประสิทธิภาพและความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาการใชสิทธิประโยชน 

• กรมการคาตางประเทศและกรมศุลกากรควรกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน  

ตามระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและจํานวนขอรองเรียนจากผูประกอบการ ซ่ึงอาจ

แตกตางกันในแตละ FTA และควรมีตัวชี้วัดระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาออกใบอนุญาต

รับรองโครงสรางตนทุนการผลิตสินคาตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

• กรมการคาตางประเทศและกรมศุลกากรควรพัฒนาและปรับปรุงคูมือปฏิบัติการสําหรับ

เจาหนาท่ี ตลอดจนเพ่ิมการฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีเปนระยะๆ เพ่ือลดปญหาดุลยพินิจของ

เจาหนาท่ี 

• กรมการคาตางประเทศควรเรงประชาสัมพันธใหผูประกอบการตระหนักถึงประโยชนท่ี

ผูประกอบการจะไดรับ พรอมท้ังข้ันตอนในการเตรียมความพรอมหากผูประกอบการตองการ

ออกใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเอง 

• กรมการคาตางประเทศควรเรงพัฒนาระบบการจัดเก็บ และ/หรือ เชื่อมโยงขอมูลการออก

ใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองของผูประกอบการแบบออนไลนเพ่ือประโยชนในการ
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ติดตามผลการใชประโยชนจากความตกลง FTA โดยใหเกิดภาระตอท้ังผูประกอบการและ

เจาหนาท่ีภาครัฐนอยท่ีสุด 

• กรมศุลกากรควรประชาสัมพันธการใชระบบการขอใหหนวยงานศุลกากรพิจารณาลวงหนา 

(advanced ruling) สําหรับการตรวจสอบพิกัดศุลกากร อัตราภาษีศุลกากร และกฎวาดวย

แหลงกําเนิดสินคา เพ่ือลดปญหาการตีความพิกัดศุลกากรไมตรงกันระหวางผูประกอบการ

กับหนวยงานศุลกากร 

• รัฐบาลไทยควรใหความชวยเหลือดานเทคนิคและงบประมาณตามความเหมาะสมแก

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการใชสิทธิประโยชนในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม

ท่ีมีขอจํากัดในการดําเนินการ 

 

การใหขอมูลและคําปรึกษาแบบจุดเดียว (one-stop service) แกผูประกอบการ 

• กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ และกรมศุลกากร ควรรวมกัน

จัดทําเว็บไซตอยางเปนทางการแบบจุดเดียว (one-stop service) ท่ีสามารถใชงานไดงาย

และมีขอมูลอัตราภาษีและกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงตางๆ แยกตามราย

ประเทศ เพ่ือใหผูประกอบการมีขอมูลอยางเปนทางการท่ีมีความถูกตองและทันสมัย สําหรับ

การตัดสินใจวาจะเลือกใชประโยชนจาก FTA ฉบับใด 

• กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ และกรมศุลกากร ควรรวมกัน

ปรับปรุงตารางการลดภาษีของท้ังไทยและประเทศภาคี รวมท้ังกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา

ตามรหัสพิกัดศุลกากร HS 2012 เพ่ือใหผูประกอบการมีขอมูลท่ีถูกตองสําหรับใชอางอิงใน

การทําเอกสารท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เนื่องจากตารางการลดภาษีและกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา

ท่ีเผยแพรอยูในปจจุบัน สวนใหญยังอางอิงตามรหัสพิกัดศุลกากร HS 2002 หรือ HS 2007 

• กรมการคาตางประเทศควรใหขอมูล คําปรึกษา และจัดทําคูมือเก่ียวกับกระบวนการขอ

ใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (C/O) ผานชองทางปกติและอินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูประกอบการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทราบ ท้ังนี้ เนื่องจาก

ผูประกอบการหลายรายเห็นวากระบวนการขอใบ C/O มีความยุงยากซับซอน  

• กรมศุลกากรควรประสานกับหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีตางๆ ในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลอัตราภาษีและขอมูลการใชประโยชนภายใตความตกลงตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมี

ความถูกตองและทันสมัย 

 

การเจรจาตอรองดานภาษีศุลกากร กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา และระบบการรับรองถ่ินกําเนิด

สินคาดวยตนเอง 
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• กรมเจรจาการคาระหวางประเทศควรผลักดันใหประเทศภาคีนําสินคาท่ีอยูนอกรายการลด

ภาษี หรือสินคาท่ีอยูในรายการสินคาท่ีมีความออนไหวและยังไมลดภาษี หรือสินคาท่ีถูก

จํากัดโควตาการนําเขา ใหเขามาอยูในรายการลดภาษี 

• กรมเจรจาการคาระหวางประเทศควรผลักดันใหประเทศสมาชิกอาเซียนใหม อันไดแก 

กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ลดภาษีศุลกากรภายใต ATIGA ใหไดตามกําหนด 

• รัฐบาลไทยควรผลักดันใหประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดนีเซีย ใช

ระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาโดยผูสงออกท่ีไดรับการรับรอง (self-certification by 

approved exporters) แบบเดียวกันทุกประเทศ 

 

ตารางท่ี 4.5 ภาพรวมสถานะการลดภาษีศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีตางๆ ณ ป 2559 
ประเทศคูคา สถานะการลดภาษีศุลกากรภายใต FTA 

อาเซียนเดมิ • ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก ATIGA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรือ AANZFTA ได 

• อัตราภาษีศลุกากรของสินคาสงออกภายใต ATIGA: 

o สินคาปกติ (IL): 0% แลว 

o สินคาท่ีมีความออนไหว (SL): ไมเกิน 5% แลว 

o สินคาท่ีมีความออนไหวสูง (HSL): ลดลงอยูในระดับท่ีสมาชิกยอมรบัได 

o สินคาท่ีอยูนอกรายการลดภาษี (GEL): เทากับอัตรา MFN 

• อัตราภาษีศลุกากรของสินคานําเขาภายใต ATIGA: 

o สินคาปกติ (IL): 0% แลว 

o สินคาท่ีมีความออนไหว (SL): ไมเกิน 5% แลว 

อาเซียนใหม • ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก ATIGA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรือ AANZFTA ได 

• แมจะตกลงกันไวแลว แตประเทศอาเซียนใหมยังไมเผยแพรตารางการลดอัตราภาษีภายใต ATIGA ในแตละ

ปอยางชัดเจน 

• สินคาสงออกภายใต ATIGA: 

o สินคาปกติ (IL): 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 (เกือบท้ังหมด) และภายใน 1 ม.ค. 2561 (สวนท่ีเหลือ) 

o สินคาท่ีมีความออนไหว (SL): ไมเกิน 5% ภายใน 1 ม.ค. 2556 (เวียดนาม), 2558 (ลาว), 2558 

(เมียนมา) และ 2560 (กัมพูชา) 

o สินคาท่ีอยูนอกรายการลดภาษี (GEL): เทากับอัตรา MFN 

• สินคานําเขาภายใต ATIGA: 

o สินคาปกติ (IL): 0% แลว 

o สินคาท่ีมีความออนไหว (SL): ไมเกิน 5% แลว 

ท่ีมา:  คณะผูวิจัยสรุปจากความตกลงท่ีเก่ียวของ 
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ภาพท่ี 4.7 ผลการสํารวจปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนจาก FTA ในป 2556 

 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2557 

 

4.4.2  โอกาสจากความตกลงการคาเสรีในการทําการคากับประเทศคูคาอ่ืน หากไปลงทุนในประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

นอกเหนือจากการท่ีประเทศไทยทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตแลว ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังไดรวมกันทําความตกลงการคาเสรีระดับ

ภูมิภาคกับประเทศคูคาสําคัญอีก 6 ประเทศ อันไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย 

(ดูตารางท่ี 4.8 ประกอบ) ดังนั้น ธุรกิจไทยท่ีสามารถใชสิทธิประโยชนในการคากับประเทศคูคาเหลานี้ภายใต

ความตกลงระดับภูมิภาค ยังมีโอกาสขอใชสิทธิประโยชนได หากโครงสรางการผลิตหลังจากการขยายฐานการ

ผลิตไปท่ีประเทศอ่ืนๆ 8

9 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมเปลี่ยนแปลงไปมากจนทําใหสินคาไมผาน 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา สําหรับธุรกิจไทยท่ีเคยใชสิทธิประโยชนในการคากับประเทศคูคาเหลานี้ภายใต

ความตกลงระดับทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศคูคานั้นๆ หากตองการขอใชสิทธิประโยชนภายใตความตกลง

ระดับภูมิภาค หรือความตกลงระดับทวิภาคีท่ีประเทศแหลงท่ีต้ังฐานการผลิตใหมทํากับประเทศคูคานั้นๆ 

จะตองศึกษาเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาดวย 

9
  อยางไรก็ตาม มีขอควรระวังวา ในกรณีการสงออกไปจีน สินคาที่ผลิตในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดรับสิทธิประโยชน

ดานภาษศีุลกากรก็ตอเมื่อสินคานั้นไมไดอยูในรายการสินคาที่มีความออนไหวของประเทศนั้น 
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ในกรณีการคากับชิลีและเปรูนั้น มีเพียงบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานั้นท่ีไดทํา

ความตกลงการคาเสรีกับ 2 ประเทศนี้ กลาวคือ มีมาเลเซีย สิงคโปร บรูไน และเวียดนามเทานั้นท่ีไดทําความ

ตกลงการคาเสรีกับชิลี และมีสิงคโปรเพียงประเทศเดียวท่ีไดทําความตกลงการคาเสรีกับเปรู (ดูตารางท่ี 4.8 

ประกอบ) ดังนั้น ธุรกิจท่ีมีแผนจะขยายฐานการผลิตโดยยังตองการใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรใน

การคากับชิลีและเปรูจะสามารถเลือกแหลงท่ีตั้งฐานการผลิตไดในประเทศท่ีกลาวไวขางตนเทานั้น 

 

นอกจากนี้ หากมีการขยายการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ภาคธุรกิจจะมีโอกาสใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีในการคากับประเทศคูคาเพ่ิมข้ึนอีก 16 ประเทศ 

อันไดแก สหรัฐอเมริกา ไตหวัน ตุรกี ปากีสถาน บาหเรน คูเวต โอมาน กาตาร ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส ไอซแลนด ลิคเตนสไตน นอรเวย สวิตเซอรแลนด ปานามา และคอสตาริกา (ดูตารางท่ี 4.9 ประกอบ) 

 

การขยายการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

อยางเวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา ทําใหธุรกิจมีโอกาสขอใชประโยชนในการสงออกไปประเทศสหภาพ

ยุโรป 28 ประเทศ ภายใตระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไปของกลุมประเทศสหภาพยุโรปท่ีใหกับ

ประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา (ดูตารางท่ี 4.9 ประกอบ) จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ธุรกิจไทยท่ีมี

โอกาสไดรับประโยชนดานภาษีศุลกากร หากยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว  

และเมียนมา ไดแก ธุรกิจเดิมท่ีเคยพ่ึงพิงการใชสิทธิประโยชนจากระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไป

ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป เชน ธุรกิจสงออกเคมีภัณฑ อาหารแปรรูป เครื่องหนัง สิ่งทอ เครื่องนุงหม ยาง 

และเครื่องจักรกล นอกจากนี้ ในอนาคต ธุรกิจท่ีขยายการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตยังอาจจะไดรับประโยชนเพ่ิมเติมจากความตกลงการคาเสรีท่ีแตละประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตไปเจรจาไวเพ่ิมเติมอีก เชน ความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) 

 

 



 

ตารางท่ี 4.6 ภาพรวมโอกาสทางการคากับประเทศคูคานอกอาเซียนท่ีประเทศไทยมีความตกลงการคาเสรีดวย ณ เดือนตุลาคม 2559 

ประเทศ 

เศรษฐกิจป 2559 ประชากรป 2559 การคาป 2559 ความตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชป 2559 

GDP (ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) 

อัตราการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

(%) 

จํานวน
ประชากร 
(ลานคน) 

อัตราการ
เพ่ิมขึ้นของ
ประชากร 

(%) 

สัดสวน
การสงออก
จากไทย 

(%) 

สัดสวน
การนําเขา
ของไทย 

(%) 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ลาว 

จีน 10,866,444.0 6.9 1,371.2 0.5 11.1 20.3 ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี
ญี่ปุน 4,123,257.6 0.5 127.0 -0.1 9.4 15.4 ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี
อินเดีย 2,073,543.0 7.6 1,311.1 1.2 2.5 1.3 ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี
เกาหลีใต 1,377,873.1 2.6 50.6 0.4 1.9 3.5 ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี
ออสเตรเลีย 1,339,539.1 2.3 23.8 1.3 4.6 2.1 ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี
นิวซีแลนด 173,754.1 3.4 4.6 1.9 0.6 0.3 ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี
ชิลี 240,215.7 2.1 17.9 1.0 0.3 0.1 ม ี - ม ี ม ี - ม ี ม ี - - - 

เปร ู 192,083.7 3.3 31.4 1.3 0.2 0.0 ม ี - - ม ี - - - - - - 

รวม 20,386,710.3 5.0 2,937.5 0.8 30.5 43.0           

ท่ีมา: คณะผูวิจัยรวบรวมจากฐานขอมูลของธนาคารโลก ฐานขอมูล Trade Map และความตกลงการคาเสรีท่ีเก่ียวของ 
 

            บทที่ 4 ธุรกิจที่จะสงเสริมในประเทศอาเซียน              )                                       
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ตารางที่ 4.7 ภาพรวมโอกาสทางการคา้กับประเทศคูค่้านอกอาเซียนที่ประเทศไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีด้วย แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นมี ณ เดือนตุลาคม 2559 

ประเทศ 

เศรษฐกิจปี 2559 ประชากรปี 2559 การค้าปี 2559 ความตกลงการค้าเสรี/ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่มีผลบังคับใช้ปี 2559 
GDP 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

อัตราการ
เติบโตทาง

เศรษฐกิจ (%) 

จํานวน
ประชากร 
(ล้านคน)

อัตราการ
เพิ่มขึ้นของ

ประชากร (%)

สัดส่วนการ
ส่งออกจาก
ไทย (%) 

สัดส่วนการ
นําเข้าของ
ไทย (%) 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ลาว 

สหรัฐอเมริกา 17,946,996.0 2.4 321.4 0.8 11.2 6.9 - - - มี - - - - - - 
สหภาพยุโรป 16,229,464.2 1.9 509.7 0.3 10.3 8.9 - - - - - - มี มี มี มี 
ไต้หวัน 523,009.0 0.7 23.5 0.3 1.6 3.7 - - - มี - - - - - - 
ตุรกี 718,221.1 4.0 78.7 1.5 0.5 0.1 - - มี - - - - - - - 
ซาอุดิอาระเบีย 646,001.9 3.5 31.5 2.1 1.4 2.4 - - - มี - - - - - - 
สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

370,292.7 3.2 9.2 0.8 1.4 4.0 - - - มี - - - - - - 

กาตาร์ 166,907.7 3.6 2.2 2.9 0.2 1.5 - - - มี - - - - - - 
คูเวต 112,811.6 -0.4 3.9 3.6 0.2 0.4 - - - มี - - - - - - 
โอมาน 70,254.9 3.5 4.5 5.8 0.3 0.3 - - - มี - - - - - - 
บาห์เรน 32,221.5 2.9 1.4 1.1 0.1 0.1 - - - มี - - - - - - 
ปากีสถาน 269,971.5 5.5 188.9 2.1 0.4 0.1 - มี มี - - - - - - - 
สวิตเซอร์แลนด์ 664,737.5 0.9 8.3 1.2 1.2 2.3 - - - มี - - - - - - 
นอร์เวย์ 388,314.9 1.6 5.2 1.1 0.1 0.1 - - - มี - - - - - - 
ไอซ์แลนด์ 16,598.5 4.0 0.3 1.0 0.0 0.0 - - - มี - - - - - - 
ลิคเตนสไตน์ 5,487.8 -1.2 0.0 0.7 0.0 0.0 - - - มี - - - - - - 
ปานามา 52,132.3 5.8 3.9 1.6 0.1 0.0 - - - มี - - - - - - 
คอสตาริกา 51,106.7 2.8 4.8 1.1 0.1 0.0 - - - มี - - - - - - 
รวม 38,264,529.6 2.2 1,197.4 0.9 29.1 31.0           
ที่มา: คณะผู้วิจัยรวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารโลก ฐานข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติไต้หวัน ฐานข้อมูล Trade Map และความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้อง 

             โครงการการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC)   
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บทท่ี 5 การลงทุนของไทยใน GMS/อาเซียนและ 

การลงทุนของตางชาติในไทยเพื่อนําไปสูการเปนชาติการคา 

 

 

5.1 บทนํา 
 

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (Association of South East Asian 

Nations: ASEAN)1 และกลุมประเทศภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง หรือ GMS 

(Greater Mekong Subregion: GMS)2 มีความสําคัญเปนอยางมากตอเศรษฐกิจไทย ทั้งดานการผลิต นําเขา 

สงออก รวมทั้งการลงทุนระหวางประเทศ เน่ืองจากประเทศเหลาน้ีมีทรัพยากรที่ อุดมสมบูรณ และ 

มีความหลากหลายแตกตางกัน อีกทั้งระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จึงเปนโอกาสในการจัดสรร

ทรัพยากร (เชน ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ปจจัยทุน เทคโนโลยี และความสามารถในการประกอบการ) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตใหสูงขึ้น นอกจากน้ี การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและกลุมชนช้ันกลางที่

ขยายตัวมากขึ้นทําใหเกิดความตองการสินคาและบริการมากย่ิงขึ้น จึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการสงออกของ

ธุรกิจไทย  

 

 การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจากกลุมอาเซียนและ GMS สามารถเกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การสงออกสินคาไปยังประเทศในกลุม ซึ่งจะชวยสรางรายไดใหกับประเทศ และสงผลเก่ียวเน่ือง

ไปยังการลงทุน การจางงาน และการบริโภคในประเทศ 

2.  การลงทุนขาออกไปยังประเทศในกลุม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนไดในหลายรูปแบบ ไดแก  

-  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยอาศัยการลงทุนขาออก เพ่ือแสวงหาแรงงานราคาถูก หรือ 

เทคโนโลยีระดับสูง  

-  การลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยอาศัยการลงทุนขาออก เพ่ือขยายตลาดเปาหมาย

ใหกวางมากขึ้น หรือ เพ่ือครอบครองวัตถุดิบ  

-  การปรับกลยุทธเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ โดยอาศัยการลงทุนขาออก เพ่ือยายฐานการผลิต

ตามเครือขายการผลิต 

 

 บทน้ีจะเนนการศึกษา 2 ประเด็นหลัก ไดแก การลงทุนของไทยใน GMS/อาเซียน และมาตรการจูงใจ

ใหไปลงทุน และการศึกษาการลงทุนของตางชาติในไทยเพ่ือนําไปสูการเปนชาติการคา 

1  ประเทศสมาชิก ประกอบไปดวย กัมพูชา ฟลิปปนส บรูไนดารุซาลาม มาเลเซีย สิงคโปร ไทย อินโดนิเชีย เวียดนาม เมียนมา และลาว 
2  ประเทศสมาชิก ประกอบไปดวย สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง มณฑลยูนาน และ มณฑลกวางสี เขตปกครองตนเอง) กัมพูชา 

ไทย เวียดนาม เมียนมา และลาว 
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 ในสวนของการลงทุนของไทยใน GMS/อาเซียนและมาตรการจูงใจใหไปลงทุน การศึกษาแบงออกเปน 

2 สวน ไดแก สวนแรกเปนการนําเสนอภาพรวมและกรณีศึกษาที่นาสนใจของการลงทุนของไทยใน GMS/

อาเซียน โดยอาศัยฐานขอมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่รวบรวมการลงทุนของไทยใน

อาเซียน (TDRI’s ASEAN Investment Database) ประกอบกับขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ และสวนที่สองเปนการ

วิเคราะหมาตรการในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในตางประเทศของ กระทรวงพาณิชย 

และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในปจจุบัน และเสนอแนะมาตรการในการสงเสริมหรือ

อํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งไดทําการศึกษาโดยใชการวิเคราะหบทบาทภายใตกรอบกฎหมาย ประกอบกับ 

การสัมภาษณตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนฝงผูใหความชวยเหลือ และการ

สัมภาษณตัวแทนภาคธุรกิจ ซึ่งเปนฝงผูรับความชวยเหลือ 

 

 ในสวนของการลงทุนของตางชาติในไทยเพ่ือนําไปสูการเปนชาติการคา จะเปนการศึกษาเพ่ือใหเขาใจ

อุปสรรคตางๆ ที่บริษัทการคา สํานักงานใหญในภูมิภาคของบริษัทตางประเทศและบริษัทผูผลิตของ

ตางประเทศประสบอยูจากการดําเนินการในประเทศไทย ซึ่งทําใหไมสามารถสงเสริมการคาและการสงออก

ของบริษัทไทยไดอยางที่ควรจะเปน โดยในสวนน้ีจะแบงการดําเนินการออกเปน 3 สวน ประกอบไปดวย  

สวนแรก จะเปนการสรุปผลการศึกษาของโครงการที่ 2 เรื่อง “การจัดทํายุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง

ทางการคา สวนที่สอง จะเปนผลการสัมภาษณบริษัทการคา (trading firm) หรือสํานักงานใหญในภูมิภาค 

(regional headquarter) ของบริษัทตางประเทศในประเทศไทย ตอบทบาทในการสงเสริมเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเพ่ือนําไปสูการเปนชาติการคา สําหรับสวนที่สาม จะเปนผลการสัมภาษณบริษัทขามชาติ ที่มี

เครือขายการผลิต (production network) ในประเทศอาเซียนหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

 

 กรอบการวิเคราะหในบทที่ 5 สามารถสรุปไดโดยอาศัยแผนภาพ (ภาพที่ 5.1) ดังน้ี 
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ภาพที่ 5.1 กรอบการวิเคราะหในสวนของการลงทนุของไทยใน GMS/อาเซียน มาตรการจูงใจใหลงทนุ 

และการลงทนุของตางชาติในไทยเพื่อนาํไปสูการเปนชาติการคา 

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

5.2  การลงทุนของไทยใน GMS/อาเซียน และมาตรการจูงใจใหไปลงทุน 

 

ในสวนน้ีจะเปนการนําเสนอภาพรวมและกรณีศึกษาที่นาสนใจของการลงทุนของไทยใน GMS/

อาเซียน และการวิเคราะหมาตรการในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในตางประเทศของ

กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในปจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ

ในการสงเสริมหรืออํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

5.2.1 ภาพรวมและกรณีศึกษาที่นาสนใจของการลงทุนของไทยใน GMS/อาเซียน 
 

ภาพรวมการลงทุนขาออกของไทยในระดับโลก 

 

ในภาพรวม มูลคาการลงทุนขาออกของไทยรายปเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในอัตราที่รวดเร็ว (ภาพที่ 5.2)

โดยเพ่ิมขึ้นจาก 551.44 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2548 มาเปน 10,554.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558  

คิดเปนอัตราเจริญเติบโตแบบทบตนที่รอยละ 34.33 ตอป 
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หากพิจารณาในแงของมูลคาสะสม (stock) (ภาพที่ 5.3) จะพบวา มูลคาการลงทุนขาออกของไทย

สะสมป 2557 มีมูลคารวม 65,768.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 0.267 ของมูลคาการลงทุนขาออก

สะสมของโลก โดยประเทศไทยมีมูลคาการลงทุนขาออกสะสมในอันดับที่ 36 จาก 180 ประเทศที่มีขอมูลการ

ลงทุนขาออกทั้งหมด 

 

ภาพที่ 5.2 มูลคาการลงทนุขาออกของไทยรายป (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

 

ภาพที่ 5.3 มูลคาการลงทนุขาออกสะสมของไทยเม่ือเทียบกับระดับโลก (ป 2557) 

 
ท่ีมา: ขอมูลจาก UNCTAD (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2559) 

 

 การที่มูลคาการลงทุนขาออกสะสมของไทยมีมูลคาที่นอยทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงเปรียบเทียบกับ

มูลคาสะสมของโลก ไดสะทอนถึงบทบาทที่จํากัดของการลงทุนขาออกตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งสามารถ

อธิบายไดโดยทฤษฎี Investment Development Path ของ Narula and Dunning (2010)3 (ภาพที่ 5.4) 

ซึ่งอธิบายวา การพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแรกน้ัน เศรษฐกิจมีระดับการพัฒนาที่ตํ่ามาก และตองอาศัยเงินลงทุน

จากตางประเทศที่จะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เนนทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเขมขนเปนหลัก สวน

บทบาทของการลงทุนขาออกยังแทบจะไมเกิดขึ้น เมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้นแลว เงินลงทุนขาเขาจะมี

3  Narula, R., Dunning, J.H., Multinational enterprises, development and globalization: Some clarifications and a research 
agenda. Oxford Development Studies, Vol. 38, No.3, 2010, p. 263-287. 
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ปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือกระจายการลงทุนไปยังสาขาตางๆ ในขณะเดียวกัน ก็จะเริ่มเกิดการลงทุนขาออก

ขึ้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เชน การแสวงหาแรงงานราคาถูก หรือการขยายการลงทุนใน

ภาคบริการที่ธุรกิจมีความเขมแข็งมากขึ้น เชน ภาคกอสราง หรือภาคการเงินการธนาคาร ในขั้นตอนสุดทาย 

ตลาดภายในประเทศเริ่มถึงขีดจํากัดที่ทําใหการลงทุนขาเขาเริ่มชะลอตัวลง ประเทศจะตองอาศัยการพัฒนา

เศรษฐกิจผานการลงทุนขาออก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจใหมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง ใน

การพัฒนาการจัดการเงินทุนของบริษัท การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศกับผูเลนในระดับโลก  

การควบรวมกิจการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ที่มีมูลคาเพ่ิมสูง เชน ไอซีที ไบโอเทคโนโลยี และการใหคําปรึกษา เปนตน ในกรณีของประเทศไทยจึงนับไดวา 

บทบาทการลงทุนขาออกของไทยยังอยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนาเทาน้ัน 

 

ภาพที่ 5.4 ระดับการพฒันาและระดับการลงทนุของประเทศตางๆ 

 
ท่ีมา: ปญจพัฒน ประสิทธิ์เดชสกุล และคณะ (2559)3

4 

 

ภาพรวมการลงทุนขาออกของไทยใน GMS/อาเซียน 

 

 การลงทุนขาออกของไทยใน GMS/อาเซียน (ภาพที่ 5.5) มีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเกือบทุกป โดย

การลงทุนขาออกของไทยในอาเซียน เพ่ิมขึ้นจาก 66.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2548 มาเปน 2,509.58 ลาน

4  ปญจพัฒน ประสิทธิ์เดชสกุล, พิทวัส พูนผลกุล, จิรวัฒน ชนะ และไพลิน ผลิตวานนท, เปดขุมทรัพยเออีซี: โอกาสของไทยคืออะไร. โครงการ
ศึกษา Thailand’s Future Growth, ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559. 
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เหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 คิดเปนอัตราเจริญเติบโตแบบทบตนที่รอยละ 43.82 ตอป ในขณะเดียวกัน  

การลงทุนขาออกของไทยไปยัง GMS5 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจาก 303.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2548 ขึ้นมาเปน 

1732.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 คิดเปนอัตราเจริญเติบโตแบบทบตนที่รอยละ 19.03 

 

ภาพที่ 5.5 การลงทนุขาออกของไทยรายปใน GMS/อาเซียน (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

  

 เมื่อพิจารณามูลคาเงินลงทุนขาออกของไทยในตางประเทศในป 2558 (ภาพที่ 5.6) จะพบวาการ

ลงทุนขาออกของไทยไปอาเซียน คิดเปนรอยละ 23.8 ของเงินลงทุนขาออกของไทยทั้งหมด โดยเงินลงทุนของ

ไทยไปยังสหภาพยุโรปอยูที่รอยละ 17.4 เงินลงทุนในญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและจีน อยูที่รอยละ 6.3 รอยละ 2.0 

และรอยละ -0.4 ตามลําดับ โดยมีเงินลงทุนที่เหลือรอยละ 51.0 ที่ลงทุนในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุม

ประเทศขางตน สําหรับการลงทุนของไทยในกลุม GMS ซึ่งมีสมาชิกบางสวนอยูในอาเซียนดวยเชนกัน มีเงิน

ลงทุนคิดเปนรอยละ 16.4 ของเงินลงทุน 

 

  

5  มีบางประเทศที่อยูทั้งในกลุมอาเซียนและ GMS และในการคํานวณมูลคาการลงทุนขาออกของจีนจะใชขอมูลของทั้งประเทศเน่ืองจากไมไดมี
ขอมูลการลงทุนขาออกแยกรายมณฑล – คณะผูวิจัย 
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ภาพที่ 5.6 สัดสวนการลงทนุขาออกของไทยใน GMS/อาเซียนเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ณ ป 25585

6 

 
ท่ีมา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

 

เมื่อพิจารณารายประเทศ (ตารางที่ 5.1) พบวา ในชวง 10 ปผานมา (2548-58) ประเทศไทยมีการ

ออกไปลงทุนในประเทศสิงคโปร มาเลเซียและจีนในสัดสวนที่คอนขางสูง โดยมีมูลคาการลงทุนรวม 11,905.19 

ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 54.03 ของเงินลงทุนขาออกของไทยในทั้ง GMS/อาเซียน อยางไรก็ดี 

บทบาทของการลงทุนของประเทศไทยในกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (กลุม CLMV) เริ่มมีมากขึ้นใน

ระยะหลัง โดยใน 10 ปลาสุด มีการลงทุนขาออกไปยังกลุม CLMV คิดเปนมูลคารวม 7,508.26 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 34.07 แตใน 3 ปลาสุด (2556-58) มีเงินลงทุนขาออกจากไทยไปยัง

ประเทศกลุม CLMV รวม 4,041.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.97 ของเงินลงทุนขาออก

ของไทยในทั้ง GMS/อาเซียน ในขณะที่เงินลงทุนในประเทศสิงคโปร มาเลเซียและจีนใน 3 ปลาสุดมมีูลคาเพียง 

1,464.32 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20.79 ของเงินลงทุนขาออกของไทยในทั้ง GMS/

อาเซียนเทาน้ัน 

 

 เมื่อพิจารณาการลงทุนขาออกลงลึกถึงรายสาขา พบวาในชวง 10 ปที่ผานมา (2548-58) (ภาพที่ 5.7 

(ก)) ประเทศไทย ซึ่งมีการลงทุนขาออกรวม 68,002.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ สามารถแยกการลงทุนออกไดเปน 

4 สาขาหลัก ไดแก การผลิต (รอยละ 30) การทําเหมืองแรและเหมืองหิน (รอยละ 29) การขายสงและการขาย

ปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต (รอยละ 14) และกิจกรรมการเงินและการประกันภัย (รอยละ 11)  

 

 อยางไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะในชวง 3 ปที่ผานมา (2556-58) (ภาพที่ 5.7(ข)) จะพบวาสัดสวนการ

ลงทุนรายสาขา สําหรับสาขาหลักไดมีการเปลี่ยนแปลง โดยสัดสวนการลงทุนขาออกในสาขาการผลิต และการ

ทําเหมืองแรและเหมืองหิน ไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 27 และ 25 ตามลําดับ ในขณะที่สาขาการขายสงและ

6  มีบางประเทศที่อยูทั้งในกลุมอาเซียนและ GMS – คณะผูวิจัย 
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การขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต และกิจกรรมการเงินและการประกันภัย มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปน

รอยละ 22 และ 13 ตามลําดับ 

 



 

 

ตารางที่ 5.1 มูลค่าการลงทนุขาออกของไทยรายปใีน GMS/อาเซียน แยกรายประเทศ (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  
 สมาชิก 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p 2558 p 

บรูไน อาเซียน - - - - - - - - - - 3.73 
อินโดนีเซีย อาเซียน (98.38) 26.46 (131.96) 104.12 61.33 138.34 578.65 596.15 580.74 121.33 379.70 
มาเลเซีย อาเซียน 5.17 43.36 154.77 285.15 365.54 368.85 145.49 365.16 460.21 162.35 192.63 
ฟิลิปปินส์ อาเซียน 10.59 (3.45) 21.17 (31.19) 6.22 89.68 (41.29) 60.98 88.81 (22.80) 80.64 
สิงคโปร์ อาเซียน (67.53) 470.26 185.44 847.58 635.23 2,766.78 969.66 696.79 (1,164.79) 2,044.81 73.98 
กัมพูชา อาเซียน/GMS 5.95 29.97 (5.18) 101.64 39.94 25.90 (14.16) 117.68 130.78 90.53 69.95 
ลาว อาเซียน/GMS (55.41) 17.82 76.40 97.34 297.00 350.13 (101.13) 247.26 203.85 233.77 501.49 
เมียนมา อาเซียน/GMS 197.24 58.67 (356.67) 112.27 147.27 189.55 352.20 336.09 757.37 381.27 818.08 
เวียดนาม อาเซียน/GMS 68.66 34.28 19.94 102.82 150.54 188.96 350.89 283.20 396.64 68.09 389.38 
จีน อาเซียน/GMS 87.17 65.65 430.74 13.16 708.50 200.38 135.75 561.82 372.97 (631.90) (45.94) 
อาเซียน   66.28 677.37 (36.09) 1,619.74 1,703.07 4,118.19 2,240.31 2,703.32 1,453.60 3,079.36 2,509.58 
GMS   303.61 206.39 165.23 427.23 1,343.25 954.92 723.55 1,546.05 1,861.61 141.76 1,732.96 
อาเซียน/GMS  153.46 743.02 394.65 1,632.89 2,411.57 4,318.57 2,376.06 3,265.13 1,826.58 2,447.45 2,463.64 

ที่มา: ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559) 

 
 

            บทที่ 5 การลงทุนของไทยใน GMS/อาเซียนและการลงทุนของต่างชาติในไทยเพือ่นําไปสู่การเป็นชาติการค้า                  ) 
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ภาพที่ 5.7 สัดสวนการลงทนุขาออกของไทยรายสาขา 

(ก) 

 
 

(ข) 

 
ท่ีมา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
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0%
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 สําหรับบทบาทของอาเซียน/GMS ในระดับสาขา พบวาบทบาทของอาเซียนในภาพรวม  

เมื่อเปรียบเทียบระหวาง 10 ปที่ผานมา (2548-58) และ 3 ปที่ผานมา (2556-58) มีบทบาทลดลงเล็กนอย 

โดยสัดสวนการลงทุนเทียบกับยอดลงทุนขาออกรวมทั้งหมด ลดลงจากรอยละ 29.6 เหลือเพียงรอยละ 26.1 

ในขณะที่บทบาทของ GMS ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบในกรอบเดียวกัน จะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  

จากสัดสวนการลงทุนเทียบกับยอดลงทุนขาออกรวมทั้งหมดที่รอยละ 13.8 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 13.9 

 

 เมื่อเปรียบเทียบบทบาทในรายสาขา พบวาในรอบ 10 ปทีผ่านมา อาเซียนมีบทบาทสําคัญในการเปน

แหลงรับการลงทุนขาออกในหลายๆ สาขา ไดแก เกษตรกรรม (รอยละ 60.2) การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 

(รอยละ 27) การผลิต (รอยละ 31.7) ไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบการปรับอากาศ (รอยละ 58.7) การกอสราง 

(รอยละ 73.6) การขนสงและสถานที่เก็บสินคา (รอยละ 81.4) และกิจกรรมทางการเงินและประกันภัย (รอยละ 

35.1) ในขณะที่ GMS จะมบีทบาทสําคัญในการเปนแหลงรองรับการลงทุนขาออกในสาขา ไฟฟา กาซ ไอนํ้า

และระบบการปรับอากาศ (รอยละ 55.4) การกอสราง (รอยละ 70.4) และกิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 

(รอยละ 22.2) 

 

 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในชวง 3 ปที่ผานมาจะพบวา อาเซียนมีบทบาทลดลงในสาขาเกษตรกรรม 

(เหลือเพียงรอยละ 10.8) การทําเหมืองแรและเหมืองหิน (เหลือเพียงรอยละ -1.5) การขนสงและสถานที่เก็บ

สินคา (เหลือเพียงรอยละ -18.7) ในขณะเดียวกัน ก็มีบทบาทมากขึ้นในสาขา การผลิต (เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 

43.1) การกอสราง (เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 97) กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย (เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 47.6) 

สําหรับ GMS จะมีบทบาทลดลงมากในสาขา เกษตรกรรม (เหลือเพียงรอยละ 10.8) และมีบทบาทเพ่ิมขึ้นมาก

ในสาขา การทําเหมืองแรและเหมืองหิน (เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 27.6) และ การกอสราง (เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 

102.9) 

 

 ทายที่สุด หากพิจารณาเฉพาะหมวดสาขาหลักที่มีขนาดการลงทุนในระดับที่สูง ซึ่งประกอบไปดวย 

สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน การผลิต การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 

และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จะพบวา ในชวง 3 ปที่ผานมา การลงทุนขาออกในสาขาการทํา

เหมืองแรและเหมืองหิน จะมีการลงทุนใน GMS เปนหลัก (1,837.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 27.6 

ของเงินลงทุนขาออกในสาขาดังกลาวทั้งหมด) ในขณะที่สาขาการผลิตจะมีการลงทุนในอาเซียนเปนหลัก 

(3,179.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 43.1 ของเงินลงทุนขาออกในสาขาดังกลาวทั้งหมด) และมีการ

ลงทุนใน GMS บางเล็กนอย (478.70 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 6.5 ของเงินลงทุนขาออกในสาขา

ดังกลาวทั้งหมด) ในสาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต พบวามีการลงทุน

ในอาเซียนและ GMS ในระดับที่ไมสูงมากนัก (566.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 9.8 ของเงินลงทุน

ขาออกในสาขาดังกลาวทั้งหมดและ 162.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 2.8 ของเงินลงทุนขาออกใน

สาขาดังกลาวทั้งหมดตามลําดับ) และในสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย พบวาทั้งอาเซียนและ 
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GMS มีบทบาทในการเปนแหลงลงทุนในระดับที่สูง (1,666.09 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 47.6 ของ

เงินลงทุนขาออกในสาขาดังกลาวทั้งหมดและ 639.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 18.3 ของเงินลงทุน

ขาออกในสาขาดังกลาวทั้งหมดตามลําดับ) 

 

การลงทุนขาออกในรูปของการต้ังบริษัทลูกและการรวมทุนสําหรับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย 

 

 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ไดมีการจัดทําฐานขอมูล TDRI’s ASEAN Investment 

Database ขึ้นเพ่ือเก็บขอมูลการลงทุนขาออกสําหรับธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย67 ในรูปของการต้ัง

บริษัทลูกในตางประเทศ หรือการรวมลงทุนกับธุรกิจตางประเทศเพ่ือลงทุนขาออก 

 

 จากฐานขอมูล พบวาในกลุมธุรกิจ SET 100 ในตลาดหลักทรัพยไดมีการต้ังบริษัทลูก หรือมีการรวม

ทุนกับตางประเทศเพ่ือลงทุนขาออก จํานวนทั้งสิ้น 311 บริษัทในป 2556 โดยจําแนกออกเปนการลงทุนใน

เมียนมา 16 บริษัท ลาว 31 บริษัท เวียดนาม 56 บริษัท กัมพูชา 27 บริษัท มาเลเซีย 35 บริษัท สิงคโปร 71 

บริษัท ฟลิปปนส 28 บริษัทและอินโดนีเซีย 47 บริษัท 

 

 โดยหากจําแนกตามประเภทธุรกิจ จะพบวา 4 สาขาที่มีการเปดบริษัทลูกหรือมีการรวมลงทุนมาก

ที่สุด 5 อันดับแรก คือ สาขาพลังงานและสาธารณูปโภค (72 บริษัทคิดเปนรอยละ 23 ของทั้งหมด) สาขาวัสดุ

กอสราง (37 บริษัทคิดเปนรอยละ 12 ของทั้งหมด) สาขาการคา (37 บริษัทคิดเปนรอยละ 12 ของทั้งหมด) 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (34 บริษัทคิดเปนรอยละ 11 ของทั้งหมด) และสาขาปโตรเคมี (29 บริษัทคิดเปน

รอยละ 9 ของทั้งหมด) 

 

7  เฉพาะบริษัทในกลุม SET 100 เทานั้น ซึ่งเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญ มีสภาพคลองและปริมาณการหมุนเวียนของหุนอยางสม่ําเสมอ และมีสัดสวน
ผูถือหุนรายยอย (free float) ผานเกณฑที่กําหนด 

                                                            



 

ตารางที่ 5.2 มูลคาการลงทนุขาออกของไทยรายสาขาใน GMS/อาเซียน และรวมทกุประเทศ (หนวย: ลานเหรยีญสหรัฐฯ)  
2548-58 A B C D F G H I K L อื่นๆ  รวม 

อาเซียน 5.38 5,388.13 6,556.86 543.79 501.80 1,039.56 592.58 114.05 2,564.05 96.75 2,731.81 20,134.73 

(รอยละ) 60.2% 27.0% 31.7% 58.7% 73.6% 11.3% 81.4% 18.6% 35.1% 6.1% 42.7% 29.6% 

GMS 5.37 3,227.92 2,155.17 513.66 479.59 443.30 1.82 1.31 1,623.79 50.52 904.07 9,406.56 

(รอยละ) 60.1% 16.2% 10.4% 55.4% 70.4% 4.8% 0.2% 0.2% 22.2% 3.2% 14.1% 13.8% 

รวม 8.94 19,942.03 20,661.74 927.03 681.59 9,160.67 728.14 611.92 7,313.11 1,574.75 6,392.40 68,002.26 

             

2556-58 A B C D F G H I K L อื่นๆ รวม 

อาเซียน 0.43 (101.83) 3,179.21 155.96 307.39 566.51 (6.84) 33.38 1,666.09 (4.24) 1,246.49 7,042.54 

(รอยละ) 10.8% -1.5% 43.1% 53.6% 97.0% 9.8% -18.7% 7.6% 47.6% -1.1% 58.3% 26.1% 

GMS 0.43 1,837.98 478.70 152.53 326.08 162.54 2.15 1.58 639.98 (32.80) 167.20 3,736.33 

(รอยละ) 10.8% 27.6% 6.5% 52.4% 102.9% 2.8% 5.9% 0.4% 18.3% -8.2% 7.8% 13.9% 

รวม 3.98 6,664.44 7,377.10 290.82 316.98 5,798.70 36.55 438.05 3,497.42 398.00 2,137.39 26,959.40 

ท่ีมา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

หมายเหตุ: A- เกษตรกรรม B- การทําเหมืองแรและเหมืองหิน C- การผลิต D- ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ F- การกอสราง G- การขายสงและขายปลีก การซอมยานยนตและ

จักรยานยนต H- การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา I- ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร K- กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย L- กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  

 

            บทที่ 5 การลงทุนของไทยใน GM
S/อาเซียนและการลงทนุของตางชาติในไทยเพ

ือ่นําไปสูการเปนชาติการคา                  )                                       
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ภาพที่ 5.8 สัดสวนของจํานวนบริษัทลูกและบริษทัรวมทุนของบริษทัไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย

ในอาเซียน ป 2557 จําแนกตามประเภทธรุกิจ 

 
 ท่ีมา: TDRI’s ASEAN Investment Database (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

 

เงินลงทุนของไทยในตางประเทศของทุกภาคเศรษฐกิจที่นํากลับเขามาในประเทศ 

 

 ในสวนน้ีจะเปนการนําเสนอขอมูลเงินลงทุนของไทยในตางประเทศของทุกภาคเศรษฐกิจที่นํากลับเขา

มาในประเทศ ซึ่งสะทอนถึงผลประโยชนที่ภาคธุรกิจไดรับจากการลงทุนขาออกแยกรายประเทศ ซึ่งสามารถ

สรุปไดดังน้ี (ตารางที่ 5.3) 

 

 เงินลงทุนที่กลับเขามาในประเทศในรอบ 10 ปที่ผานมาจะมาจากสิงคโปรและจีนเปนหลัก โดยในป 

2558 มีเงินกลับเขามาจากสิงคโปร 14,175.14 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจากจีน 4,554.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เปนที่นาสังเกตวาเงินลงทุนที่กลับมาจากจีนมีแนวโนมที่เพ่ิมสูงขึ้นมากในชวงป 2553-2557 โดยเพ่ิมขึ้นจาก 

311.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553 มาอยูที่ 9,235.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 กอนเงินลงทุนกลับ

เขาประเทศจะลดลงกวารอยละ 50 ในปลาสุด 

 

 สําหรับประเทศในกลุมอาเซียน/GMS อ่ืนๆ จะมีเงินลงทุนกลับเขาประเทศอยูในระดับไลเลี่ยกันที่

ประมาณ 800-2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ยกเวนบรูไนที่ไมมีเงินลงทุนกลับเขาประเทศ) นอกจากน้ี ขอสังเกต

ที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ เงินลงทุนกลับเขาประเทศในป 2558 มีมูลคาที่ลดลงในเกือบทุกประเทศ (ยกเวน
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23%
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สิงคโปร) ซึ่งนับเปนปแรกในรอบ 5 ปที่ผานมา (2554-58) ที่เงินลงทุนกลับเขาประเทศมี มูลคาที่ลดลงสําหรับ

ทุกประเทศดังกลาว 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมประเทศอาเซียนและกลุมประเทศ GMS จะพบวา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุมอาเซียนยังมีบทบาทที่สําคัญมากกวากลุม GMS โดยเงินลงทุนกลับเขา

ประเทศมาจากกลุมอาเซียนรวม 23,286.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่กลุม GMS จะมีเงินลงทุนกลับเขา

ประเทศเพียง 9,443.66 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

  

นัยตอประเทศไทย 

 

 ขอมูลภาพรวมการลงทุนขาออกของไทยและกรณีศึกษาที่นาสนใจ สามารถสรุปเปนนัยตอประเทศ

ไทยไดดังน้ี 

1. การที่มูลคาการลงทุนขาออกสะสมของไทยมีมูลคานอยทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงเปรียบเทียบกับ

มูลคาสะสมของโลก ไดสะทอนบทบาทการลงทุนขาออกของไทยวายังอยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนาการ

ลงทุนขาออกเทาน้ัน 

 

 2. การลงทุนขาออกของไทยใน GMS/อาเซียน มีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเกือบทุกป โดยในป 2558 

การลงทุนขาออกของไทยในอาเซียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ของการลงทุนขาออกของไทยทั้งหมด ในขณะที่ 

GMS มีมูลคาการลงทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 

 

 3. เมื่อพิจารณารายประเทศในกลุม GMS/อาเซียน พบวา ในชวง 10 ปผานมา (2548-58) ประเทศ

ไทยมีการออกไปลงทุนในประเทศสิงคโปร มาเลเซียและจีนในสัดสวนที่คอนขางสูง โดยมีมูลคาการลงทุนรวม 

คิดเปนรอยละ 54.03 ของเงินลงทุนขาออกของไทยในทั้ง GMS/อาเซียน อยางไรก็ดี บทบาทของการลงทุนใน

กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม (กลุม CLMV) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในระยะหลัง โดยใน 3 ปลาสุด (2556-

58) มีเงินลงทุนขาออกจากไทยไปยังประเทศกลุม CLMV คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.97 ของเงินลงทุนขาออก

ของไทยในทั้ง GMS/อาเซียน 

 

4. สําหรับการลงทุนขาออกรายสาขาของไทย พบวาในชวง 10 ปที่ผานมา (2548-58) สามารถแยก

การลงทุนออกไดเปน 4 สาขาหลัก ไดแก การผลิต (รอยละ 30) การทําเหมืองแรและเหมืองหิน (รอยละ 29) 

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต (รอยละ 14) และกิจกรรมการเงินและการ

ประกันภัย (รอยละ 11) 

 

5. ในกลุมธุรกิจในตลาดหลักทรัพย มีการลงทุนขาออกในรูปแบบของ การต้ังบริษัทลูก หรือมีการรวม

ทุนกับตางประเทศเพ่ือลงทุนขาออก จํานวนทั้งสิ้น 311 บริษัท กระจายทั่วภูมิภาคอาเซียน (ยกเวนบรูไน) 
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 6. ขอมูลการนําเงินลงทุนกลับประเทศ พบวาในรอบ 10 ปที่ผานมาจะมาจากสิงคโปรและจีนเปนหลัก  

โดยในป 2558 มีเงินกลับเขามาจากสิงคโปร 14,175.14 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจากจีน 4,554.75 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ สําหรับประเทศในกลุมอาเซียน/GMS อ่ืนๆ จะมีเงินลงทุนกลับเขาประเทศอยูในระดับไลเลี่ยกัน

ที่ประมาณ 800-2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ยกเวนบรูไนที่ไมมีเงินลงทุนกลับเขาประเทศ) 

 



 

ตารางที่ 5.3 มูลคาการลงทนุของไทยในตางประเทศทีน่าํกลับเขามาในประเทศ (หนวย: ลานเหรยีญสหรัฐฯ)  
  สมาชิก 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p 2558 p 

บรูไน อาเซียน -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

อินโดนีเซีย อาเซียน 141.27  20.30  186.80  39.86  72.12  21.80  2,077.90  2,300.13  3,050.20  3,191.39  1,384.94  

มาเลเซีย อาเซียน 19.85  8.21  15.71  85.94  170.15  40.35  2,491.75  2,543.00  3,319.50  3,798.01  1,907.26  

ฟลิปปนส อาเซียน 11.18  18.03  16.29  40.79  54.97  3.76  956.23  998.93  1,183.00  1,725.90  930.66  

สิงคโปร อาเซียน 510.28  79.74  351.46  449.07  1,647.20  234.82  5,760.21  5,360.70  13,298.52  10,802.06  14,175.14  

กัมพูชา อาเซียน/GMS 35.88  16.85  59.85  54.22  50.00  28.87  885.90  1,114.69  1,911.60  2,161.33  1,535.84  

ลาว อาเซียน/GMS 69.11  7.76  7.14  117.01  164.33  216.58  826.31  835.26  1,211.06  1,298.34  1,063.70  

เมียนมา อาเซียน/GMS 1.26  1.12  505.27  25.18  7.01  2.27  562.14  667.74  970.54  1,245.19  812.96  

เวียดนาม อาเซียน/GMS 41.48  35.44  56.81  48.24  306.10  68.22  1,492.86  1,374.43  1,784.26  2,408.21  1,476.41  

จีน อาเซียน/GMS 56.04  30.95  81.79  259.47  467.33  311.28  6,012.95  6,492.02  8,173.15  9,235.75  4,554.75  

อาเซียน   830.31  187.45  1,199.33  860.31  2,471.88  616.67  15,053.30  15,194.88  26,728.68  26,630.43  23,286.91  

GMS   203.77  92.12  710.86  504.12  994.77  627.22  9,780.16  10,484.14  14,050.61  16,348.82  9,443.66  

อาเซียน/
GMS 

  886.35  218.40  1,281.12  1,119.78  2,939.21  927.95   21,066.25  21,686.90    34,901.83    35,866.18  27,841.66  

ท่ีมา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2559) 

หมายเหตุ: เปนขอมูลเงินลงทุนของไทยในตางประเทศของทุกภาคเศรษฐกิจท่ีนํากลับเขามาในประเทศ หมายถึง เงินลงทุนท่ีนําเขากลับเขามาจากการลดการลงทุน (ไมวาจะในรูปของการลดสัดสวนการ

ถือหุน  การถอนเงินลงทุน  หรือการรับชําระคืนเงินท่ีใหบริษัทในเครือในตางประเทศกูยืม) 

            บทที่ 5 การลงทุนของไทยใน GM
S/อาเซียนและการลงทนุของตางชาติในไทยเพ

ือ่นําไปสูการเปนชาติการคา                  )                                       
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5.2.2 การวิเคราะหมาตรการในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในตางประเทศของ

กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในปจจุบัน และเสนอแนะ

มาตรการในการสงเสริมหรืออํานวยความสะดวกเพิ่มเติม 

 

บทบาท พันธกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวงพาณิชยในการสงเสริมการลงทุนขาออก 

 

 กระทรวงพาณิชย ภายใตแผนยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2559-2564 มีบทบาทพันธกิจที่

สําคัญ 5 ประการ คือ 

 1) การเสริมสรางขีดความสามารถใหผูประกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององคความรู ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงมิติดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม 

 2) การสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนและเปนฐาน

ไปสูเวทีโลก 

 3) การยกระดับประเทศเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคา โดยการใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 

การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสรางคุณคารวมกับสังคม 

 4) การสรางสภาพแวดลอมภายในประเทศที่เอ้ือตอการประกอบธุรกิจไดอยางเปนธรรม 

 5) การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคาใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการลดตนทุน เพ่ิม

คุณภาพ และสรางสรรคมูลคาใหกับผูประกอบการ 

 

 ใน 5 พันธกิจขางตน สามารถแยกออกเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบไปดวย 

 1) ยกระดับเศรษฐกิจการคาของประเทศเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาและภาคบริการ 

 2) เสริมสรางขีดความสามารถผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายยอย 

 3) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการคารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

 4) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจการคาภายในประเทศ 

 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 

 

 ภายใตกรอบยุทธศาสตรขางตน กระทรวงพาณิชยจึงไมไดมีบทบาทในการสนับสนุนการลงทุนขาออก

โดยตรงอยางชัดเจน แตหากพิจารณาในระดับกลยุทธจะพบวากระทรวงพาณิชยมีความเก่ียวของกับการ

สนับสนุนการลงทุนขาออกของธุรกิจไทยในหลายรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรมรวมเพ่ือตอบโจทยในหลาย

วัตถุประสงคและนําไปสูการตอบโจทยเปาหมายของแตละยุทธศาสตร  
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มาตรการในการสงเสริมการลงทุนขาออกในปจจุบันของกระทรวงพาณิชย 

 

 จากการวิเคราะหในระดับกลยุทธจากแผนยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย และการประเมินพันธกิจใน

ระดับกรม สามารถสรุปบทบาทของกระทรวงพาณิชยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนขาออกได ดังน้ี 

 1) พัฒนาการคาของประเทศไปสูการเช่ือมโยงหวงโซมูลคาในระดับอาเซียนและตลาดโลก รวมทั้ง

ขยายชองทางการคาใหมๆ และสงเสริมการดําเนินธุรกิจภาคบริการในประเทศและตางประเทศ โดยการ

เช่ือมโยงหวงโซมูลคา สามารถดําเนินการในรูปของการนําเขา-สงออกสินคาขั้นปฐมและสินคาขั้นกลาง และใน

รูปของการลงทุนขาออกของธุรกิจไทย เพ่ือขยายหวงโซมูลคาของประเทศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดใน 3 ลักษณะ 

คือ  

1. การเช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมตนนํ้า ซึ่งหมายถึงการเขาไปลงทุนในประเทศที่มีวัตถุดิบ 

เชน สินแรทางธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่มีแรงงานราคาถูก 

2. การเช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน ซึ่งหมายถึง การเขาไปลงทุนในประเทศ

ในลักษณะเดียวกันกับที่ดําเนินการในประเทศไทย เพ่ือเปนการขยายตลาดไปสูตางประเทศ 

(แทนรูปแบบการสงออก) ซึ่งในแงหน่ึงมักจะเปนกรณีที่ตลาดในตางประเทศมีขนาดที่ใหญพอ

จนทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการลงทุนขาออกแทนการสงออก หรืออาจจะเปนการ

ลงทุนขาออกเพ่ือหลีกหนีมาตรการกีดกันทางการคา 

3. การเช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมปลายนํ้า ซึ่งหมายถึงการเขาไปลงทุนในประเทศที่มี

เทคโนโลยีระดับสูง เพ่ือใหเกิดการตอยอดทางมูลคา หรือการขยายไปในกิจกรรมการบริการ

ดานการเกื้อหนุนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมไดมากขึ้น 

 

2) เพ่ิมบทบาทของการเปนผูสราง กฎกติกาและมาตรฐานทางการคา (rule-setting) ระหวางประเทศ 

โดยบทบาทที่เก่ียวของกับการลงทุนขาออกจะเก่ียวของกับการเจรจาการคาระหวางประเทศ ซึ่งมีขอตกลงใน

เรื่องของการลงทุนระหวางประเทศประกอบอยูดวย  

 

 ในปจจุบัน ขอตกลงทางดานการลงทุนที่มีความสําคัญ และเก่ียวเน่ืองกับกลุมอาเซียน/GMS จะ

ประกอบไปดวย ขอตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) ซึ่งอยูภายใตกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน 

ซึ่งไดมีการขยายกลุมเศรษฐกิจใหใหญขึ้น เปนความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: TPP) และการทําอนุสัญญาภาษีซอน 

 

 ขอตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ในสวนที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการลงทุนขาออก จะครอบคลุม 

4 หลักใหญ ไดแก การเปดเสรี การใหความคุมครอง การสงเสริมและการอํานวยความสะดวกทางดานการ

ลงทุน ซึ่งจะครอบคลุมไปถึง การชดเชยคาเสียหายกรณียึดทรัพย เวนคืน หรือเกิดเหตุการณไมสงบ การ
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เคลื่อนยายเงินโดยเสรี การอนุญาตใหนักลงทุนสามารถฟองรองรัฐไดหากทําผิดพันธกรณีและกอใหเกิดความ

เสียหายตอการลงทุนภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ  

 

 ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) ในสวนที่เก่ียวของกับการ

สนับสนุนการลงทุนขาออก จะเก่ียวของกับ การเจรจาการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน โดยทําการ

เจรจาแบบ Negative List Approach หรือเปนการระบุมาตรการที่ไมสอดคลองที่แตละประเทศจะไมยอม

รวมมือ และจะใหมาตรการอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวใหถือวาเปนการเปดเสรีทั้งหมด  

 

 ขอตกลงดังกลาวมีแนวโนมวาจะเปนไปตามการเจรจาการลงทุนเสรีของสหรัฐฯ (Bryan Cave, 

2555)7

8 ซึ่งเปนแกนหลักในการผลักดันใหมีการเปดเสรีในภูมิภาค ซึ่งจะมุงเนนในกิจกรรมภาคบริการในสาขา 

การเงินและประกันภัย โทรคมนาคมและบริการจัดสงดวน และการสนับสนุนการลงทุนขาออกโดยมุงเนนใหมี

การบังคับใชกฎหมายการแขงขันและพฤติกรรมทางธุรกิจที่กีดกันการแขงขัน (Competition Law and 

Anticompetitive Business Conduct)  

 

 แมวาในปจจุบันประเทศไทยจะยังไมไดเริ่มย่ืนเจตจํานงที่จะเขาเปนสมาชิกในกลุม TPP แตมีความ

กังวลในแวดวงวิชาการ8

9 วาการพลาดโอกาสในการเปนสมาชิกจะนําไปสูการเบ่ียงเบนทางการคาและการลงทุน

จากประเทศนอกกลุม TPP ไปยังประเทศสมาชิก TPP (ตัวอยางเชน การลงทุนจากตางประเทศมายังประเทศ

ไทยอาจจะมีการยายไปยังประเทศเวียดนามหรือมาเลเซีย เปนตน)  

 

 สําหรับอนุสัญญาภาษีซอนน้ัน เปนขอตกลงเพ่ือแกไขปญหาการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศ ซึ่งเกิด

จากการที่บุคคลทั่วไปหรือบริษัทถูกเรียกเก็บภาษีมากกวาหน่ึงครั้ง เน่ืองจากตัวบุคคลหรือบริษัทมีการ

ดําเนินงานระหวางสองประเทศ โดยทั่วไปแลวภาษีซอนจะเกิดจากการจัดเก็บภาษีตามแหลงที่มาของเงิน 

(source country) และการจัดเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่อยู การจัดเก็บภาษีซ้ําซอนเปนปญหาแกบริษัทไทยที่ทํา

ธุรกิจลงทุนในตางประเทศ เน่ืองจากกําไรจากการดําเนินการของบริษัทจะถูกจัดเก็บภาษีมากกวาที่ควรจะเปน  

 

ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการทําอนุสัญญาภาษีซอนกับ 60 ประเทศทั่วโลก สําหรับในภูมิภาค

อาเซียน ประเทศไทยไดมีการทําสัญญากับทุกประเทศ ยกเวน บรูไน และ กัมพูชา จึงควรที่จะมีความพยายาม

ในการเจรจา เพ่ือทําขอตกลงในสองประเทศดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศกัมพูชาที่ประเทศไทยมี

ความเช่ือมโยงทางการคาการลงทุนในระดับที่สูงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  

8  Bryan Cave, การศึกษาแนวทางการเจรจาและผลกระทบจากการจัดทําความตกลง Trans-Pacific Partnership. กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ, 2555. 

9  World Bank, Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak Growth. International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington DC, 2016. 
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ตารางที่ 5.4 สถานภาพการทําอนสุัญญาภาษีซอนกับไทย 

ประเทศ ทําอนุสัญญาภาษีซอนกับไทย ประเทศ ทําอนุสัญญาภาษีซอนกับไทย 

บรูไน  กัมพูชา  
อินโดนีเซีย  ลาว  
มาเลเซีย  เมียนมา  
ฟลิปปนส  เวียดนาม  
สิงคโปร  จีน  

        ท่ีมา: ขอมูลจากกรมสรรพากร (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2559) 

 

 3) สงเสริมการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ ซึ่งเปนงานดานผลักดันตลาดเชิงรุก ภายใต 1 ใน 7 กรอบ

ภารกิจเพ่ือการสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยในสวนน้ี ภาคราชการ หรือภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศ

ไทย) สามารถที่จะขออนุมัติการใชเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริมการไปดําเนินธุรกิจ

ของธุรกิจไทยในตางประเทศใหมากย่ิงขึ้น 

 

บทบาท พันธกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการสงเสริม 

การลงทุนขาออก 

 

 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดําเนินการอยูภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจและ

หนาที่ดังตอไปน้ี (พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพ่ิมเติม) 

1) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

2) ดําเนินการโฆษณาเผยแพรบรรยากาศการลงทุนและชักจูงใหมีการลงทุนในกิจการที่สําคัญและ 

เปนประโยชนในดานเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

3) จัดใหมีศูนยบริการลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุนในการจัดใหไดมาซึ่งการอนุญาตและการ

ใหใชบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือแก

ผูสนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผูรวมลงทุน และการดําเนินการตามโครงการ

ลงทุน 

4) วิเคราะหโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และควบคุม ตลอดจนประเมินผลการ

ลงทุนตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

5) ศึกษาคนควาหาลูทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผนสง 

เสริมการลงทุน 

6) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในราชอาณาจักร 

7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
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ภายใตกรอบกฎหมาย คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไมไดมีบทบาทในเรื่องของการสนับสนุนการ

ลงทุนขาออกที่ชัดเจน แตใหมุงเนนที่การสนับสนุนการลงทุนขาเขา เพ่ือนําไปสูการสงออกเปนหลัก อยางไรก็ดี 

แผนการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศของไทยเริ่มถูกกลาวถึงมากขึ้นหลังป 2534 เมื่อมีการกําหนดใหการ

สงเสริมการลงทุนไทยในประเทศเพ่ือนบานเปนพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน    

(Wee, 2007)9

10 ตอมาการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศจึงย่ิงมีความชัดเจนหลังมีการจัดต้ังศูนยขอมูล

การลงทุนไทยในตางประเทศ (Thailand Oversea Investment Center: TOI) ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งขึ้นตรง

กับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการกําหนดใหการลงทุนขาออกเปนหน่ึงในยุทธศาสตรของ 

BOI ในรางยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) (กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ 

และอาภากร นพรัตยาภรณ, 2558)10

11 

 

มาตรการในการสงเสริมการลงทุนขาออกในปจจุบันของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน11

12 

 

ภายหลังการกอต้ังศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ (TOI) มาตรการสงเสริมการลงทุนโดยตรง

ขาออกก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมาตรการที่ทาง TOI ดําเนินการอยูในปจจุบันน้ันสามารถสรุปไดเปน 3 

ดาน คือ 1) การสนับสนุนดานขอมูลและความรูเบ้ืองตน 2) การฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมและสรางเสริม

ศักยภาพ และสาม การนํานักลงทุนศึกษาพ้ืนที่จริง 

 

สําหรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารน้ัน ทาง TOI พบวาอุปสรรคหลักที่นักลงทุนจะตองเจอในการ

ออกไปลงทุนในตางประเทศ คือ การไมมีขอมูลดานกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนการเขาไปลงทุน

ในประเทศเปาหมาย ดังน้ัน TOI จึงมีการวาจางที่ปรึกษาจากภายนอกมาทําหนาที่ศึกษากฎระเบียบเหลาน้ัน 

เพ่ือทําการรวบรวมและสังเคราะหออกมาเปนขอมูลสําหรับนักลงทุนที่มีความสนใจ โดยเน้ือหาของขอมูลที่

จัดทําขึ้นน้ันมีความครอบคลุมในหลายประเด็นที่เก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน กฎหมายการคา 

แรงงาน การทําสัญญา การไกลเกลี่ยความขัดแยง เปนตน ในขณะเดียวกัน TOI ก็ไดริเริ่มโครงการ Mobile 

Unit ซึ่งเปดใหนักลงทุนสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญไดโดยตรง โดยทาง TOI จะเปนผูอํานวย

ความสะดวกและเปนตัวกลางให 

 

10  Wee, K. H., Outward Foreign Direct Investment by Enterprises from Thailand. Transnational Corporations, Vol. 16, No.1, 
April, 2007. 

11  กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และอาภากร นพรัตยาภรณ, การออกไปลงทุนในตางประเทศของไทย: การวิเคราะหแนวโนม ปจจัยกําหนดการ
ออกไปลงทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้น. ภายใตโครงการ การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหวางประเทศขาออกของประเทศไทย, สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558, หนา 5. 

12  ขอมูลในสวนนี้มาจากการสัมภาษณคุณอรรจนสิทธ สรอยทอง ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการลงทุนขาออก คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
และจากเว็บไซตคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

                                                            



บทที่ 5 การลงทนุของไทยใน GMS/อาเซียนและการลงทุนของตางชาติในไทยเพื่อนําไปสูการเปนชาติการคา   333 

 

นอกจากการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารแลวน้ัน TOI ยังมีโครงการสรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ 

(Thai Overseas Investment Support Center: TOISC) ขึ้น โดยโครงการจะใหความชวยเหลือแกนักลงทุน

ในสองดาน คือ ดานการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม และ ดานการนํานักลงทุนศึกษาพ้ืนที่จริง สําหรับดาน

การฝกอบรมน้ัน TOI ไดเปดใหผูสนใจสามารถเขารวมโครงการไดฟรีโดยไมเสียคาใชจายใดๆ อยางไรก็ดี ใน

ขั้นตนผูสนใจจะตองสงขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับบริษัทของตนเองเขามาเพ่ือใหทาง TOI ประเมินศักยภาพ ทั้งน้ี

เพ่ือเปนการประเมินคราวๆ วาธุรกิจที่จะไปเขารวมโครงการน้ันมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือไม และลด

ความเสี่ยงที่ธุรกิจจะขาดทุนหากมีโอกาสไดออกไปลงทุนจริง ในภายหลัง หลังจากน้ันผูผานการประเมินจะตอง

เขารวมช้ันเรียนที่ทาง TOI จัดขึ้นเปนเวลา 66 ช่ัวโมง ซึ่งจะเปนการบรรยายโดยนักลงทุนผูมีประสบการณหรือ

นักวิชาการผูเช่ียวชาญ เน้ือหาของการเรียนน้ันครอบคลุมต้ังแตเรื่อง การพัฒนาทักษะความเปนผูนํา 

การศึกษาแนวโนมการลงทุนโลก การบริหารจัดการหุนสวน ภาษี การขนสง กฎหมาย ทักษะการเจรจาตอรอง 

ตลอดจนขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศเปาหมาย 

 

ย่ิงไปกวาน้ัน ในระหวางช้ันเรียน 66 ช่ัวโมงน้ัน TOI จะมีการสอดแทรกกิจกรรมใหนักลงทุนออกไป

ศึกษาดูงานในประเทศเปาหมาย เพ่ือทําความเขาใจพ้ืนที่จริง เชน การนํานักลงทุนเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จุดขนถายสินคา นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจของนักลงทุนไทยในประเทศเปาหมาย และนิทรรศการแสดงสินคา 

เปนตน และยังมีการเปดใหนักลงทุนไดพบปะพูดคุยกับหนวยงานที่เก่ียวของในประเทศน้ันๆ ไมวาจะเปน 

หนวยงานสงเสริมการลงทุน หนวยงานสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม และ

สมาคมการคาตางๆ แตผูเขารวมโครงการศึกษาดูงานน้ันจะตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง 

 

อยางไรก็ดี มาตรการทั้งสามดานที่ TOI ดําเนินการอยูน้ัน ไมไดถูกออกแบบมาสําหรับการลงทุนในทุก

ประเทศเปาหมายและทุกกลุมอุตสาหกรรม แตทาง TOI มีการจัดลําดับความสําคัญของกลุมประเทศและกลุม

อุตสาหกรรม ดังน้ี ในดานประเทศเปาหมายน้ัน TOI ไดใหความสําคัญกับกลุมประเทศ 3 กลุม คือ 

• กลุมประเทศอาเซียน โดยเนนไปที่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย

เปนหลัก  

• กลุมประเทศเพ่ือนบานนอกอาเซียน เชน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และจีน 

• กลุมประเทศเกิดใหม เชน แอฟริกาและเอเชียกลาง 

 

ในมิติดานกลุมอุตสาหกรรมน้ัน TOI ไดใหความสําคัญกับกลุมอุตสาหกรรม 3 กลุมเปนพิเศษ คือ 

• อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

• อุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร 

• อุตสาหกรรมยานยนต 

 

 



334 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

นอกจากมาตรการใน 3 ดานที่กลาวถึงขางตน TOI ยังมีมาตรการอ่ืนๆ ที่ดําเนินการอยูแตไมใช

มาตรการหลักอีกดวย เชน การเปนตัวเช่ือมระหวางธุรกิจไทยกับประเทศเปาหมาย (connection) ซึ่งใน

ปจจุบัน BOI กําลังเตรียมความพรอมในการเปดสํานักงานสงเสริมการลงทุนโดยตรงขาออกในตางประเทศ เชน 

เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยบทบาทของสํานักงานเหลาน้ีคือเปนผูนํารองในการติดตอประสานงาน

ระหวางธุรกิจและหนวยงานตางๆ ของประเทศเปาหมาย ตลอดจนแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ  และการ

ติดตามผลการดําเนินงานของธุรกิจที่ออกไปลงทุน 

 

บทวิเคราะหมาตรการในการสงเสริมการลงทุนในปจจุบันและเสนอแนะมาตรการในการสงเสริมหรืออํานวย

ความสะดวกเพ่ิมเติม (นัยตอประเทศไทย) 

 

 ในปจจุบัน อาจจะนับไดวาประเทศไทยยังอยูในชวงเริ่มตนที่จะขยายการลงทุนขาออกไปยัง

ตางประเทศ จากที่เคยเปนประเทศที่เปนผูรับการลงทุนจากตางประเทศมาเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งสงผลทํา

ใหการสนับสนุนการลงทุนขาออกของภาครัฐยังคงไมไดเปนเปาหมายหลักในพันธกิจของหนวยงาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสําหรับกระทรวงพาณิชยและคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ดวยเหตุน้ีเอง มาตรการในการสงเสริม

การลงทุนในลําดับแรก จึงควรที่จะเริ่มที่การกําหนดการสนับสนุนการลงทุนขาออกใหเปนหน่ึงในพันธกิจหลัก

ขององคกร ซึ่งหมายถึงการไดรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรที่จะชวยลดปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงานในแงของทรัพยากรในการสนับสนุนการลงทุนขาออก 

 

ในลําดับถัดมา ปญหาประการหน่ึงที่สําคัญ คือ การขาดเอกภาพในการสนับสนุนการลงทุน โดย

องคกรที่สําคัญที่ดูแลมาตรการสนับสนุนการลงทุน เชน กระทรวงพาณิชย และคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนตางก็มีแนวทางการประเมินและวัดผลของตัวเอง ซึ่งทําใหการดําเนินการขาดการบูรณาการเช่ือมโยงกัน 

ทําใหการสนับสนุนการลงทุนขาออกทําไดยากย่ิงขึ้น ตัวอยางเชน การเจรจาการคาการลงทุน หากมีการ

กําหนดเปนยุทธศาสตรวาจะเนนที่ประเทศไหน และอุตสาหกรรมอะไรใหชัดเจน จะทําใหการทํางานมีเอกภาพ

มากย่ิงขึ้น แตในปจจุบันยังไมไดมีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรในลักษณะดังกลาว ดังน้ัน มาตรการหน่ึงที่

ควรที่จะดําเนินการ คือ การกําหนดเจาภาพ หรือต้ังองคกรใหมที่มีเอกภาพที่ทําหนาที่ดูแลการสนับสนุนการ

ลงทุนขาออกแบบเบ็ดเสร็จ โดยองคกรดังกลาวควรที่จะเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซงโดยกลุมผลประโยชนทาง

การเมือง และถูกสรางขึ้นเพ่ือใหกําหนดทิศทางยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพ่ือช้ีนําแนวทางดําเนินการใหกับองคกร

ภาครัฐที่ทําหนาที่ดูแลสนับสนุนการลงทุนขาออกใหไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 ในระดับพันธกิจขององคกร สําหรับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ควรที่จะมีการดําเนินการ

เพ่ิมเติมใน 2 ลักษณะ โดยในสวนแรกน้ัน เน่ืองดวยการที่ประเทศไทยยังอยูในชวงเริ่มตนของการสนับสนุนการ

ลงทุนขาออก ทําใหประเทศไทยยังตองการงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาค

วิชาการ ที่ตองการจะศึกษาถึงผลประโยชนที่ประเทศจะไดรับจากการสนับสนุนการลงทุนขาออก โดย
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ขอสังเกตประการหน่ึงที่สําคัญ คือ ผลประโยชนจากการสนับสนุนการลงทุนขาออกจะแตกตางจากกรณีของ

การสนับสนุนการลงทุนขาเขา โดยการลงทุนขาเขาจะกอใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจทางออมตอประเทศ

ในรูปของการจางงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง และการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการตางๆ ที่รองรับ

ฐานเศรษฐกิจที่สรางขึ้น แตผลประโยชนในการลงทุนขาออกน้ัน ไมจาํเปนที่จะนําไปสูผลประโยชนทางออมใน

ลักษณะเดียวกัน และในบางกรณี เชน การยายฐานการผลิตไปทั้งหมด อาจจะกอใหเกิดผลลบในลักษณะที่ตรง

ขามกับการลงทุนขาเขาก็เปนได ดังน้ัน กลไกการติดตามและประเมินผลในสวนของผลลัพธจากการสนับสนุน

การลงทุนขาออกจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองอาศัยงานวิจัยเพ่ือตอบสนอง 

 

 ในสวนที่สอง คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ควรจะหันไปใหความสําคัญกับเรื่อง การเปนตัวเช่ือม

ระหวางธุรกิจไทยกับประเทศเปาหมาย (connection) มากขึ้น โดยการเขาไปนํารองในประเทศเปาหมายใน

ระยะแรกและติดตอประสานระหวางธุรกิจไทยกับประเทศเปาหมาย แกไขปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้น รวมทั้ง

สะสมองคความรูในประเทศเปาหมาย โดยรวมมือกับธุรกิจที่เขาไปในระยะแรกเพ่ือสรางเปนองคความรู นํามา

ถายทอดเปนประสบการณใหกับธุรกิจไทยรายใหมที่จะเขาไปลงทุน 

 

 สําหรับกระทรวงพาณิชย มีพันธกิจที่ดําเนินการกอนอยูแลวในระดับหน่ึง ซึ่งควรที่จะมีการดําเนินการ

เพ่ิมเติมอยางเขมขน ไดแก การเจรจาเปดเสรีทางการคา/การลงทุน (โดยเฉพาะอยางย่ิง การพิจารณาขอตกลง 

TPP) การทําอนุสัญญาภาษีซอนเพ่ิมเติม รวมทั้งการประสานงานกับกรมสรรพากรเพ่ือแกไขปญหาที่ธุรกิจ

ประสบในสวนที่เกี่ยวของกับภาษี  

 

 ในสวนของการสงเสริมการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ พบวามีการดําเนินการในระดับที่ไมสูงมากนัก 

และอาจจะตองการการบูรณาการความรวมมือกับคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ดีมาก

ย่ิงขึ้น 

 

 ทายที่สุด หากมองในแงของการดําเนินธุรกิจ จะพบวาการลงทุนขาออกน้ันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจมี

การพัฒนามาจนถึงระดับหน่ึงแลว โดยธุรกิจที่ลงทุนขาออก มักจะประสบกับขอจํากัดที่ทําใหการลงทุนใน

ประเทศไมสามารถที่จะตอบโจทยดําเนินธุรกิจได จึงตองอาศัยการลงทุนขาออกเพ่ือแกไขอุปสรรคดังกลาว ซึ่ง

แปลวาธุรกิจที่จะเริ่มลงทุนขาออกจะตองมีการพัฒนาธุรกิจมาในระดับหน่ึงกอนแลว ดวยเหตุน้ีเอง กระทรวง

พาณิชยในฐานะที่เปนผูสนับสนุนการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม จึงควรที่จะมีการวางกลยุทธที่

เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนใหธุรกิจมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และไมตองอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐอยู

ตลอด เชน มาตรการที่สนับสนุนใหมีการแขงขันมากขึ้น โดยปรับขอกําหนดทางดานราคาใหเอ้ือตอการแขงขัน 

มาตรการที่จะสนับสนุนในลักษณะน้ี ถือเปนมาตรการสนับสนุนการลงทุนขาออกในทางออม ในลักษณะที่เปน

การฟูมฟกภาคธุรกิจไทยใหมีความเขมแข็งมากย่ิงขึ้น  
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5.3 การลงทุนของตางชาติในไทยเพื่อนําไปสูการเปนชาติการคา 

  

ในสวนน้ีจะเปนบทวิเคราะหสรุปมูลเหตุที่ทําใหประเทศไทยไมสามารถที่จะผลักดันใหเปนชาติการคา

ไดมากอยางที่ควรจะเปน โดยอาศัยการประมวลผลจากผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางการคา การสัมภาษณบริษัทการคาที่ดําเนินธุรกิจในไทย และสํานักงานใหญในภูมิภาคที่ต้ังสาขาใน

ประเทศไทยและการสัมภาษณบริษัทขามชาติที่มีเครือขายการผลิตในไทย 

 

ขอเสนอแนวทางในการผลักดันไทยใหเปนชาติการคา: ประมวลผลจากผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตร

การสรางความเขมแข็งทางการคา (นัยตอประเทศไทย) 

 

 คณะผูวิจัยไดทําการสรุปและประมวลผลการศึกษาโครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางการคา ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 1. ขอคํานึงถึงที่สําคัญในการออกแบบนโยบายสนับสนุนการลงทุนขาออกก็คือ บทบาทของภาครัฐใน

การสงเสริมอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหการลงทุนประสบความสําเร็จได แตตองอาศัยความพรอมของ

ภาคเอกชน หรือตัวนักลงทุนเอง ที่ตองมีการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพมากย่ิงขึ้นเชนเดียวกัน 

 

 2. อุปสรรคในการผลักดันการลงทุนขาออก สามารถจําแนกออกไดเปน 2 สวน ไดแก สวนของปญหา

เชิงระบบ ที่พบวายังขาดหนวยงานหลักที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสงเสริม โดยแตละหนวยงานตางก็มี

บทบาทที่คอนขางจะเปนเอกเทศแยกจากกัน ขาดมุมมองการพัฒนาแบบภาพรวม (ตัวอยางเชน การกําหนด

เปาหมายที่ชัดเจนวาแตละประเทศที่จะเขาไปลงทุนจะเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมอะไร) และขาดตัวกลางเพ่ือ

ประสานงานกันระหวางหนวยงาน 

 

 อุปสรรคสวนที่สอง จะเก่ียวของกับมาตรการสงเสริมการลงทุนขาออก ที่ไมสามารถตอบโจทยความ

ตองการของภาคธุรกิจไดอยางแทจริง เชน มาตรการจูงใจทางดานภาษี ซึ่งอุปสรรคสวนน้ีบางสวนเกิดขึ้นจาก

การขาดฐานขอมูลการลงทุนขาออกที่เพียงพอในการวางแผนตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 

 3. ขอเสนอแนะในการแกไขอุปสรรคในการผลักดันการลงทุนขาออก ประกอบไปดวย 

 3.1 การจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริม

การลงทุนในระดับชาติ และเปนศูนยกลางในการกําหนดนโยบายและการเช่ือมโยงประสานงานระหวาง

หนวยงาน โดยในคณะกรรมการควรที่จะตองมีกรรมการเปนตัวแทนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงตางประเทศ กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งแตละองคกรตาง

ก็มีบทบาทในการสนับสนุนการลงทุนขาออกในปจจุบัน 
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 3.2 นโยบายสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ สามารถแยกออกไดเปน 4 กลุมหลัก ดังน้ี 

 - นโยบายดานขอมูล ควรจัดทําขอมูลเชิงลึกรายประเทศ และลงรายละเอียดตามประเภทธุรกิจ

เปาหมาย โดยเลือกจัดทําขอมูลเชิงลึกของประเทศที่เปนเปาหมายการลงทุนกอน และทําขอมูลดานการตลาด

ของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายหรือยุทธศาสตร และใชประโยชนจากความเช่ือมโยง BOI ของไทย

กับ BOI ของตางประเทศ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนขอมูลดานกฎหมาย กฎระเบียบและสิทธิประโยชนในการลงทุนของ

ประเทศตางๆ นอกจากน้ี อาจจะรวมมือกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ที่มีสํานักงานประจําใน

ตางประเทศ ซึ่งจะมีขอมูลดานธุรกิจการคาและมี connection กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในตางประเทศ 

สงเสริมใหมีการสรางเครือขายภาครัฐและเอกชนภายในประเทศกอน เพ่ือสรางความเขมแข็งภายในกลุมธุรกิจ 

หรือสราง cluster กอนออกไปลงทุน หรือสรางพันธมิตรกับตางประเทศ ในสวนของการทํา business 

matching ควรเปนลักษณะที่ทําใหเกิดการลงทุนระยะยาว และเปนการหา partner ในการลงทุน มากกวา

การคาขายเพียงสินคาและบริการ นอกจากน้ี ควรมีการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศหรือ ศูนยนักลงทุนไทย

ในประเทศตางๆ ที่ทําหนาที่ใหขอมูลเชิงลึก รวบรวมขอมูลขั้นตอนการลงทุนในแตละประเทศ เปนที่ปรึกษา

คอยใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกนักลงทุนในตางประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลหรือ

ชวยเหลือกันเวลาเผชิญปญหาตางๆ อาจจะเปนหนวยงานที่จัดขึ้นโดย BOI โดยเลือกจัดต้ังในประเทศเปาหมาย

การลงทุนกอน 

 

 - นโยบายดานการเงิน ประกอบดวย การใหเงินสนับสนุนผานการจัดต้ังกองทุนสงเสริมการลงทุนใน

ตางประเทศ โดยใหเงินสนับสนุนสําหรับคาใชจายบางประเภท เชน การศึกษาขอมูลการตลาดเชิงลึก คาใชจาย

ในการลงทุนเครื่องจักร เปนตน โดยมีหลักพิจารณาในการสงเสริมที่ชัดเจน เชน การจัดทําฐานขอมูลเครดิต

ของนักลงทุนไทย (Credit Risk Database: CRD) เพ่ือใชพิจารณาในการใหเงินทุนสงเสริม เปนตน สําหรับการ

ใหสินเช่ือเพ่ือสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ปจจุบันธนาคารพาณิชยเขามามีบทบาทคอนขางสูง อัตรา

ดอกเบ้ียโดยเฉลี่ยตํ่ากวาของ EXIM bank ทําใหนักลงทุนสวนใหญเลือกขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย 

เพราะฉะน้ัน EXIM ควรปรับบทบาทของตนเองใหแตกตางจากธนาคารพาณิชยทั่วไป โดยเนนการใหสินเช่ือกับ

โครงการลงทุนที่เปนยุทธศาสตรหรือเปนเปาหมายที่รัฐอยากผลักดัน และใหอัตราดอกเบ้ียที่พิเศษกวาธนาคาร

พาณิชยทั่วไป และเพ่ิมการอุดหนุนคาเบ้ียประกันความเสี่ยงการลงทุน ซึ่งเปนหน่ึงในผลิตภัณฑทางการเงินที่ 

EXIM มี แตยังไมเคยมีการอุดหนุนในสวนน้ี นอกจากน้ี รัฐอาจชวยทําหนาที่เปนตัวกลางในการระดมทุน หรือ

การทํา venture capital ในโครงการที่รัฐพิจารณาแลวมีศักยภาพและเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 - นโยบายดานการคลัง ประกอบไปดวย การลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกลุม

ธุรกิจเปาหมาย การอนุญาตใหนําคาใชจายบางสวนมาลดหยอนภาษี เชน คาใชจายในการศึกษาขอมูลดาน

การตลาด การลงทุนในเครื่องจักร เปนตน นอกจากน้ีสิ่งที่นักลงทุนอยากใหผลักดันใหเกิดขึ้นคือการยกเวน

ภาษีจากกําไรหรือเงินปนผลจากการลงทุนในตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหเกิดการออกไปลงทุนใน

ตางประเทศและสงรายไดกลับเขาสูประเทศมากขึ้น 
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 - นโยบายอํานวยความสะดวก ประกอบไปดวย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศเปาหมายการ

ลงทุน ซึ่งควรจะเปนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนที่ที่เปนเปาหมาย เปนการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การลงทุน และเปนประโยชนตอภาคธุรกิจ เชน การสรางนิคมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย การ

พัฒนาระบบโลจิสติกส การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เปนตน สิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึงคือการใหบริการที่

ปรึกษาหลังการลงทุน รัฐไมเพียงแตสงเสริมใหนักลงทุนออกไปตางประเทศ แตควรที่จะชวยเหลือใหนักลงทุน

สามารถอยูรอดไดในระยะยาว ควรเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประกอบการ ทั้งดานขอมูลที่มีการ

ติดตามและอัพเดทอยูเสมอ การขยายวงเงินสินเช่ือกรณีตองการขยายการลงทุน มีการติดตามผลประกอบการ

หรือความคืบหนาในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใชประเมินและปรับปรุงนโยบายในการสงเสริมใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น สุดทายในการสนับสนุน SMEs ใหไปลงทุนในตางประเทศควรมีกลยุทธในการสงเสริมที่ชัดเจน เชน การ

ผลักดันใหออกไปแบบ cluster เปนตน และมาตรการสงเสริมตางๆ ควรมีสิทธิพิเศษในการสงเสริมแกกลุม 

SMEs โดยเฉพาะ เชน การใหเงินสนับสนุน อัตราดอกเบ้ียเงินกูที่ตํ่าเปนพิเศษ เปนตน และในชวงแรกควรมี

การจัดสรรพ้ืนที่ของหนวยงานสงเสริมในตางประเทศใหแก SMEs ไดใชเพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ 

 

 4. ขอเสนอแนะในการสนับสนุนบริษัทการคา สํานักงานใหญในภูมิภาคที่ต้ังสาขาในไทย และธุรกิจที่มี

เครือขายการผลิตในไทย 

4.1 ปจจัยสําคัญในการจัดต้ังบริษัทการคา และสํานักงานใหญในภูมิภาคที่ ต้ังสาขาในไทย 

เรียงลําดับตามความสําคัญ คือ การเคลื่อนยายเงินที่เสรีและสะดวก มีชองทางในการกระจายสินคา ระบบโลจิ

สติกส และโครงสรางพ้ืนฐาน และทําเลที่ต้ังของประเทศ 

 

4.2 ประเด็นสําคัญในการผลักดัน ควรที่จะมีการสอบถามความคิดเห็นจากบริษัทใหญๆ  ในสาขาที่

ไทยตองการจะใหเขามาลงทุน เพ่ือที่จะออกแบบนโยบายจูงใจที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ 

มากกวาแคสิทธิประโยชนทางภาษีของ BOI และควรที่จะมีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งประเมินการ

ตอบสนอง (response) ของนักลงทุน เพ่ือปรับมาตรการจูงใจใหมีความยืดหยุนตอประเด็นความตองการของ

นักลงทุนในแตละชวงเวลา ที่อาจจะมีความตองการ (หรือประสบกับปญหา) ที่แตกตางกัน  

 

 ในสวนของการผลักดันธุรกิจที่มีเครือขายการผลิตในไทย การขับเคลื่อนจะตองผลักดันมาตรการใน

ระดับสากลใหกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอม สามารถทําตามมาตรฐานเหลาน้ันใหได เพ่ือที่จะทําใหธุรกิจ

ขนาดใหญเลือกใหเขามาอยูในหวงโซมูลคาอุปทานการผลิต แนวทางหน่ึงที่เคยกระทํา คือการใหบริษัทขนาด

ใหญมาบรรยายใหกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอมเขาใจวาธุรกิจตองการสินคาแบบใดและมาตรฐานอยางไรบาง 
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อุปสรรคในการผลักดันบริษัทการคา (นัยตอประเทศไทย) 

 

 บริษัทการคาที่ดําเนินธุรกิจในไทย มีอยูดวยกัน 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมที่เนนการคาขายแลกเปลี่ยน 

โดยนําสินคาจากผูผลิตในตางประเทศมาขายในประเทศไทย หรือนําสินคาจากผูผลิตในไทยออกไปขายยัง

ตางประเทศ โดยกลุมน้ีจะมีจุดแข็งอยูที่การมีขอมูลผูผลิตและลูกคาในมือ และในบางกรณีจะมีการดําเนินธุรกิจ

มาเปนเวลานานจนสามารถประเมินคุณภาพสินคาได สําหรับกลุมที่ 2 จะเปนผูคาขายแลกเปลี่ยนรุนใหม ที่

ไมไดดําเนินธุรกิจคาขายแตเพียงอยางเดียว หากแตมีการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา ตัวอยางเชน การนําสินคามา

คุมคุณภาพ จัดใสหีบหอใหมแลวนําไปขายตอ หรือ การนําสินคามาปรุงแตงใหไดรสชาติที่ถูกรสนิยมของ

ผูบริโภคแลวจึงนํามาขายตอ เปนตน อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะมีการแตกตางกันไปตามลักษณะของกลุมขางตน 

ดังน้ี  

 กลุมที่เนนการคาขายแลกเปลี่ยน จะมีอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ 6 ประการ คือ 

 1. ปญหาคาเงิน คาเงินที่ออน (แข็ง) มากกวาคูแขงจะทําใหธุรกิจที่คาขายโดยสงสินคาออก (เขา) มี

ความสามารถในการแขงขันที่ลดลง จึงมีโอกาสที่ผูซื้อจะเลือกซื้อสินคาจากผูผลิตโดยตรง หรือเลือกซื้อสินคา

จากบริษัทการคาในประเทศอ่ืน นอกจากน้ี คาเงินที่ผันผวนมากเกินไป จะทําใหธุรกิจไมสามารถที่จะทําสัญญา

ซื้อขายในระยะยาวได เน่ืองจากมีโอกาสที่จะประสบกับภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

 2. ปญหาลูกคาที่เปนธุรกิจขนาดกลางและยอม พบวาธุรกิจขนาดกลางและยอมมักจะมีปญหาการมี

เงินสดหมุนเวียนที่ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถที่จะเขามาใชบริการบริษัทการคาได  

 

 3. ปญหาธุรกรรมทางการเงิน พบวา ตนทุนการทําธุรกรรมทางการเงินในไทย ยังมีกฎระเบียบที่

ยุงยาก และกอใหเกิดตนทุนที่สูงกวาการทําธุรกรรมทางการเงินในประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งการทําธุรกรรมการเงิน

โดยมากยังทําในรูปสกุลเงินบาท ซึ่งอาจจะทําใหขาดความคลองตัวและมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตรา

แลกเปลี่ยนอีกดวย 

 

 4. ปญหาการขนสงสินคา พบวา การขนสงสินคายังมีปญหาดานการจัดการเสนทางและการจัดการ

เวลา (ทั้งการจราจรทางบกและทางเรือ) การขนสงสินคาทางรถมีปญหาเรื่องกฎระเบียบที่แตกตางกันระหวาง

ประเทศ เชน ไทย-ลาว-เวียดนาม ในขณะที่การขนสงทางเรือมีปญหาหลายประการ ต้ังแตตนทุนคาขนสงที่สูง

กวาประเทศคูแขง โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่มีการขนของไมเต็มตูซึ่งจะตองมีตนทุนเพ่ิมเติมในการแชรพ้ืนที่

กับธุรกิจอ่ืนๆ ทาเรือยังมีปญหาดานคุณภาพการใหบริการ มีความไมพรอมในการจัดการที่กอใหเกิดความไม

แนนอน อาจทําใหเกิดความลาชาในการขนสงได อีกทั้ง กฎหมายการนําเขาสินคาในปจจุบันยังมีการใหอํานาจ

ดุลพินิจแกเจาหนาที่กรมศุลกากรและเจาหนาที่ทาเรืออยูในหลายจุด จนเกิดปญหาการไมมีหลักเกณฑที่แนชัด

ในการจัดการคาใชจายการขนสง 
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 5. ปญหาโกดังเก็บของ โดยบริษัทการคาจะตองมีการเก็บสินคาไวในสต็อกเพ่ือรอขาย จึงตองมีจํานวน

โกดังที่มากพอที่จะใหเกิดการแขงขันและลดตนทุน โดยในปจจุบันโกดังในการเก็บของทั่วไปมีจํานวนที่มาก

พอที่จะกอใหเกิดการแขงขันทางดานราคาแลว แตโกดังสําหรับการเก็บของอันตรายยังมีจํานวนจํากัดอยูมาก 

และทําใหตนทุนการเก็บสต็อกของสินคาอันตรายมีตนทุนที่สูงมากเกินไป 

 

 6. ปญหาที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ พบวากฎระเบียบของภาครัฐบางสวนมีความลาหลังไมทันสมัย ใน

บางกรณีมีความคลุมเครือไมชัดเจนในการตีความ ทําใหมีโอกาสที่จะกระทําความผิด แมวาธุรกิจจะไมมีเจตนา

ที่จะกระทําผิดกฎหมายก็ตาม ซึ่งทําใหเกิดตนทุนคาปรับที่ไมควรจะเกิดขึ้น นอกจากน้ี ภาครัฐยังขาดความ

พยายามที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลดานกฎหมายกับภาคธุรกิจ ทั้งในสวนที่เปนการใหขอมูลผลการตีความประกาศ 

หรือกฎหมายตางๆ หรือ ขอมูลกฎระเบียบที่ธุรกิจมักจะกระทําความผิด ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใหธุรกิจ

สามารถที่จะดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตองตามกฎหมายได 

 

 สําหรับกลุมที่มีการเพ่ิมมูลคาของสินคาเพ่ิมเติมน้ัน พบวามีปญหาในลักษณะเดียวกับธุรกิจในกลุมที่

เนนการคาขายแลกเปลี่ยน แตมีอุปสรรคบางประการเพ่ิมเติมที่ทําใหดําเนินธุรกิจไดยากลําบากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

 1. ปญหาดานการกําหนดตลาดเปาหมาย โดยกลุมที่มีการเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ิมเติม ควรที่จะตองมีการ

กําหนดตลาดเปาหมายที่เหมาะสม ไมเลือกตลาดที่มีผูเลนรายใหญอยูแลว เน่ืองจากผูเลนรายใหญจะมี

ประสบการณ และทุนทรัพยที่เขมแข็งมากกวา  

 

 2. ปญหาดานการแสวงหาชองทางในการขาย โดยกลุมที่มีการเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ิมเติม มักจะตองเสีย

คาปวยการในการเรียนรูวาชองทางในการขายในลักษณะไหนที่จะเหมาะสมกับสินคาของตนเองมากที่สุด เชน 

ควรที่จะใชชองทางรานสะดวกซื้อ ควรที่จะใชชองทางรานคาปลีกรายใหญ หรือควรที่จะขายในพ้ืนที่เฉพาะ 

เปนตน 

 

 มาตรการของภาครัฐในการชวยเหลือปญหาใน 2 ขอน้ีควรที่จะเปนมาตรการการสนับสนุนธุรกิจราย

ใหม (startup) โดยภาครัฐควรที่จะกลั่นกรองและใหการสนับสนุนธุรกิจที่มีตลาดเปาหมายที่ไมทับซอนกับ

ตลาดที่มีผูเลนรายใหญอยูแลว และควรที่จะมีการสนับสนุนในเรื่องของชองทางการขายใน 2 รูปแบบ โดยใน

รูปแบบแรก ควรที่จะมีการจัดต้ังรานคาในลักษณะเดียวกันกับราน co-op ที่มีการจัดต้ังรานคาสําหรับผูผลิต

รายใหม 1 รานตอจังหวัด หรือ 1 รานตอ 1 ภาค แลวใหการสนับสนุนใหมีการวางขายสินคาของผูผลิตรายใหม

ในรานดังกลาว โดยหากเปนไปได ในระยะยาวควรที่จะมีการจําแนกสินคาเฉพาะที่ขายไมใหมีความซ้ําซอนกัน

ในแตละภาค เพ่ือที่จะสนับสนุนการทองเที่ยวไปดวย สําหรับในรูปแบบที่สองน้ัน ภาครัฐควรที่จะมีการศึกษา

ถึงชองทางในการขายที่เหมาะสมกับสินคาแตละชนิด เพ่ือเปนแนวทางใหผูประกอบการรายใหมสามารถที่จะ

เลือกชองทางการขายที่เหมาะสม เชน สินคาประเภทน้ีควรที่จะขายในรานสะดวกซื้อ ในขณะที่สินคาอีก

ประเภทควรที่จะขายเฉพาะในบางพ้ืนที่ เปนตน  
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อุปสรรคในการผลักดันสํานักงานใหญในภูมิภาคที่ต้ังสาขาในไทย (นัยตอประเทศไทย) 

 

 สํานักงานใหญในภูมิภาค มีความสําคัญ คือเปนศูนยกลางการบริการ (service hub) ใหกับธุรกิจของ

ตางชาติที่เขามาดําเนินการในประเทศ โดยสามารถแบงประเภทของศูนยกลางการบริการ ออกไดเปน 5 กลุม 

ไดแก  

 1. ศูนยกลางดานการบริการระบบบัญชี (accounting hub) ซึ่งมีหนาที่ดูแลดานบัญชีของธุรกิจ 

 2. ศูนยกลางดานการเงิน (financial hub) ซึ่งมีหนาที่ดูแลดานการจัดการทางการเงิน 

 3. ศูนยกลางดานการทําตลาด (marketing hub) ซึ่งมีหนาที่ในการโฆษณา ประชาสัมพันธและทํา

ตลาดใหกับธุรกิจ 

 4. ศูนยกลางในการผลิตและการจัดซื้อจัดจาง (procurement hub) ซึ่งมีหนาที่ในการประสานงาน

จัดซื้อจัดจางวัตถุดิบ ไปจนถึงสนับสนุนกิจกรรมการผลิตของธุรกิจตางชาติ 

 5. ศูนยกลางในการทําวิจัยและพัฒนา (research and development hub) ซึ่งมีหนาที่ในการทํา

วิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบโจทยทั้งในระดับสากล ในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ 

 

 ขอมูลจากการสัมภาษณบงช้ีวา ประเทศไทยมีจุดเดนในการเปนศูนยกลางในการผลิตและการจัดซื้อ

จัดจาง เน่ืองจากเปนประเทศที่มีวัตถุดิบที่จําเปน และเปนประเทศที่ไดรับการลงทุนจากตางประเทศมาเปน

ระยะเวลายาวนาน โดยขอบเขตในการเปนศูนยกลางของไทยไดขยายอาณาเขตอยางแคบ คือ กลุม CLMV 

และอยางกวาง คือ รวมเกือบทั้ง ASEAN และอินเดีย โดยมีคูแขงที่สําคัญ คือ ประเทศมาเลเซียที่พยายามจะ

เปนศูนยกลางในลักษณะเดียวกัน 

 

 สําหรับประเทศอ่ืนๆ พบวา ฟลิปปนสมีจุดเดนในการเปนศูนยกลางดานการบริการระบบบัญชี 

สิงคโปรมีจุดเดนในการเปนศูนยกลางทางการเงิน ในขณะที่อินโดนิเชียที่มีตลาดที่ใหญก็อาจจะเปนศูนยกลาง

ในดานการทําตลาดเฉพาะในประเทศสําหรับกิจการบางประเภท 

 

 จากขอมูลขางตน สะทอนใหเห็นวา อุปสรรคในการผลักดันสํานักงานในภูมิภาคใหเกิดขึ้นในไทย จะ

แบงออกไดเปน 2 อุปสรรคใหญ ไดแก อุปสรรคสําหรับสํานักงานใหญที่ต้ังสาขาในไทยเพ่ือเปนศูนยกลางใน

การผลิตและการจัดซื้อจัดจาง หรืออุปสรรคในแนวราบ และอุปสรรคสําหรับการดึงเอาสํานักงานใหญเพ่ือเปน

ศูนยกลางในดานอ่ืนๆ หรือ อุปสรรคในแนวด่ิง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  

 อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับสํานักงานใหญที่ต้ังสาขาในไทยเพ่ือเปนศูนยกลางในการผลิตและการจัดซื้อจัด

จาง สามารถสรุปไดเปน 6 อุปสรรคหลัก ดังน้ี 

 1. ปญหาการขาดเอกภาพในการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางย่ิง การประสานงานระหวาง

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย และกรมสรรพากร ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนในการ
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ติดตอประสานงานระหวางหลายหนวยงาน กอใหเกิดตนทุนที่สิ้นเปลืองและเกิดความไมแนนอนในการดําเนิน

ธุรกิจ ภาครัฐควรที่จะมีการกําหนดกฎระเบียบใหชัดเจน ใหมีความสอดคลองกัน และควรที่จะใหการติดตอ

ประสานงาน ผานหนวยงานเดียวแบบ one-stop service  

 

 2. ปญหาความยุงยากในการขอใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายกรณี เชน การย่ืน

ขอสนับสนุนการลงทุน การขอใบอนุญาตสงออก และการขออนุญาตต้ัง trading business ภาครัฐควรที่จะลด

ขั้นตอนการดําเนินการใหมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น และควรที่จะมีที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องของการติดตอ

ประสานงาน เพ่ือชวยใหการดําเนินการทําไดโดยสะดวก 

 

 3. ปญหาที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาภาษีซอน พบวาการขอยกเวนภาษีในสวนของคาบริการสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจที่เปนศูนยกลางทางดานการผลิตและการจัดซื้อจัดจางไมสามารถขอยกเวนภาษีได ซึ่งควรที่จะ

พิจารณาเทียบเคียงกับกรณีตางประเทศและดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 

 

 4. ปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางย่ิง แรงงานไทยขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และ

ขาดทักษะที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ เชน การบริหารธุรกิจ โรงงาน เปนตน ในสวนน้ีภาครัฐควรพิจารณาลด

ภาษีบุคคลธรรมดาใหกับแรงงานที่ทํางานใหกับสํานักงานใหญที่ต้ังสาขาในไทย ก็อาจจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจได

บาง 

 

 5. ปญหาทางดานการเงิน พบวาตนทุนของการทําธุรกรรมยังมีตนทุนที่สูงกวาประเทศอ่ืนๆ ใน

ขณะเดียวกัน กฎระเบียบทางดานการเงินของไทยยังตองการเอกสาร หลักฐานจํานวนมาก ซึ่งแตกตางจาก

ประเทศที่เปนศูนยกลางดานการเงิน เชน สิงคโปร จึงควรที่จะพัฒนาบริการทางดานการเงินใหมีตนทุนและ

ความซับซอนที่เหมาะสมใกลเคียงกัน 

 

 6. ปญหาทางดานการขนสงสินคา พบวาทาเรือมีปญหาคือ เกา มีขนาดที่เล็ก มีขั้นตอนที่พ่ึงพา

ดุลพินิจจากเจาหนาที่มาก รวมทั้งการขนสงยังมีความไมแนนอนในดานระยะเวลาที่สูง นอกจากน้ี แผนการ

พัฒนารถรางเพ่ือแกไขปญหายังไมเห็นเปนรูปธรรมวาจะลดตนทุนไดอยางไร เน่ืองจากสถานีที่ต้ังก็ไมไดอยูใกล

กับโรงงาน 

  

 สําหรับการพัฒนาใหไทยเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญเพ่ือเปนศูนยกลางในดานอ่ืนๆ น้ัน แมวาจะไม

สามารถถามจากภาคธุรกิจไดโดยตรง เน่ืองจากยังไมพบวามีการใชไทยเปนศูนยกลางในดานอ่ืนๆ แต

คณะผูวิจัยสามารถที่จะประมวลขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูประกอบการไทยในประเด็นที่มีความ

เกี่ยวของ ซึ่งนาจะใหขอมูลไดบางไมมากก็นอย ดังน้ี 
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การจะสนับสนุนใหเปนศูนยกลางทางดานอ่ืนๆ จะตองอาศัยมาตรการจูงใจอยางนอย 3 ประการ คือ 

 1. นโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะตองมีการมุงเนนในทิศทางที่เอ้ืออํานวยตอการ

สนับสนุนการเปนศูนยกลางดังกลาว โดยทุกหนวยงานภาครัฐจะตองมีการดําเนินงานที่สอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกัน ตัวอยางเชน การทําเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะตองมีนโยบายแรงงานไทย แรงงานตางดาว 

การเงิน การขนสง การสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การขอใบอนุญาตและการติดตอ

ประสานงานตางๆ กับภาครัฐ การสนับสนุนผูผลิตช้ินสวน ที่สอดประสานกันทั้งหมดถึงจะประสบความสําเร็จ 

 

 2. ตนทุนในการเปนศูนยกลางจะตองมีความสามารถทางการแขงขันโดยเปรียบเทียบ ไมวาจะเปน

ตนทุนในการดําเนินธุรกิจที่ตองสามารถแขงขันได ทักษะของแรงงาน และเทคโนโลยีจะตองมีความพรอมที่จะ

แขงขันในระดับโลก และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่จะตองใหมีระดับที่ไมนอยกวาประเทศคูแขง 

 

3. การติดตอประสานงานกับภาครัฐ จะตองมีความสะดวก มีความชัดเจนในเรื่องของกฎระเบียบและ

มีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนวาตองทําอะไรกอนและหลัง ใหรายละเอียดที่ชัดเจนเปนลําดับขั้น 

 

อุปสรรคสําหรับธุรกิจที่มีเครือขายการผลิตในไทย (นัยตอประเทศไทย) 

 

ทีมวิจัยไดทําการสัมภาษณธุรกิจที่มีเครือขายการผลิตในไทยเพ่ือศึกษาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง

สามารถสรุปเปนปญหาที่สําคัญ 6 ประการ คือ 

1. ปญหาดานความออนแอของธุรกิจภาคเกษตร การอุดหนุนภาคเกษตรที่มากจนเกินไปทําให

เกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนา เชน การผลิตภาคเกษตรในปจจุบันโดยมากยังใชเครื่องจักรในระดับที่ตํ่า

และเทคโนโลยีการผลิตยังลาหลัง ในขณะเดียวกันการแทรกแซงกลไกตลาดจากภาครัฐยังทําใหวัตถุดิบในการ

ผลิตขาดแคลน เชน กาแฟ ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศ 

 

2. ปญหาดานการไมบังคับใช พ.ร.บ. แขงขันทางการคา ทําใหตนทุนในการดําเนินธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกลุมการผลิตกระปองที่ผูนําเขาสินแรที่ใชในการผลิตมีนอยราย และในอุตสาหกรรมการ

ขนสงทางเรือที่แมจะมีผูใหบริการจํานวนหน่ึงแตสามารถรวมมือกันกําหนดราคาได 

 

3. ปญหาความไมสอดคลองของนโยบายอุตสาหกรรม เชน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่

การจะยายฐานการผลิตจะตองคํานึงถึงผูผลิตวัตถุดิบ (supplier) ดวย ซึ่งอาจจะเปนการยายทั้งหมด หรือตอง

หาวัตถุดิบใหม อีกทั้งตองมีการศึกษาทดลองในเรื่องของการขนสงที่เหมาะสม ซึ่งมีปญหาเรื่องความไมแนนอน

ในเรื่องของการเช่ือมโยงทางรถไฟในอนาคตวาจะตอบโจทยดานการขนสงไดมากนอยแคไหน และปญหาใน

เรื่องของการจัดหาแรงงานซึ่งมีทั้งความไมแนนอน ความไมเพียงพอและนโยบายแรงงานตางดาวที่ไมชัดเจน 
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4. ปญหาดานการบริหารจัดการที่ยังใชระบบเอกสารซึ่งเปนตนทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได โดยภาครัฐ

ควรที่จะมีการปรับใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง ระบบการ

ตรวจสอบและการดําเนินธุรกรรมตางๆ ควรที่จะรองรับดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว 

ประสิทธิภาพและลดตนทุนการดําเนินการ 

 

5. ปญหาดานนโยบายในการสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนา ควรที่จะมีการออกรูปแบบจูงใจให

เทียบเคียงกับประเทศคูแขง เชน การใหสิทธิประโยชนเปนเงินคืน (reimbursement) สําหรับการลงทุน ไมใช

แคการลดหยอนทางภาษี (tax reduction) รวมทั้งควรที่จะมีการพัฒนาระบบประเมินและตรวจสอบการ

ลงทุนที่เปนสากล นอกจากน้ี ภาครัฐควรที่จะมีการสนับสนุนความรวมมือระหวางภาคธุรกิจกับภาควิชาการ 

(มหาวิทยาลัย) อยางจริงจังเพ่ือนําไปสูการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทยภาคธุรกิจอยางแทจริง ย่ิงไปกวาน้ัน 

ภาครัฐควรที่จะมีการสนับสนุนการเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสาขาทางดาน

วิจัยและพัฒนาที่ขาดแคลน 

 

6. ปญหาความไมสอดคลองของกฎระเบียบระหวางประเทศ เชน การขนสงจากประเทศไทยไปยังจีน

ผานประเทศลาวและเวียดนาม จะพบวาที่ดานลาวไปเวียดนามและเวียดนามไปจีนจะตองมีการเปลี่ยนคนขับ

และรถบรรทุก ซึ่งเกิดตนทุนที่ไมควรเกิดขึ้น ภาครัฐควรที่จะหาชองทางในการเจรจาเพ่ือทําใหกฎระเบียบ

ระหวางประเทศมีความสอดคลองกันมากย่ิงขึ้น  
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6.1  ฐานขอมูลมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures : NTMs) 
 

UNCTAD (2009) ใหความหมายของมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures: NTMs) 

วาเปนมาตรการเชิงนโยบายที่ไมใชมาตรการทางภาษี ซึ่งอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจดานการคาระหวาง

ประเทศทั้งในแงปริมาณการคาและราคา 

 

หลายองคกรใหความสําคัญกับมาตรการ NTMs โดยพยายามจัดเก็บรวบรวมขอมูลการใชมาตรการ 

NTMs ของประเทศตางๆ แลวจัดทําเปนฐานขอมูล ปจจุบันจึงมีหลายฐานขอมูล NTMs ตามองคกรที่จัดทํา  

ซึ่งแตละฐานขอมูลมีความแตกตางกันไปตามวิธีการจําแนกประเภท NTMs หลักวิธีการเก็บขอมูล การระบุ

รหัสสินคา ความครอบคลุมของสินคา ประเทศที่จัดเก็บ และความทันสมัยของขอมูล ฐานขอมูลที่สําคัญ ไดแก  

1. ฐานขอมูลจาก WTO 

2. ฐานขอมูลจาก ERIA-UNCTAD 

3. ฐานขอมูลจาก Global Trade Alert 

4. ฐานขอมูลจาก ASEAN Secretariat 

5. ฐานขอมูลจาก TRAIN 

6. ขอมูลจาก Trade Policy Review 

 

คณะวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลการใชมาตรการ NTMs ของประเทศสมาชิกอาเซียน แลวทําการ

เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของขอมูลจากแตละฐานกอนนําขอมูลมาใชมีรายละเอียดของแตละฐานขอมูลดังน้ี  

 

6.1.1 ฐานขอมูล WTO 

 

ฐานขอมูลขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO)  จัดเก็บรวบรวมขอมูล 

NTMs ของประเทศสมาชิกปจจุบันมีทั้งหมด 162 ประเทศ0

1 ซึ่งแตละประเทศจะรายงานการใชมาตรการ NTMs 

ตอ WTO  และจากการรวบรวมมาตรการ NTMs ของการประชุมคณะกรรมการการคาโลกที่เก่ียวของกับ

ประเด็นการคาเฉพาะ (Specific Trade Concerns) สามารถจําแนกมาตรการ NTMs  ออกเปน 4 กลุมหลัก 

ไดแก มาตรการทางเทคนิค มาตรการปองกันทางการคา มาตรการที่เก่ียวกับการเกษตร และมาตรการอ่ืนๆ ดัง

1  ขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
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ปรากฏในตารางที่ 6.1 สามารถคนหาขอมูลไดโดยการระบุกลุมสินคา (products) หรือรายช่ือประเทศสมาชิก 

(Members) ขอดีของฐานขอมูลน้ีคือ มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา จัดเก็บขอมูลเปนรายป 

ครอบคลุมสมาชิกทั่วโลก มีความนาเช่ือถือเพราะผานการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ

ของประเทศผูสงขอมูล ฐานขอมูลสามารถเขาถึงไดงายโดยผานระบบออนไลน สามารถคนหาขอมูลเปนราย

มาตรการ NTMs  รายกลุมสินคา หรือรายประเทศ และยังสามารถดึงขอมูลมาใชในรูปแบบของตาราง Excel ที่

สามารถนําไปประเมินผลตอไดงาย ขอมูลลาสุดเปนขอมูลป 2558  

 

ตารางที่ 6.1 การจําแนกประเภทมาตรการที่ไมใชภาษีศลุกากรตามฐานขอมูล WTO 
ประเภทมาตรการ NTMs จําแนกโดย WTO 

มาตรการทางเทคนิค 

(Technical) 

มาตรการปองกันการคา 

(Trade Defense) 

มาตรการที่เกี่ยวกับ

การเกษตร (Agricultural) 

มาตรการอื่นๆ 

(Other) 

สุขอนามัยพืชและสัตว 

Sanitary and Phytosanitary 

(SPS) 

มาตรการตอบโตการทุมตลาด 

Anti-dumping (ADP) 

มาตรการปกปองพิเศษ 

Special Safeguards (SSG) 

 

มาตรการการจํากัดปริมาณ

การนําเขา Quantitative 

Restriction (QR) 

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

Technical Barriers to 

Trade (TBT) 

มาตรการตอบโตการอุดหนุน 

Countervailing (CV) 

มาตรการโควตาภาษ ี

Tariff-Rate Quotas (TRQ) 

มาตรการท่ีสงผลกระทบตอ

การแขงขันทางการคา เชน 

การใหสิทธิพิเศษแก

หนวยงานของรัฐในการ

นําเขาสินคา 

State Trading Enterprises 

(STE) 

 มาตรการปกปองจากการ

นําเขาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น 

Safeguards (SG) 

มาตรการอุดหนุนการสงออก 

Export Subsidies (ES) 

 

 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

ตัวอยางการใชมาตรการ NTMs ของประเทศไทยจากฐานขอมูลองคการการคาโลก ไดใชมาตรการ 

NTMs ใน  4 กลุมหลัก คือ มาตรการดานเทคนิค ประกอบดวย สุขอนามัยพืชและสัตว (SPS) และอุปสรรค

ทางเทคนิคตอการคา (TBT)  มาตรการปองกันทางการคา ไดแก มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-

dumping), มาตรการตอบโตการอุดหนุน (CV) และ Safeguards (SG) มาตรการเกี่ยวกับการเกษตร คือ 

มาตรการปกปองพิเศษ (SSG), มาตรการโควตาภาษี (TRQ) และมาตรการอุดหนุนการสงออก (ES) และกลุม

สุดทายคือ มาตรการอ่ืนๆ ประกอบดวย มาตรการการจํากัดปริมาณการนําเขา (QR) และมาตรการที่สงผล

กระทบตอการแขงขันทางการคา (STE) เชน การใหสิทธิพิเศษแกหนวยงานของรัฐในการนําเขาสินคาบางชนิด 

เปนตน ดังภาพที่ 6.1   
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ภาพที่ 6.1  ภาพรวมการใช NTMs  ของประเทศไทย   

 
ท่ีมา: WTO 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

ภาพที่ 6.2  แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใชมาตรการ NTMs ประเภทใดในแตละกลุมสินคา จํานวนกี่

มาตรการ  ฐานขอมูล WTO สามารถสืบคนขอมูลเปนรายประเทศและรายปที่เว็บไซต http://i-tip.wto.org 

/goods/Default.aspx 

 

ภาพรวมการใชมาตรการ NTMs ของประเทศไทยขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังภาพที่ 6.2  

พบวาประเทศไทยใชมาตรการ NTMs ทั้งหมด 895 มาตรการ โดยใชมาตรการ TBT มากที่สุด 577 มาตรการ 

รองลงมา คือ SPS 226 มาตรการ QR 112 มาตรการ ADP 42 มาตรการ TRQ 23 มาตรการ  SG 2 

มาตรการ  และ STE 3 มาตรการ อยางไรก็ตามประเทศไทยไมไดใชมาตรการ CV และ SSG  

 

เมื่อพิจารณาตามกลุมสินคาพบวา สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย Code S01-S04 ใช

มาตรการ SPS TBT  QR TRQ และ STE เปนหลัก โดยใชมาตรการ SPS ในสินคาสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ  

(Live animals and Products) มากที่สุดถึง 106 มาตรการ สวนมาตรการ TBT สวนใหญใชในสินคาอาหาร

สําเร็จรูป เครื่องด่ืม สุรา นํ้าสมสายชู และยาสูบ (Prepared foodstuff, beverages, spirits, vinegar, 

tobacco) ทั้งหมด 101 มาตรการ ประเทศไทยใชมาตรการ TRQ ใน 23 รายการสินคาสินคาเกษตรทั้งหมด 

และสินคาเกษตรบางรายการตองนําเขาผานองคกรที่กําหนดหรือที่เรียกวามาตรการ STE เชน นํ้ามันปาลม 

ขาวเลี้ยงสัตว เปนตน 
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สวนสินคาอุตสาหกรรม Code S05-S21 สวนใหญใชมาตรการ TBT, SPS, QR, ADP และ SG โดยใช

มาตรการ TBT มากที่สุด โดยเฉพาะในสินคาประเภทเครื่องมือและเครื่องจักรกลไฟฟา (Machinery and 

electrical equipment) ใชมากถึง 197 มาตรการ สวนสินคาโลหะสามัญและของทําดวยโลหะสามัญ (Base 

metal and articles) ใชมาตรการ ADP ถึง 37 มาตรการ 

 

สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใชมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา (QR) ในจํานวนเทาๆ กัน รวม

ทั้งหมด 112 มาตรการ  

 

อยางไรก็ตามขอมูลที่สืบคนไดจากฐานขอมูล I-TIP ของ WTO จะแสดงใหเห็นภาพรวมคราวๆ วาแต

ละกลุมสินคาใชมาตรการ NTMs ก่ีมาตรการ แตไมไดใหขอมูลเชิงลึกที่ใหรายละเอียดวามีการบังคับใชอยางไร 

จึงจําเปนที่ผูสนใจศึกษาจะตองหาสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ประกอบดวย 

 

ภาพที่ 6.2 การใชมาตรการ NTMs ของประเทศไทย ตามประเภทกลุมสินคาตางๆ  

 
ท่ีมา: WTO 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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6.1.2  ฐานขอมูล ERIA-UNCTAD 

 

The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) รวมมือกับ The United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  จัดเก็บรวบรวมขอมูลมาตรการ NTMs 

ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งเปนการจัดรวบรวมขอมูลโดยทีมที่ปรึกษาของแตละประเทศที่ตองผาน

การฝกอบรมและแบบทดสอบของ UNCTAD ทําใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลมีคุณภาพ นาเช่ือถือ และเปน

มาตรฐานเดียวกันทั้ง 10 ประเทศ ทีมที่ปรึกษาจะทําการศึกษา จัดเก็บ รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เชน 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนดมาตรการตางๆ  แลวมาจําแนกประเภท NTMs โดยยึดประเภทการจําแนก 

NTM ต า ม  UNCTAD Classification (International Classification of Non-Tariff Measure version 

2012) ซึ่งเปนเวอรช่ันลาสุด สามารถแบงมาตรการ NTMs ออกเปน 3 กลุมใหญ 16 มาตรการยอย ดังภาพที่ 

6.3 

 

ภาพที่ 6.3 การจําแนกประเภทมาตรการที่ไมใชภาษีศลุกากรตามฐานขอมูล ERIA-UNCTAD 

 
 

มาตรการ NTMs 3 ในกลุมหลัก ประกอบดวย Technical measures, Non-technical measures 

และ Exports แตละกลุมหลักยังแบงออกเปนมาตรการยอย ซึ่งใชรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษกํากับไววาเปน

มาตรการอะไร  การระบุชนิดสินคาจะใชพิกัดศุลกากรตามระบบ HS  code 2012 ที่ระดับ 6 หลัก บาง

ประเทศอาจระบุพิกัดศุลกากรยอยละเอียดลงไปถึงระดับ 8-10 หลัก โดยจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ Excel ที่
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รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของกับมาตรการ NTMs  หนวยงานที่เปนผูออกหรือ

ดูแลรับผิดชอบกฎหมาย  ช่ือเว็บไซตที่สามารถเขาไปสืบคนผานอินเทอรเน็ต มีคําอธิบายเก่ียวกับมาตรการ

อยางละเอียด ระบุประเทศที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ แจงวัตถุประสงคของการบังคับใชมาตรการ วันที่

ประกาศใชกฎหมาย วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช ตลอดจนวันที่สิ้นสุดการบังคับใชกฎหมาย  

 

ขอดีของฐานขอมูล คือ มีความทันสมัย ทําการเริ่มจัดเก็บขอมูลต้ังแตป 2558 แลวเสร็จเมื่อป 2559 

มีความนาเช่ือถือเพราะเปนการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลโดยทีมที่ปรึกษาภายในประเทศที่มีความ

เช่ียวชาญผานการอบรมมาเปนอยางดี เขาถึงไดงาย ปจจุบันไดเผยแพรใหสาธารณชนเขาถึงไดจากเว็บไซต 

http://asean.i-tip.org/ 

 

อยางไรก็ตาม ลักษณะรูปแบบของฐานขอมูล การนําเสนอขอมูล และสถิติตัวเลขมีความเหมือนกันกับ

ฐานขอมูลของ WTO อาจเลือกใชฐานใดฐานหน่ึงได มีขอจํากัดคือ นําเสนอเฉพาะขอมูลของประเทศสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศเทาน้ัน 
 

6.1.3 ฐานขอมูล Global Trade Alert 
 

องคกรอิสระดานวิชาการทั้งหมด 7 องคกร ไดรวมมือกันออกแบบและสรางฐานขอมูล Global 

Trade Alert  ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยูที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพ่ือใหเปนฐานขอมูลเผยแพรการใช

มาตรการที่ไมใชภาษีของประเทศตางๆ  ขอมูลสวนใหญมาจากการรายงานขาวหรือการแจงขอมูลมาตรการ 

NTMs โดยบุคคลทั่วไปหรือหนวยงานผานทางหนาเว็บไซตจึงทําใหขอมูลมีความทันสมัย แตอาจมีขอสงสัยใน

เรื่องความถูกตองและความนาเช่ือถือ กอนใชขอมูลจากฐานน้ีจําเปนตองมีการตรวจสอบกับประเทศผูใช

มาตรการอีกครั้ง และขอดอยอีกประการหน่ึงคือ ยังไมครอบคลุมขอมูลการใชมาตรการ NTMs ของทุก

ประเทศ ฐานขอมูลน้ีจําแนกประเภท NTMs แบงออกเปน 23 ประเภท ดังตารางที่ 6.2 
 

ตารางที่ 6.2 การจําแนกมาตรการ NTMs ตามฐานขอมูล Global Trade Alert 
NTM Classification following Global Trade Alert 

1. Bail out / state aid measure 2. Intellectual property protection 3. State trading enterprise 
4. Competitive devaluation 5. Investment measure 6. State-controlled company 
7. Consumption subsidy 8. Localization requirement 9. Sub-national government measure 
10. Export incentive 11. Migration measure 12. Tariff measure 
13. Export taxes or restriction 14. Non-tariff barrier (not otherwise specified) 15. Technical Barrier to Trade 
16. Import ban 17. Other service sector measure 18. Trade defence measure (ADP, CVD, 

safeguard) 
19. Import quota 20. Public procurement 21. Trade finance 
22. Import subsidy 23. Sanitary and Phytosanitary Measure  

ท่ีมา : ฐานขอมูล Global Trade Alert 
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ฐานขอมูล Global Trade Alert ไดแบงระดับความรุนแรงของการใชมาตรการ NTMs ออกเปน 3 

ระดับ ไดแก สีแดง (Red) หมายถึง มาตรการที่มีผลบังคับใชซึ่งเปนมาตรการที่เลือกปฏิบัติ  สีเหลืองอําพัน 

(Amber) หมายถึง มาตรการที่มีผลบังคับใช ที่มีการประกาศ หรืออยูในระหวางการพิจารณาประกาศใชซึ่ง

อาจจะเปนมาตรการที่เลือกปฏิบัติ สวนสีเขียว (Green) หมายถึง มาตรการที่มีผลบังคับใชและไมมีการเลือก

ปฏิบัติ 

 

ขอมูลที่แสดงในฐานขอมูล ประกอบดวย ประเทศที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ ประเทศผูใช

มาตรการ ประเภทของมาตรการ  สาขา/กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชมาตรการ และระบุวา

มาตรการเหลาน้ีมีผลบังคับแลวหรือไม  ฐานขอมูลสามารถบันทึกมาใชในรูปแบบ PDF ได ตัวอยางการใช

มาตรการ NTMs ของประเทศไทย ดังภาพที่ 6.4 

 

ภาพที่ 6.4  ตัวอยางการใชมาตรการ NTMs ของประเทศไทยตามฐานขอมูล Global Trade Alert 

 
ท่ีมา : ฐานขอมูล Global Trade Alert คนหาขอมูลไดท่ีเว็บไซต: http://www.globaltradealert.org/ 

 

6.1.4 ฐานขอมูล ASEAN Secretariat 

 

ฐานขอมูล ASEAN Secretariat เปนความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดเก็บและ

รวบรวมการใชมาตรการ NTMs ของแตละประเทศ โดยใหแตละประเทศรวบรวมขอมูลของประเทศตนเอง



352 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

แลวรายงานให ASEAN Secretariat นํามาจัดทําเปนฐานขอมูลเผยแพรในเว็บไซต สามารถเขาถึงไดจาก 

http://asean.org/ ?static_post=non-tariff-measures-database  

 

การจํ าแ น ก ม าต รก าร  NTMs ยึ ด ต าม ห ลั ก  UNCTAD Coding System of Trade Control 

Measures (TCMCS) ที่ใชมาจนถึงป 2008 กอนจะปรับปรุงเปนรูปแบบใหมลาสุดป 2012 สามารถจําแนก

มาตรการ NTMs ออกเปน 8 กลุม  ไดแก 1) 1000 Tariff measures 2) 2000 Para-tariff measures 3) 

3000 Price Control measures 4) 4000 Finance measures 5) 5000 Automatic licensing 

measures 6) 6000 Quantity control measures 7) 7000 Monopolistic measures และ 8 ) 8000 

Technical measures 

 

การแสดงขอมูลจะรายงานเปนรายประเทศตามกลุมสินคาที่อยูในรูปแบบ HS Code ต้ังแต 4-10 

หลัก จําแนกตามกลุมสินคา ประเภท NTMs รายละเอียดของขอมาตรการ NTMs หนวยงานที่รับผิดชอบการ

ใช NTMs กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ และความคิดเห็นของประเทศ และของ ASEAN 

Secretariat วามาตรการน้ันเปนสีเขียว (Green) หมายถึง ไมเลือกปฏิบัติ  สีอําพัน หมายถึง (Amber) อาจ

เลือกปฏิบัติ และสีแดง (Red) หมายถึง เลือกปฏิบัติ ทั้งน้ีการพิจารณาใหสีของเจาของประเทศและ ASEAN 

Secretariat อาจไมสอดคลองหรือขัดแยงกันได เชน กรณีสินคาเบียรที่ทําจากมอลต (Beer made from 

malt (HS 2203)) ที่ประเทศไทยกําหนดวาสินคาที่จะนําเขาไดจะตองมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่

กําหนด ประเทศไทยระบุวามาตรการน้ีเปนสีเขียว แต ASEAN Secretariat ระบุวามาตรการน้ีเปนสีอําพัน ซึ่ง

เปนมาตรการที่อาจยังเลือกปฏิบัติกับสินคานําเขาอยู เปนตน ฐานขอมูลน้ีมีขอดีที่แสดงขอมูลในรูปแบบ excel 

ทําใหดาวนโหลดและนํามาประมวลผลขอมูลไดงาย 

 

ขอเสียของฐานขอมูลน้ีคือ ขอมูลลาสมัยไมมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน การรายงานขอมูลของ

แตละประเทศไมพรอมเพรียงกันทําใหคณะผูวิจัยไมเลือกใชฐานขอมูลน้ีในการศึกษา ตัวอยางขอมูลฐานขอมูล

ดังภาพที่ 6.5 
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ภาพที่ 6.5 ตัวอยางขอมูลมาตรการ NTMs ของประเทศไทยตามฐานขอมูล ASEAN Secretariat 

 
ที่มา: http://asean.org/?static_post=non-tariff-measures-database  
 

6.1.5 Trade Policy Review 
 

Trade Policy Review เปนกลไกการประเมินและตรวจสอบนโยบายการคาของประเทศสมาชิก 

WTO ภายใตความรับผิดชอบขององคการประเมินและตรวจสอบนโยบายการคา (Trade Policy Review 

Body: TPRB) ซึ่งกํากับดูแลโดยคณะมนตรีทั่วไป (General Council) ของ WTO องคกรประเมินและ

ตรวจสอบนโยบายการคาจะทําหนาที่ตรวจสอบความโปรงใสของการออกนโยบายการคาของประเทศสมาชิก 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักกติกาและระเบียบของ WTO 

 

ประเทศสมาชิก WTO จะตองรายงานนโยบายทางการคาของประเทศตนเองใหกับองคการประเมิน

และตรวจสอบนโยบายการคา ความถี่ในการรายงานขึ้นอยูกับสัดสวนปริมาณการคาของประเทศน้ันๆ เทียบ

กับปริมาณการคาของโลก ประเทศที่มีมูลคาการคาสูงจะตองไดรับการประเมินและตรวจสอบนโยบายสองปตอ

ครั้ง เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และแคนาดา และประเทศกําลังพัฒนาตองประเมินและตรวจสอบ

เปนประจําทุก 4 ป  กรณีประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาตองทบทวนทุก 4 ป  ในขณะที่ประเทศดอย

พัฒนาตองทบทวนทุก 6 ป 

 

ประเทศสมาชิกจะตองจัดทํา Trade Policy Review แลวรายงานตอองคการประเมินและตรวจสอบ

นโยบายการคาของ WTO เพ่ือทําการประเมินและตรวจสอบถึงความถูกตองกอน เมื่อผานการตรวจสอบแลว

จึงจะนําขึ้นเผยแพรผานเว็บไซตของ  WTO เพ่ือใหบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถดาวนโหลดไดทั้งรูปแบบที่จัดทํา

โดยประเทศสมาชิก (ยังไมผานการประเมินและตรวจสอบ) และรูปแบบที่ผานการประเมินและตรวจสอบของ 

TPRB ในรายงานฉบับน้ีเลือกใชรูปแบบที่ผานการประเมินและตรวจสอบโดย TPRB แลว 



354 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

เน้ือหาของ Trade Policy Review จะประกอบดวยหลายบท คณะวิจัยเลือกใชบทที่ 4 Trade 

policies and practices by measure ซึ่งจะระบุอยางละเอียดวาประเทศสมาชิกใชมาตรการ NTMs 

อะไรบาง ในสินคาประเภทไหน มีหนวยงานที่รับผิดชอบอะไรบาง และมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนดอะไร

รับรอง Trade Policy Review เปนแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือได เน่ืองจากเปนการรายงานจากประเทศสมาชิก

ทุกประเทศและมีองคการประเมินและตรวจสอบนโยบายการคาของ WTO เพ่ือทําการประเมินและตรวจสอบ

ถึงความถูกตอง นําเสนอในรูปแบบ PDF โดยการพรรณนา สามารถดาวนโหลด TPR รายประเทศไดที่

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry 

 

6.1.6 เปรียบเทียบฐานขอมูลมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NTMs) 
 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบฐานขอมูลมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากรจาก 5 ฐานขอมูล ไมรวมขอมูล 

Trade Policy Review จะเห็นวาแตละฐานขอมูลมีวิธีการรวบรวมขอมูล การจําแนกประเภทมาตรการ 

จํานวนประเทศที่จัดเก็บ ความครบถวนและความทันสมัยของขอมูลมีความแตกตางกันออกไป ดังปรากฏใน

ตารางที ่6.3 

 

 งานวิจัยโครงการน้ีเลือกใชฐานขอมูลมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีทั้งหมด 4 ฐานรวมกัน คือ 

ฐานขอมูลของ WTO และฐานขอมูล ERIA UNCTAD  เน่ืองจากเขาถึงงาย ขอมูลมีความครบถวนทุกประเทศ 

มีความทันสมัยของขอมูล รวมกับฐานขอมูลของ Global Trade Alert ที่มีความทันสมัยใหขอมูลรายละเอียด

เชิงลึก แตจะใชอยางระมัดระวังเพราะขอมูลสวนใหญเปนการนํามาจากขาว หนวยงาน หรือบุคคลตางๆ 

รายงานใหเจาของฐานขอมูล นอกจากน้ีจะใชขอมูลเชิงลึกจาก Trade Policy Review รวมดวย เน่ืองจากเปน

การรายงานจากหนวยงานของประเทศผูบังคับใชมาตรการที่ไมใชภาษีซึ่งผานการตรวจประเมินและตรวจสอบ

จาก WTO แลว โดยจะเลือกใชฉบับลาสุดของแตละประเทศที่ดาวนโหลดจากเว็บไซตของ WTO 

 



 

ตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบฐานขอมูล NTMs ตางๆ  
ฐานขอมูล แหลงที่มาของขอมูล การจําแนกมาตรการ รหัสสินคา ความทันสมัยของขอมูล ขอดี ขอเสีย 

WTO รายงานขอมูลของ

ประเทศสมาชิก 161 

ประเทศ 

4  กลุมหลัก 

11 กลุมยอย 

กลุมสินคา และระดับสินคายอย 

HS code 6 หลัก 

ลาสุดป 2015 

 

- ครบ 161 ประเทศ 

- มีความทันสมัย ปรับปรุงใหมตลอด 

- ขอมูลละเอียด แหลงที่มานาเชื่อถือ 

- ออกแบบฐานขอมูลใชงาย 

- ครอบคลุมเฉพาะมาตรการที่ WTO กําหนดไว 11 

มาตรการ 

- HS Code เพียง 6 หลัก ยังไมลึกพอในบางสินคา 

ERIA-UNCTAD ทีมที่ปรึกษาของแตละ

ประเทศจัดเก็บรวบรวม 

International 

Classification of 

NTM version 2012 

16 กลุมหลัก 

HS code 2012 และ 

National Tariff line แตกตาง

ไปแตละประเทศ สวนใหญใช 

HS code ที่ 8-10 หลัก 

ลาสุดป 2015 - ครบ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ละเอียด ครบถวน มาตรฐาน

เดียวกัน แหลงขอมูลนาเชื่อถือ  

- ขอมูลทันสมัยที่สุดเทียบกับฐานอ่ืน 

- ยังไมมีการเปดเผยขอมูลเชิงลึกรายประเทศ

เพียงพอ 

- มีขอมูลเพียงอาเซียน 10 ประเทศ 

Global Trade Alert  

 

รวบรวมจากขาวสาร

และการรายงานของ

บุคคลทั่วไป 

23 มาตรการ ระบุกลุมสินคา (Sector) หรือ

ระบุเปนรายสินคาโดยใช HS 

code 4 หลัก 

ลาสุดป 2016 - ขอมูลทันสมัย 

- รายงานขอมูลจากบุคคลที่เผชิญ

มาตรการโดยตรง 

- มีขอมูลต้ังแตป 2009-ปจจุบัน  

- มีการปรับปรุงขอมูลทุกป 

- ขอมูลไมครอบคลุม NTM ทั้งหมดของประเทศ 

- ความละเอียดของขอมูลแตละประเทศไมเทากัน 

- มีขอระวังเร่ืองความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 

ตองมีการตรวจสอบกอนใช 

UNCTAD-TRAINS รวบรวมขอมูล 61 

ประเทศจากฐานขอมูล 

WTO 

Classification of 

NTM 2009 

HS Code 6 หลัก ลาสุดป 2015 - ขอมูลของ 61 ประเทศ 

- รายงานต้ังแตป 2002-2015 

- ใชระบบจําแนก NTM version 

2009 ตามนิยาม UNCTAD 

- ฐานขอมูลใชงาย 

- ขาดขอมูลบางประเทศ โดยเฉพาะสมาชิกอาเซียน 

ไดแก เวียดนาม เมียนมา บรูไน กัมพูชา และ

สิงคโปร 

- ขอมูลบางประเทศไมทันสมัย  

- การรวบรวม NTMs ของบางประเทศไมครบถวน 

เปนการนําขอมูลจากฐานขอมูล WTO มาใช 

ASEAN-Secretariat ประเทศสมาชิก 10 

ประเทศรายงาน 

ASEAN-SEC 

UNCTAD coding 

system of trade 

control measure 

(TCMCS) 

HS code 6-10 หลัก ขอมูลไมทันสมัย ของ

ไทย กัมพูชา ฟลิปปนส 

เมียนมา อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย และสิงคโปร

เปนขอมูลป 2009 

สวนบรูไน ป 2010 

ลาวป 2012 

- ครอบคลุมทุกมาตรการตามคํา

นิยาม TCMCS 

- มีขอมูลครบ 10 ประเทศสมาชิก 

- ระบุสินคาเก่ียวของตามพิกัด

ศุลกากร 

- มีคําอธิบายมาตรการ ชื่อ กม. ที่

เก่ียวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

- ขอมูลไมทันสมัยไมมีการอัพเดท 

- ขอมูลมีเฉพาะบางปไมสามารถนํามาวิเคราะห

แบบอนุกรมเวลาได 

- เปนการรายงานตามความสมัครใจอาจไม

ครอบคลุมทุกมาตรการ 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2557 

บทที่ 6 มาตรการที่ไมใชภาษี ขอจาํกัด และมาตรฐานของธุรกจิในประเทศอาเซยีน 9 ประเทศ            ศ  
และเมอืงสําคัญ

ของแตละประเทศ และ Trade Related Issues              )                                       
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6.2 การใชมาตรการ NTMs ของประเทศอาเซียน 
 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการใชมาตรการ NTMs หลากหลายประเภทในลักษณะเหมือนกัน เชน 

มาตรการ SPS  TBT TRQ  Anti-dumping SG และ Quantitative Restriction จะแตกตางกันที่จํานวนและ

กฎระเบียบที่บังคับใช รายละเอียดการใชมาตรการ NTMs ของแตละประเทศอาเซียน แยกตามฐานขอมูลได 

ดังน้ี 

 

6.2.1 การใชมาตรการ NTMs ของอาเซียนจากฐานขอมูล NTMs  

 

 ฐานขอมูล WTO และ ERIA UNCTAD มีความเหมือนกันทั้งเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอ ขอมูล

ลาสุดจะพบวาประเทศสมาชิกอาเซียนใชมาตรการ SPS TBT AD  SG TRQ QR และ STE เปนหลัก มีเพียง

ฟลิปปนสใชมาตรการ Special Safeguard (SSG) และอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวใชมาตรการ Export 

Subsidies สวนมาตรการ Countervailing ไมมีประเทศใดใชมาตรการน้ี  ดังปรากฏในตารางที่ 6.4 

 

ตารางที่ 6.4  การใชมาตรการ NTMs ของประเทศสมาชิกอาเซียนจากฐานขอมูล WTO 

มาตรการ กัมพูชา ไทย 
บรูไน 

ดารุสซาลาม 
ฟลิปปนส มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย 

Technical 

SPS 0 19 1 189 6 0 0 26 18 47 

TBT 1 29 0 1 12 1 0 22 14 17 

Trade Deference 

ADP 0 35 0 1 17 0 0 4 0 33 

CV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SG 0 2 0 2 1 0 0 1 0 5 

Agricultural 

SSG 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

TRQ 0 23 0 14 13 0 0 2 0 2 

Export 

Subsidies 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Other 

QR 0 112 0 21 0 0 12 0 91 0 

STE 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 

ท่ีมา: WTO, 2559 
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 การใช้มาตรการ SPS ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  

ประเทศฟิลิปปินส์ใช้มาตรการ SPS มากที่สุด จํานวน 189 มาตรการ รองลงมา คือ อินโดนีเซีย  47 
มาตรการ เวียดนาม 26 มาตรการ ไทย 19 มาตรการ สิงคโปร์ 18 มาตรการ และมาเลเซีย 6 มาตรการ บรูไน 
ใช้เพียง 1 มาตรการ ส่วนประเทศ CLM ไม่มีการใช้มาตรการน้ี รายละเอียดตามภาพที่ 6.6 
 

ภาพท่ี 6.6  จํานวนการใช้มาตรการ SPS ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

  
 ท่ีมา: WTO, 2559 
 

 รูปแบบการใช้มาตรการ SPS ของประเทศอาเซียน ประเทศส่วนใหญ่จะมีข้อกําหนดให้สินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หรือ SPS Certificate จาก
ประเทศผู้ส่งออก สินค้าเกษตรเกือบทุกประเภทมักจะถูกตรวจสอบหรือสุ่มตรวจ ณ จุดด่านตรวจที่นําเข้า 
บางคร้ังอาจมีประกาศห้ามนําเข้าสัตว์ที่มีแหล่งกําเนิดมาจากพ้ืนที่ประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด โรคปากเท้า
เป่ือยในสัตว์ และโรควัวบ้าจนกว่าประเทศผู้ส่งออกจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ 
 
 อินโดนีเซีย กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทั้งนําเข้าและผลิตภายในประเทศต้องลงทะเบียนกับ 
The National Agency for Drug and Food Control (BPOM) เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักความ
ปลอดภัย คุณภาพ และการติดฉลากอาหาร สินค้าเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์นม (ยกเว้นเน้ือหมู) จะต้องมี
ใบรับรองฮาลาลท่ีออกโดย The Indonesian Islamic Council (MUI) 
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สําหรับประเทศไทย ต้ังแตป 2546 เปนตนมา สินคาอาหารบางชนิด เชน อาหารเด็ก ผลิตภัณฑนม 

ชา กาแฟ เปนตน ทั้งที่ นําเขาและผลิตภายในประเทศจะตองปฏิบัติตามหลัก Good Manufacturing 

Practice (GMP) 

การใชมาตรการ SPS ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเกี่ยวของกับการนําเขาอาหาร พืช สัตว และการ

ติดฉลากผลิตภัณฑ การตรวจสอบการนําเขา การประกาศหามนําเขาเมื่อมีเหตุโรคระบาด ทั้งน้ีการกําหนดใช

มาตรการเปนไปเพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคมากกวาจะเปนการกีดกันทางการคา 

 

• การใชมาตรการ TBT ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

 จากฐานขอมูล WTO  ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศใชมาตรการ TBT ยกเวนบรูไน และ 

สปป. ลาว ประเทศไทยใชมาตรการ TBT มากที่สุด 29 มาตรการ รองลงมา คือ เวียดนาม 22 มาตรการ 

อินโดนีเซีย 17 มาตรการ สิงคโปร 14 มาตรการ มาเลเซีย 12 มาตรการ กัมพูชา ฟลิปปนส และเมียนมา 

ประเทศละ 1 มาตรการ ดังปรากฏในภาพที่ 6.7 

  

 รูปแบบการใชมาตรการ TBT  จะเปนขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน (standard) ขอกําหนดทาง

เทคนิค (technical requirements) และการตรวจสอบรับรอง (conformity assessment) 

 

 มาตรฐานสินคา (standard) ประเทศตางๆ มีการกําหนดใชมาตรฐานสินคามากขึ้น กรณีประเทศไทย 

ในป 2558 มีการกําหนดใชมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งหมด 3,175 มาตรฐาน แบงเปนมาตรการ

โดยสมัครใจ 3,075 มาตรฐาน และมาตรการภาคบังคับ 100 มาตรฐาน มี 1,025 มาตรฐานที่เปนไปตาม

มาตรการสากล ในขณะที่เวียดนามกําหนดใหมีมาตรฐานแหงชาติ (National standard: TCVNS) ขอมูลป 

2555 เวียดนามมีมาตรฐานแหงชาติทั้งหมด 6,800 มาตรฐาน โดยรอยละ 40 ของมาตรฐานแหงชาติเปน

มาตรฐานทีส่อดคลองกับมาตรฐานสากล  นอกจากน้ี ยังมีมาตรฐานองคกร (Organization standard: TCCS) 

ซึ่งเปนมาตรฐานของภาคเอกชนอีกดวย  

 

 ในดานการตรวจสอบรับรอง ทุกประเทศมีขอกําหนดใหสินคาบางชนิดที่ผลิตภายในประเทศหรือ

นําเขาจะตองผานการตรวจสอบรับรองจากหนวยงานตรวจสอบรับรอง หนวยปฏิบัติการตรวจสอบรับรอง หรือ

หนวยงานที่ประเทศน้ันๆ ใหการยอมรับ 

 

 ทั้งน้ี มาตรฐาน ขอกําหนดทางเทคนิค และการตรวจสอบรับรองที่กําหนดขึ้นมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ผูบริโภคไดใชสินคาที่ไดคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากกวาที่จะเปนการกีดกันทางการคา 
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ภาพที่ 6.7  จํานวนการใชมาตรการ TBT ของประเทศสมาชิกอาเซียนจากฐานขอมูล WTO 

  
 ท่ีมา: WTO, 2559 

 

• การใชมาตรการ ADP ของประเทศสมาชิกอาเซียน    

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศใชมาตรการ ADP ประเทศไทยใชมาตรการ ADP มากที่สุด 35 

ครั้ง อินโดนีเซีย 33 ครั้ง มาเลเซีย 17 ครัง้ เวียดนาม 4 ครัง้ และฟลิปปนส 1 ครั้ง ดังภาพที่ 6.8 

 

 การใชมาตรการ ADP ของประเทศไทยใชกับประเทศคูคาหลายประเทศ โดยใชกับจีนมากที่สุด 11 

ครั้ง ใชกับประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ครั้งใน  3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในสินคาเหล็กแผนรีด

รอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน (Flat Hot Rolled in Coils and not in Coils) และเวียดนามในสินคา

เหล็กแผนรีดเย็นชนิดเปนมวนและไมเปนมวน (Cold Reduced Carbon Steel in Coil and not in Coil) 

 

 อินโดนีเซียใชมาตรการ ADP กับจีนมากที่สุด 8 ครั้ง ในสินคาเหล็กแผนรีดเย็น และเซรามิค ใชกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 8 ครั้ง ประกอบดวย มาเลเซีย 3 ครั้ง ในสินคา เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

Hot Rolled Coil, ผลิตภัณฑโพลีเอสเตอรแบบเสนใยยาว (Spin Draw Yarn หรือ SDY) ตัวอยางผาที่ทําจาก 

SDY เชน ผารม ผาซับใน เสื้อสูท เปนตน และเสนดายประดิษฐโพลีเอสเตอรชนิดยาวแบบไมมีเกลียว 

(Partially Oriented Yarn: POY) กับประเทศไทย 3 ครั้ง ในสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled 

Coil), เสนดายประดิษฐโพลีเอสเตอรชนิดยาวแบบไมมีเกลียว (Partially Oriented Yarn) และแผนฟลมลามิ

เนตชนิดหน่ึง (Biaxially Oriented Polyethylene) ฟลิปปนส  1 ครั้ ง ในสินคากลวยหอมชนิดหน่ึง 

Cavendish Bananas และสิงคโปร 1 ครั้ง ในสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดแผน (Hot Rolled Plate) 

1

29

0
1

12

1
0

22

14

17

0

5

10

15

20

25

30

35

กัมพูชา ไทย บรูไน ดารุส
ซาลาม

ฟลิปปนส มาเลเซีย เมียนมาร ลาว เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย

 



360 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

 มาเลเซียใชมาตรการ ADP ทั้งหมด 17 ครั้ง กับหลายประเทศ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูก

มาเลเซียใชมาตรการ ADP ไดแก อินโดนีเซีย 4 ครั้ง ในสินคาเหล็กลวด ( Steel wire rod), แผนฟลมลามิเนต

ชนิดหน่ึง (Biaxially Oriented Polyethylene), พลาสติกโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท หรือที่เรียกกันโดยยอวา 

PET (Polyethylene terephthalate) และเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil)  กับประเทศไทย 

3 ครั้ง ในสินคาแผนฟลมลามิเนตชนิดหน่ึง (Biaxially Oriented Polyethylene), พลาสติกโพลีเอทิลีน

เทอพาทาเลท (Polyethylene terephthalate) และแผนไฟเบอรซีเมนต (Fiber Cement board)  และ

เวียดนาม 1 ครั้ง ในสินคาแผนฟลมลามิเนตชนิดหน่ึง (Biaxially Oriented Polyethylene) 

 

ภาพที่ 6.8  จํานวนการใชมาตรการ ADP ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
  ท่ีมา: WTO, 2559 

 

• การใชมาตรการ Safeguard ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนใชมาตรการ SG ไมมากนัก รวมทั้งหมดทุกประเทศใชเพียง 11 กรณี 

อินโดนีเซียใชมาตรการน้ีมากที่สุด 5 ครั้ง ประเทศไทยและฟลิปปนส ประเทศละ 2 ครั้ง มาเลเซียและ

เวียดนาม ประเทศละ 1 ครั้ง   ดังภาพที่ 6.9 
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ภาพที่ 6.9  จํานวนการใชมาตรการ SG ของประเทศสมาชิกอาเซยีน 

 
 ท่ีมา: WTO, 2559 

 

• การใชมาตรการ TRQ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 ประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศที่ใชมาตรการ TRQ ไดแก ไทย 23 รายการสินคา (เปนสินคา

เกษตรทั้งหมด) ฟลิปปนส 14 รายการสินคา และมาเลเซีย 13 รายการสินคา  เวียดนามและอินโดนีเซีย ใช

เพียงประเทศละ 2 รายการสินคา รายละเอียดดังภาพที่ 6.10 ทั้งหมดเปนสินคาเกษตรและอาหาร  

 

 ประเทศไทยใชมาตรการ TRQ ในสินคานมและครีม (Milk and cream), มันฝรั่ง (Potatoes), 

หอมหัวใหญ (Onion), กระเทียม (Garlic), มะพราว (Coconut), ลําไยแหง (Longan), เมล็ดกาแฟ (Coffee), 

ชา (Tea), พริกไทย (Pepper) , ขาวโพดเลี้ยงสัตว (Maize), ขาว (Rice), เมล็ดถั่วเหลือง (Soya beans), เน้ือ

มะพราวแหง (Copra), เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ (Onion seeds), นํ้ามันถั่วเหลือง (Soya bean oil and its 

fraction, นํ้ามันปาลมและนํ้ามันเมล็ดในปาลม (Palm oil and its fractions), นํ้ามันมะพราว (Coconut oil 

and its fractions), นํ้าตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธ์ิในทางเคมี (Cane or beet sugar 

and chemically pure sucrose),  กาแฟผงสําเร็จรูป (Instant coffee and other extracts), กากถั่ ว

เหลือง (Soya bean cake), ยาสูบ และใบยาสูบ (Unmanufactured tobacco and tobacco leaves) และ

เสนไหมดิบ (Raw silk) 

 

 ฟลิปปนสใชมาตรการ TRQ สินคามา (Horses), สินคาปศุสัตว (Cattle), สุกรมีชีวิต (Live swine), 

แพะมีชีวิต (Live goat), สัตวปกมีชีวิต (Live poultry), เน้ือสัตว (Beef), เน้ือหมู (Pork), เน้ือแพะ (Goat 
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meat), เน้ือสัตวปก (Poultry meat), มันฝรั่ง (Potatoes), เมล็ดกาแฟ (Coffee), ขาวโพด (Corn), ขาว 

(Rice) และนํ้าตาล (Sugar) 

 

 มาเลเซียใชมาตรการ TRQ ในสินคาสุกรมีชีวิต (Live swine), เน้ือหมู (Meat of swine), เน้ือสัตว

และสวนอ่ืนของสัตวที่บริโภคได (meat and edible offal), สัตวปกมีชีวิต (Live poultry), นมและครีม 

(Milk and cream), ไขนก (Birds’ eggs), ไขไก (Hens’ eggs), กะหล่ําปลี (Round cabbages), เมล็ดกาแฟ 

(Coffee bean), แปงขาวสาลีหรือแปงเมสลิน (wheat or meslin flour), นํ้าตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต 

(Cane or beet sugar), ยาสูบที่ยังไมเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เศษของยาสูบ (unmanufactured tobacco; 

tobacco refuse)  

 

เวียดนาม ใชในสินคานํ้าตาล (Sugar) และยาสูบที่ ยังไมเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เศษของยาสูบ 

(Manufactured tobacco and tobacco refuse) 

 อินโดนีเซีย ใชในสินคานมและครีมและผลิตภัณฑ (Milk and cream of fat and its products และ 

ขาว (Rice) 
 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนใชมาตรการ TRQ ในรายการสินคาที่เหมือนกัน ทั้ง นม (Milk) นํ้าตาล 

(Sugar)  ขาว (Rice)  ยาสูบที่ยังไมเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เศษของยาสูบ (Manufactured tobacco and 

tobacco refuse) และเน้ือสัตวตางๆ แตอยางไรก็ตามปจจุบันภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน

ประเทศสมาชิกไดทยอยยกเลิกการใชมาตรการ TRQ ระหวางกันลงหมดแลว  
 

ภาพที่ 6.10  จํานวนการใชมาตรการ TRQ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 ท่ีมา: WTO, 2559 
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• การใชมาตรการ QR ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

มาตรการ QR เปนมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขามักจะเปนขอกําหนดเก่ียวกับการขอใบอนุญาต

นําเขา และการกําหนดวัตถุประสงคการนําเขา  ประเทศไทยใชมาตรการ QR มากที่สุด ทั้งหมด 112 

มาตรการ รองลงมา คือ สิงคโปร 91 มาตรการ ฟลิปปนส 21 มาตรการ และลาว 12 มาตรการ ดังภาพที่ 6.11 

 

ประเทศไทยใชมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขาในลักษณะตองขออนุญาตกอนนําเขาจากหลาย

หน วยงานที่ เกี่ ยวของ เชน  สินค าเสื้ อผ าไมสํ าเร็จรูป  unfinished clothing parts รถยนตที่ ใชแล ว 

รถจักรยานยนตที่ใชแลว ขยะและเศษพลาสติก และปลาทูนาครีบเหลือง (yellowfin tuna)  ทั้งน้ีเพ่ือคุมครอง

สุขอนามัยของประชาชนในชาติและปกปองสิ่งแวดลอม 

 

สิงคโปรใชมาตรการ QR ในสินคาไกและเปดการนําเขาจะตองขออนุญาตกับ Agri-Food & 

Veterinary Authority of Singapore หรือ AVA กอน และฟารมที่ไดรับอนุญาตนําเขาจะตองผานการ

ตรวจสอบและรับรองจาก AVA เทาน้ัน 

 

สําหรับ สปป. ลาว สินคาสัตวมีชีวิต เน้ือสัตว จะตองไดรับใบอนุญาตนําเขาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

แลวเทาน้ัน 

 

ภาพที่ 6.11  จํานวนการใชมาตรการ Quantitative Restrictions ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ท่ีมา: WTO, 2559 
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• การใชมาตรการ STE ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียนใชมาตรการ STE เพียง 4 ประเทศ ประเทศไทยใชมากที่สุดผาน 3 องคกร 

รองลงมา คือ ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศละ 1 องคกร ดังภาพที่ 6.12 

 

ประเทศไทยคาขายระหวางประเทศผานองคกรของรัฐ 3 องคกร ไดแก องคการคลังสินคา  

กระทรวงพาณิชย องคการสุรา กรมสรรพสามิต และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

 

สวนฟลิปปนส มีองคกรช่ือ National Food Authority หรือ NFA เพียงองคกรเดียวที่เปน State 

Trading Enterprise มีหนาที่ดูแลซื้อขายขาวของประเทศ มาเลเซียคาขายผานองคการรัฐ มี Padiberas 

Nasional Berhad (BERNAS) ทําหนาที่ นําเขาขาว และอินโดนีเซียมีองคกร  BULOG ที่ ดูแลและรักษา

เสถียรภาพราคาของสินคาอาหาร โดยเฉพาะขาวและนํ้าตาลในประเทศ 

 

ภาพที่ 6.12  จํานวนการใชมาตรการ STE ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ท่ีมา: WTO, 2559 

 

• การใชมาตรการ Special Safeguards ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศฟลิปปนสเปนเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่ใชมาตรการ Special Safeguards ในสินคา 

เซรามิคสําหรับปู พ้ืนและปูผนัง (Ceramics floor and wall tiles) กระจกเงา (Glass mirror) กระจก

ลวดลาย (Figured glass) กระจกใส (Clear float glass) กระจกสีตัดแสง (Tinted float glass) เหล็กฉาก 

(Steel angle bars)  และกระดาษลูกฟูก (Test liner board) ทั้งหมดเปนการใชมาตรการกับสินคาที่มี

แหลงกําเนิดมาจากประเทศพัฒนาแลว 
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• การใชมาตรการ Export Subsidies ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

มีเพียงประเทศอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวที่ใชมาตรการ Export Subsidies ซึ่งเปนสินคาที่ผูกพัน

กับ WTO วาจะตองลดการอุดหนุนการสงออกลงในสินคานํ้ามันพืช (Vegetable oils) 

 

• สรุปการใชมาตรการ NTMs ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ประเทศหลักๆ ที่ใชมาตรการ NTMs คือ ประเทศอาเซียนเดิม ประกอบดวย ไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย มาตรการที่ใชสวนใหญไดแก SPS  TBT ADP TRQ และ QR 

 

บางมาตรการเชน SPS และ TBT เปนมาตรการที่ WTO อนุญาตใหแตละประเทศกําหนดใชเองได 

โดยตองเปนไปอยางโปรงใส สามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตรทั้งน้ีเพ่ือใหประเทศตางๆ ออกกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอกําหนดสินคาที่ไดคุณภาพ มีความปลอดภัย เพ่ือปกปองสุขภาพอนามัยตอชีวิตมนุษย สัตว และ

พืช จากการนําเขาสินคาของประเทศตางๆ 

 

มาตรการ TRQ ทุกประเทศใชในสินคาเกษตรมักมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองผูผลิตในประเทศตนเอง

จากการนําเขาสินคาของประเทศอ่ืนที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน ซึ่งในกรอบการคาเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิก

อาเซียนไดทยอยยกเลิกมาตรการน้ีไปหมดแลว แตอยางไรก็ตามประเทศตางๆ อาจมีการนํามาตรการอ่ืนมาใช

แทนมาตรการ TRQ เชน กรณีขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศไทยในป 2559 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย ศึกษาพบวาภายหลังจากมีการยกเลิกมาตรการ TRQ แลว หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยไดใช

มาตรการกําหนดชวงเวลาในการนําเขาในแตละป เพ่ือปองกันไมใหนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศเพ่ือน

บานที่ออกผลผลิตมาในชวงเวลาเดียวกันกับของไทย  

 

มาตรการ ADP ประเทศสมาชิกอาเซียนใชมาตรการน้ีกับหลายประเทศและกับประเทศสมาชิก

อาเซียนดวยกัน สวนใหญจะเปนการใชมาตรการในสินคาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศไทย อินโดนีเซีย 

และมาเลเซีย ซึ่งมาตรการ ADP จะตองมีการพิสูจนความจริงตามกระบวนการเปดการไตสวนจนพบวามีการ

ทุมตลาดจริงจึงจะมีการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

ประเทศสมาชิก WTO สามารถกําหนดมาตรการที่ไมใชภาษีขึ้นมาใชไดหากเปนไปตามหลักการและ

กฎกติกาของ WTO ซึ่งจะตองไมเปนอุปสรรคตอการคา แตอยางไรก็ตามภายหลังจากที่ประเทศสมาชิก

อาเซียนไดทยอยลดภาษีศุลกากรระหวางกันลงเปนรอยละ 0 แลว บางประเทศเริ่มไดกําหนดขอบังคับที่เปน

อุปสรรคตอการคา หรือที่เรียกวามาตรการ NTBs (Non-tariff Barriers) ขึ้นมาใช เชน มาตรการกําหนด

ชวงเวลาในการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวของไทย และเมื่อป 2555 ประเทศอินโดนีเซียกําหนดจุดนําเขาสินคา
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ผลิตภัณฑจากพืชจะสามารถนําเขาไดเฉพาะดานนําเขาที่เปน Free Port Zone รวม 3 แหง ซึ่งต้ังอยูในเขต

ทองที่หมู เกาะเรียว (Riau Island Province) (กลุมพัฒนาระบบความปลอดภัยสินคาพืช , 2555) ซึ่ง

ผูประกอบการไทยเห็นวาทําใหผูสงออกมีตนทุนที่สูงขึ้น หรือการที่อินโดนีเซียเคยประกาศระงับการอนุญาต

นําเขาสินคาพืชสวน (Horticulture products) จํานวน 13 ชนิด เปนการช่ัวคราว ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2556 เพ่ือปกปองผลผลิตภายในประเทศที่มีฤดูกาลเก็บเก่ียวเวลาเดียวกัน ประเทศไทยเองมีการใชมาตรการ 

NTBs ในสินคาเกษตรหลายชนิด โดยการจํากัดชวงเวลานําเขา เชน ใหนําเขาหัวหอมใหญไดในชวงเดือน

สิงหาคม-ตุลาคมของทุกป ใหนําเขากระเทียมไดเฉพาะชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมของทุกป และเมล็ดกาแฟ

ใหนําเขาไดโดยผานองคการคลังสินคาเทาน้ัน 

 

6.2.2 การดําเนินการลด/ขจัดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (NTBs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการกําหนดใชมาตรการ NTBs มานานหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ

สมาชิกอาเซียนเกา ซึ่งเปนประเทศผูนําเขา-สงออกสําคัญ หลายมาตรการที่ประเทศสมาชิกกําหนดขึ้นมาใชมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือปกปองคุมครองผูผลิตภายในประเทศ ภายหลังจากที่อาเซียนผูกพันที่จะยกเลิก

ภาษีนําเขาระหวางกันเหลือรอยละ 0 ในทุกรายการสินคาภายในป 2015 ยกเวนสินคาออนไหว (Sensitive 

List) ภาษีไมตองเปนรอยละ 0 แตไมเกินรอยละ 5 สินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive List) จะลดภาษีลงใน

ระดับที่ตกลงกัน 

 

ภายใตพิมพเขียวของอาเซียนไดกําหนดใหลด/ขจัดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (NTBs) 

เพ่ือใหการคาสินคาระหวางกันของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคลองตัวและเคลื่อนยายไดอยางเสรี ที่ผาน

มาอาเซียนไดพยายามยกเลิกการใชมาตรการ NTBs  ในประเด็นมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา-สงออกของ

สินคาประเภทตางๆ หรือหากจําเปนกําหนดใชมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากรใดๆ จะตองยึดหลักความโปรงใส

ไมเลือกปฏิบัติกับประเทศใดประเทศหน่ึง และตองสอดคลองกับหลักเกณฑกติกาของ WTO 

 

มาตรการ NTBs ที่สําคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนกําหนดใชขึ้นที่ เปนอุปสรรคตอการคา เชน 

มาตรการขออนุญาตนําเขา มาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา มาตรการหามนําเขา ระเบียบวิธีปฏิบัติและพิธี

การศุลกากรที่ไมเอ้ืออํานวยความสะดวกทางการคา การตรวจสอบรับรองสินคาและโรงงานตางๆ ซึ่งเปน

กระบวนการที่สรางภาระตนทุนตอผูประกอบการ ผูสงออก และผูนําเขา เพ่ือสรางกลไกในการแกไขปญหา

ดังกลาวน้ี ภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) จึง

ไดกําหนดใหอาเซียนจัดต้ัง คลังขอมูลทางการคาของอาเซียน หรือที่ เรียกวา ATR (ASEAN Trade 

Repository) ใหเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่สําคัญ 9 สวน ไดแก 1) พิกัดศุลกากรนําเขาของประเทศสมาชิก

อาเซียน 2) อัตราศุลกากรนําเขาทั่วไป (อัตราภาษี MFN) อัตราศุลกากรภายใตความตกลงการคาสินคาของ

อาเซียน (ATIGA) และอัตราศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีของอาเซียนกับคูเจรจาตางๆ ของแตละ
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ประเทศ 3) กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีตางๆ 4) มาตรการทางการคาตางๆ ที่มิใช

ภาษีซึ่งประเทศสมาชิกใชกับการนําเขาและสงออกสินคา 5) กฎหมาย/กฎระเบียบทางการคาและศุลกากรของ

ประเทศสมาชิก 6) ขั้นตอนและเอกสารสําคัญทางการคา 7) คําสั่ง/คําวินิจฉัยทางปกครอง 8) วิธีปฏิบัติที่ดี

ที่สุดในการอํานวยความสะดวกทางการคา และ 9) รายช่ือผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตในแตละประเทศ

สมาชิก ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะตองจัดต้ังคลังขอมูลทางการคาระดับประเทศ (National Trade 

Repository: NTR) กอน เพ่ือเปนกลไกเช่ือมโยงขอมูลตอไป ระดับ ATR ของอาเซียนมีกําหนดใหดําเนินการ

เสร็จภายในป 2558 ประเทศที่มีความคืบหนาในการจัดทํา NTR ไดแก ประเทศไทย ลาว และอินโดนีเซีย สวน

ประเทศอ่ืนๆ อยูระหวางดําเนินการ 

 

สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เห็นชอบใหกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนหนวยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยเปน

หนวยงานหลักในการจัดต้ัง คลังขอมูลทางการคาของไทย (Thailand National Trade Repository) และให

หนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของสนับสนุนขอมูลเก่ียวกับมาตรการทางการคา และกฎระเบียบทางการคา

ตางๆ ของประเทศไทย ปจจุบันคลังขอมูลทางการคาของไทยจัดทําแลวเสร็จ และนําขึ้นอินเทอรเน็ตสูเว็บไซต

เผยแพรสูสาธารณชนเรียบรอยแลว สามารถเขาถึงไดจาก http://www.thailandntr.com/index.php  

 

จากการเขาใชพบวา คลังขอมูลทางการคาของไทย ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  1) คลังขอมูลการคา 

ซึ่งรวบรวมขอมูลสําคัญทางการคา 9 สวน ตามที่อาเซียนกําหนดไว 2) หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ จะเปนการ

รวบรวมรายช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เก่ียวของกับการคาสินคาในระดับ

กระทรวงและกรม และ 3) ขอมูลกฎระเบียบทางการคา เปนเมนูลัดการคนหาขอมูลภาษีและกฎระเบียบ

ทางการคาจากคําสําคัญ หรือพิกัดศุลกากร ซึ่งการเขาใชคลังขอมูลทางการคาของไทยสามารถเขาถึงไดงาย

สะดวกรวดเร็วผานระบบอินเทอรเน็ต มีเน้ือหาที่ครบถวน 9 สวนดังที่อาเซียนกําหนด มีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ แตเน้ือหาขอมูลที่ไดรับจากการสืบคนโดยเฉพาะมาตรการที่ไมใชภาษียังไมสนองตอความ

ตองการใชประโยชน แมจะคนขอมูลดวยคําคนจากหนวยงานที่รับผิดชอบ คนจากพิกัดศุลกากร/คําสําคัญ และ

คนจากมาตรการ แตขอมูลที่ดาวนโหลดไดจะเปนตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติฉบับเต็ม ซึ่งตอง

อานและตีความกฎหมายทั้งฉบับ ทําใหผูใชอาจไมไดใชประโยชนตรงตามความตองการมากนัก 

 

นอกจากน้ัน อาเซียนยังไดรวมกันปรับปรุงแกไขกฎตางๆ ที่เปนวาเปนอุปสรรคตอการคา เชน ความ

ตกลงรวมกันในการนําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองโดยผูสงออก (Self-Certification) มาใชเพ่ือ

อํานวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ความตกลงรวมในการใชใบขนสินคาอาเซียน 

(ASEAN Customs Declaration Document: ACDD) ที่เปนรูปแบบเดียวกันเพ่ือใหประเทศสมาชิกใชในการ

ผานพิธีการศุลกากรสําหรับการนําเขา-สงออก และใชผานแดนภายในอาเซียน และการพัฒนาระบบ
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อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) โดยแตละประเทศสมาชิกจะ

ดําเนินการจัดต้ัง National Single Window (NSW) เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาค

ธุรกิจไว ณ จุดเดียว ประเทศไทยเริ่มดําเนินการโครงการนํารองเช่ือมตอระบบขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนแลวหลายหนวยงาน แตละประเทศดําเนินการ NSW ภายในของตนเองแลว เมื่อวันที่ 

14 มิถุนายน 2554 สมาชิกอาเซียนไดลงนามบันทึกความเขาใจรวมเพ่ือดําเนินโครงการนํารอง ASW เพ่ือ

ทดลองการเช่ือมโยง NSW และออกแบบ ASW technical prototype สําหรับระบบที่จะใชจริงในป 2558 

ปจจุบัน ASW สามารถเขาดูไดผานอินเทอรเน็ตไดที่  http://asw.asean.org/sitemap แตขอมูลยังไม

ครบถวนเปนการสรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับกฎระเบียบขอบังคับของบางประเทศ ยังไมมีการเช่ือมโยงขอมูล 

NSW ของประเทศสมาชิก 

 

6.2.3 การใชมาตรการ NTBs นัยตอประเทศไทย 

 

ประเทศไทยอยูในฐานะทั้งผูกําหนดใชและผูไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการ NTBs กรณีที่

ประเทศไทยกําหนดใชมาตรการ SPS และ TBT มักมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสินคาที่ผลิตและนําเขามามีคุณภาพ 

มาตรฐาน ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค สวนมาตรการอ่ืนๆ เชน TRQ QR ADP SSG และ STE อาจมี

วัตถุประสงคอ่ืนซอนเรนแอบแฝงที่ยากตอการตรวจสอบ ทั้งน้ีก็เพ่ือปกปองคุมครองผูผลิตภายในประเทศ 

ประเทศไทยในฐานะผูถูกใชมาตรการยอมสงผลกระทบความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยไมวาจะ

เปนปญหาดานปริมาณการสงออก การเพ่ิมตนทุนใหกับผูประกอบการ การเสียเวลาในการปฏิบัติตามขั้นตอน 

 

ที่ผานมาประเทศไทยถูกประเทศสมาชิกอาเซียนทักทวงเก่ียวกับการใชมาตรการ NTBs อยูหลายครั้ง 

เชน มาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา การกําหนดระยะเวลาในการนําเขา การขออนุญาตนําเขา การกําหนด

หนวยงานนําเขา และกําหนดวัตถุประสงคในการนําเขา เปนตน โดยเฉพาะในการนําเขาสินคาเกษตรที่เปน

สินคาโควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ)  แมจะลดภาษีศุลกากรเปน 0 สําหรับการนําเขาจากสมาชิก

อาเซียนแลว  แตไทยไดกําหนดมาตรการกําหนดชวงระยะเวลาในการนําเขามาใชกับสินคาที่มีฤดูกาลเก็บเกี่ยว

พรอมกัน ซึ่งมาตรการเหลาน้ันถูกมองวาเปนการกีดกันทางการคาเพ่ือปกปองผูผลิตภายในประเทศ ซึ่ง

ประเทศผูสงออกไดมีความพยายามเจรจากับประเทศไทยเพ่ือลดหรือเลิกการใชมาตรการมาบางแลว หาก

ประเทศไทยยังไมดําเนินการแกไขขอกําหนด อาจเปนชองทางใหประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ รองเรียน ขอ

เจรจา หรือเปนสาเหตุของการฟองรองจนตองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 

(Dispute Settlement Understanding: DSU) ได หากภาคเอกชนมีเหตุใหถูกฟองรองยอมทําใหการดําเนิน

ธุรกิจชะงักและมีคาใชจายในการดําเนินการ จนอาจสูญเสียความสามารถในการแขงขันได 
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กรณีเปนผูถูกใชมาตรการ NTBs ประเทศผูนําเขาที่สําคัญซึ่งเปนประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมทั้ง

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส มักใชมาตรการ NTBs กับสินคาสงออกของไทยในสินคาเกษตร เชน ผัก 

ผลไม และเน้ือสัตว  กรณีอินโดนีเซียกําหนดจํานวนทาเรือที่ไทยจะสามารถขนสงสินคาผักและผลไมไดเพียง 3 

แหงเทาน้ัน ซึ่งแตละแหงอยูไกลตองใชเวลาและเพ่ิมตนทุนในการขนสง สงผลกระทบตอคุณภาพสินคาที่อาจ

เนาเสียกอนถึงจุดหมายปลายทาง และยังหามนําเขาผลไมบางชนิดจากไทย เชน ทุเรียน สับปะรด และมะมวง 

เปนตน การสงออกขาวไปมาเลเซียตองผาน Padiberas National Berhad (BERNAS) เทาน้ัน บางฤดูกาลก็

จํากัดปริมาณการนําเขาช่ัวคราวหากตรงกับชวงที่ผลผลิตขาวของมาเลเซียออก (วิมล  ปนคง, 2557) ซึ่ง

ขอกําหนดเหลาน้ีถือวาเปนมาตรการกีดกันทางการคาที่ลวนสงผลกระทบตอการสงออกสินคาของไทย ดังน้ัน

จึงจําเปนที่จะตองหาแนวทางในการลด/ขจัดมาตรการ NTBs ในอาเซียนลงเพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ือ

ความคลองตัวในดานการคา 

 

6.2.4  ขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการที่ไมใชภาษีของไทย 

  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวเพ่ือรองรับมาตรการที่ไมใชภาษี มีดังน้ี 1) ขอกําหนด กฎระเบียบ 

และกฎหมายที่เปนอุปสรรค  2) การอํานวยความสะดวกทางการคา 3) มาตรฐานสินคา 4) การตรวจสอบและ

รับรอง  5)  การรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการ NTMs  และ 6) กลไกระงับขอพิพาท 

 

1) ขอกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรค 

ประเทศไทยจําเปนตองมีการปรับปรุงขอกําหนด กฎระเบียบ หรือกฎหมายภายในที่เปนอุปสรรคตอ

การคา เชน ขอกําหนดระยะเวลาการนําเขาสินคาเกษตรบางรายการที่มักจะถูกสมาชิกอาเซียนบางประเทศ

ทวงติงวาเปนมาตรการ NTBs ที่ไทยกําหนดขึ้นเพ่ือกีดกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 

 

ในขณะที่ประเทศคูคามีแนวโนมการใชมาตรการ NTMs มากขึ้นและมีหลากหลายรูปแบบที่เปน

อุปสรรคซอนเรน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถออกขอกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายภายในประเทศ

ขึ้นมาใชได หากไมขัดกับหลักเกณฑ/กติกาของ WTO หากสินคาสงออกของไทยไดรับผลกระทบจากมาตรการ

ขอกําหนดกฎระเบียบที่ประเทศคูคากําหนดขึ้นจนเห็นวาเปนอุปสรรคตอการคาจนตองอาศัยการเจรจาหารือ

แกไขปญหาระหวางผูคา หรือเกิดความรุนแรงมากกวาน้ันจนเปนกรณีพิพาทระหวางกันเกิดขึ้น ภาครัฐควรจะ

ใหความชวยเหลือผูประกอบการในการขอเจรจากับประเทศคูคาในลักษณะขอหารือในกรอบเวทีอาเซียนหรือ

แบบทวิภาคีกับคูกรณีโดยตรง จะสามารถดําเนินการไดงายและประหยัดเวลาไดดีกวาการใชกลไกระงับขอ

พิพาทของ WTO ซึ่งจะตองใชเวลานานในการเจรจา ถึงแมอาเซียนจะมีกลไกระงับขอพิพาท แตจนถึงปจจุบัน

น้ียังไมมีประเทศใดใชกลไกน้ีในการระงับขอพิพาท 
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2) การอํานวยความสะดวกทางการคา 

ประเทศไทยใหความสําคัญกับการเปนชาติการคาซึ่งจะเปนศูนยกลางทางการคาของภูมิภาคจึง

จําเปนตองใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกทางการคาเพ่ือใหมีการเคลื่อนยายสินคาไดอยางเสรีมาก

ขึ้น โดยการปรับปรุงกระบวนการพิธีการศุลกากร เพ่ือลดขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการคา ดวยการลดจํานวน

วันดําเนินงาน ลดจํานวนเอกสารประกอบการนําเขาสงออก จะชวยประหยัดเวลาในการนําเขาสงออก ซึ่ง

ปจจัยเหลาน้ีลวนเปนตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ปจจุบันกรมศุลกากรไดมีความพยายามในการอํานวยความ

สะดวกดานพิธีการศุลกากรใหเร็วขึ้นดวยการใชระบบ E-customs และเปนหนวยงานในการพัฒนาและเปนผู

ประสานงานระบบ National Single Window (NSW) แตยังไมสามารถดําเนินงานได เน่ืองจากตองอาศัย

ความรวมมือจากหลายหนวยงาน ซึ่งบางหนวยงานยังขาดความพรอมในการเก็บขอและจัดการขอมูลเพ่ือ

เช่ือมโยงกับกรมศุลกากร 

  

สําหรับกับประเทศคูคาในกรอบอาเซียนเอง ปจจุบันไดมีความพยายามในการพัฒนาระบบ ASEAN 

Single Window: ASW และพิธีการศุลกากรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน แตความกาวหนายังไมมากนักเน่ืองจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับการพัฒนาประเทศที่แตกตางกันโดยเฉพาะระดับความสามารถทางเทคโนโลยี

และการเช่ือมโยงขอมูลระหวางกัน นอกจากน้ีผูประกอบการยังเห็นวาเอกสารตางๆ ประกอบการนําเขาสงออก

ยังเปนภาษาประจําชาติที่ตองไดรับการแปลกอนและเอกสารที่ตองสําแดงเปนอุปสรรคที่สําคัญ ภาครัฐตอง

รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเรงหารือผลักดันใหระบบ ASW เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งจะเปนประโยชนตอการคา

ของประเทศและทําใหอาเซียนสามารถยกระดับการแขงขันทางการในตลาดโลกไดสูงขึ้น 

 

3) มาตรฐานสินคา 

ภาครัฐควรผลักดันใหมีการยกระดับมาตรฐานสินคาของไทยดวยการออกขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ

สินคาใหไดมาตรฐานสากล หรือสอดคลองกับมาตรฐานสากล  ซึ่งจะเปนผลดีในการยกระดับมาตรฐานสินคา

ของไทยใหไดคุณภาพสากล ทั้งน้ี มาตรฐานเหลาน้ีอาจกระทบตอผูประกอบการ SMEs ที่มีขอจํากัดดานการ

ลงทุน และทรัพยากร ผูประกอบการตองปรับตัวใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกําหนดและมาตรฐานของ

ประเทศคูคาซึ่งบางครั้งอาจสูงกวามาตรฐานสากล เมื่อปรับตัวไดก็จะเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพ

สินคา สรางขีดความสามารถในการแขงขันได และผูบริโภคในประเทศไดบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัย นอกจากออกขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาแลว หนวยงานภาครัฐควรทําหนาที่อยางเขมแข็งใน

การตรวจสอบสินคาที่ผลิตและนําเขามาวามีมาตรฐานเทากับที่กําหนดไวหรือไม เพ่ือประโยชนของผูบริโภค

ภายในประเทศ 
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4) การตรวจสอบและรับรอง 

เมื่อมีการกําหนดมาตรฐานสินคาเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคา จําเปนตองมีหนวยงานทดสอบ

มาตรการสินคา ภาครัฐควรใหการสนับสนุนภาคเอกชนในการดําเนินการจัดต้ังหองทดสอบที่ไดมาตรฐานที่

สรางความเช่ือมั่นใหแกประเทศคูคา โดยไมตองสงออกไปตรวจซ้ําหรือตรวจสอบในตางประเทศที่ลูกคาเช่ือถือ

มากกวา โดยหนวยงานภาครัฐทําหนาที่เปนผูรับรอง (accredit) ใหกับภาคเอกชน เน่ืองจากภาคเอกชนนาจะมี

ความพรอมในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณในการทดสอบมาตรการใหมๆ ไดรวดเร็วกวาภาครัฐ 

 

5) การรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการ NTMs 

ปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับมาตรการที่ไมใชภาษีของประเทศคูคาเปนปญหาหลักสําคัญ

ของภาคเอกชน เน่ืองจากประเทศคูคาทั้งภาครัฐและเอกชนมักจะออกขอกําหนด กฎระเบียบออกมาใหมๆ อยู

ตลอดเวลา  ภาครัฐควรทําหนาที่รวบรวมขอมูลมาตรการที่ไมใชภาษีของประเทศตางๆ หรือใหภาคเอกชนบาง

รายที่ใกลชิดกับลูกคาโดยตรงแจงมายังหนวยงานที่รวบรวมมาตรการ NTMs  ใหภาครัฐเปนผูรวบรวมและ

เผยแพรมาตรการตางๆ เหลาน้ันใหเขาถึงไดงาย โดยผานเว็บไซตและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา 

นอกจากน้ีอาจชวยเหลือในการแปลเอกสารมาตรการ NTMs ทั้งที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศตางๆ 

เน่ืองจากอุปสรรคดานภาษายังเปนปญหาระหวางกันสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

6) กลไกระงับขอพิพาท 

การคาระหวางประเทศยอมเกิดกรณีพิพาทขึ้นได ซึ่งมักจะมีการแกปญหาดวยการเจรจาหาขอยุติ 

หากไมประสบความสําเร็จก็อาจมีการรองเรียนไปยังองคการระงับขอพิพาทของ WTO แมอาเซียนจะมีกลไก

ระงับขอพิพาทแตยังไมปรากฏวาประเทศสมาชิกอาเซียนใชวิธีการน้ีเมื่อมีขอพิพาทระหวางกัน เมื่อภาคเอกชน

มีกรณีขอเรียกรองหรือขอพิพาททางการคา ภาครัฐควรใหความชวยเหลือภาคเอกชนในการเตรียมขอมูล 

ประสานงาน จัดหาผูเช่ียวชาญที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถมาชวยเหลือ โดยเฉพาะมาตรการปองกันทาง

การคา  (Trade Defense) เชน มาตรการ ADP และ CV ที่มักจะเกิดกรณีพิพาทกันอยูบอยครั้ง ซึ่งภาคเอกชน

เมื่อประสบปญหากรณีพิพาททางการคาเกิดขึ้น มักจะสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการเขาสูกระบวนการระงับ

ขอพิพาท จนอาจสูญเสียความสามารถในการแขงขันได 

 

6.3  กฎระเบียบและประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการคา (Trade-related issues) 

 

ในชวงที่ผานมา กฎระเบียบและประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการคา (Trade-related issues) กลายเปน

ประเด็นที่มักจะถูกหยิบยกมาใชเปนเง่ือนไขในการจํากัดการนําเขาสินคา โดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแลว 

ทั้งในเวทีการคาโลก และการเจรจาการคาระดับทวิภาคีหรือภูมิภาค 
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ในสวนน้ีมุงนําเสนอกฎระเบียบและประเด็นที่เกี่ยวของกับการคา (Trade-related issues) โดยจะ

ศึกษาวาไทยและประเทศในอาเซียน 9 ประเทศมีกฎระเบียบ ขอผูกพัน และสถานภาพในประเด็นสําคัญที่

เก่ียวของกับการคาอะไรบางทั้งในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมผลกระทบที่คาด

วาจะเกิดตอการคาและการลงทุนของไทย เพ่ือเตรียมรับมือและสรางโอกาสทางการคาและการลงทุนของไทย

ในกลุมประเทศอาเซียน โดยการศึกษาจะนําเสนอประเด็นที่เก่ียวของกับการคาที่สําคัญ ไดแก แรงงาน  

สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม และทรัพยสินทางปญญา  

 

6.3.1 แรงงาน 

 

ประเด็นดานแรงงานเปนประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับการคาและการลงทุนโดยตรง เน่ืองจากแรงงาน

เปนหน่ึงในปจจัยการผลิตที่สําคัญในการผลิตสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการแรงงาน 

ซึ่งรวมถึงการจัดสรร การพัฒนาแรงงาน ตลอดจนการคุมครองแรงงาน จึงเปนเรื่องสําคัญลําดับตนๆ ในการ

พัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ในหัวขอน้ีจะวิเคราะหและนําเสนอขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานเปนหลัก สวนประเด็นดาน

การคามนุษย (human trafficking) การใชแรงงานบังคับ (forced labour) และการใชแรงงานเด็ก (child 

labour) แมวาจะนับเปนประเด็นที่อยูในเรื่องมาตรฐานแรงงานตามหลักมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ แต

ในกรณีของประเทศไทย ประเด็นตางๆ เหลาน้ีถูกแยกออกมาเปนประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีกฎหมายและหนวยงานที่รับผิดชอบดานการคามนุษยและการใชแรงงานบังคับแยกออกมา

ตางหากจากประเด็นเรื่องการคุมครองแรงงาน 1

2 ดังน้ัน ในหัวขอน้ีจะเนนนําเสนอประเด็นดานมาตรฐาน

แรงงานทั่วๆ ไป สวนประเด็นดานการคามนุษย การใชแรงงานบังคับ และการใชแรงงานเด็ก จะกลาวถึงใน

หัวขอถัดไปในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

  

การนําเสนอในสวนน้ีจะแบงออกเปน 2 หัวขอยอย สวนแรกจะเปนเรื่องมาตรฐานแรงงานของกลุม

ประเทศอาเซียน ซึ่งจะนําเสนอขอมูลทั่วไปของมาตรฐานแรงงานและกฎขอบังคับดานแรงงานที่กลุมประเทศ

อาเซียนใชอยู และสวนที่สองจะเปนเรื่องมาตรฐานแรงงานกับความตกลงทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะ

นําเสนอบทบาทของการใชมาตรฐานแรงงานในการเจรจาความตกลงการคาระหวางประเทศ ตลอดจน

สถานภาพและแนวโนมของกลุมประเทศอาเซียนจากความตกลงทางการคาเหลาน้ี 

 

2  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2559), “โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางการคาแผนงานจัดทํายุทธศาสตรชาติ

การคาและยุทธศาสตรการรวมกลุมภาคีธุรกิจ”, รายงานความกาวหนาคร้ังที่ 1 
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6.3.1.1 มาตรฐานแรงงานของกลุมประเทศอาเซียน 

 

มาตรฐานแรงงาน (labour standard) คือ กฎเกณฑหรือขอกําหนดในการใชแรงงาน ซึ่งเกี่ยวพันกับ

สภาพการจางงานและสภาพการทํางานเปนหลัก2

3 เชน คาจางทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน รวมถึงความปลอดภัย

ในการทํางาน โดยมาตรฐานแรงงานโดยทั่วไปสามารถแบงเปน 3 ประเภทหลักๆ3

4 คือ  

1) มาตรฐานแรงงานตามกฎหมายในประเทศ (National Labour Standards) คือ ขอกําหนดตาม

กฎหมายของประเทศน้ันๆ ที่ภาครัฐบังคับใชกับการใชแรงงานภายในประเทศ  

2) มาตรฐานแรงงานเอกชน ที่เปนขอกําหนดและหลักปฏิบัติที่ประกาศใชโดยกลุมธุรกิจและผูผลิต

สินคา หรือเปนหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณดานแรงงานขององคกร ซึ่งมักเปนมาตรฐานแรงงานโดยสมัครใจ 

(Voluntary) ไมมีภาครัฐมาเกี่ยวของโดยตรง และ  

3) มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งมาตรฐานแรงงานที่ยอมรับกันอยางกวางขวางและมักถูกนํามา

อางอิงถึง ไดแก มาตรฐานหลักในการใชแรงงาน (Core Labour Standards) ที่กลาวถึงสิทธิพ้ืนฐานของ

แรงงานตามขอตกลงรวมกันระหวางสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 

Organization: ILO) 

 

มาตรฐานแรงงานหลัก ของ ILO มีลักษณะที่เปนกึ่งกฎหมาย (soft law) ซึ่งเปนขอตกลงระหวาง

ประเทศที่อยู ในรูปของอนุสัญญา (conventions) ซึ่งจะมีผลบังคับใช เมื่อประเทศน้ันๆ ให สัตยาบัน 

(Ratification) ผานองคกร ILO5 โดยมาตรฐานแรงงานหลัก (Core Labour Standard) ของ ILO มีอนุสัญญา

พ้ืนฐาน (Fundamental conventions) ทั้งหมด 8 ฉบับ ซึ่งแบงเปน 4 หมวด ไดแก หมวดวาดวยเสรีภาพใน

การสมาคม (Freedom of association) หมวดการคุมครองการใชแรงงานบังคับ (Forced labour) หมวดวา

ดวยการคุมครองแรงงานเด็ก (Child labour) และหมวดวาดวยการคุมครองการเลือกปฏิบัติในการจางงาน ซึ่ง

ในแตละหมวดจะมีอนุสัญญาที่เกี่ยวของอยางละ 2 อนุสัญญา 

 

ตารางที่ 6.5 แสดงถึงจํานวนอนุสัญญาดานมาตรฐานแรงงานที่กลุมประเทศอาเซียนใหสัตยาบันไวกับ 

ILO แยกตามประเภทของอนุสัญญา จากตารางที่ 6.5 จะเห็นไดวาฟลิปปนสมีจํานวนอนุสัญญาที่ใหสัตยาบัน

มากที่สุดในอาเซียน ตามมาดวยสิงคโปรและเมียนมา ในขณะที่บรูไนมีจํานวนอนุสัญญาที่ใหสัตยาบันนอยที่สุด

ในอาเซียน  

3  กาญจนา พูลแกว (2553) “มาตรฐานแรงงานกับการกีดกันทางการคา,” สืบคนเมื่อ 16 มิถุนายน 2559, 

http://ils.labour.go.th/attachments/127_standard.pdf  
4  นิรมล สุธรรมกิจ, “มาตรฐานแรงงานกับการคาระหวางประเทศ,” โครงการ WTO Watch (จับกระแสองคการการคาโลก), 2550, สืบคนเมื่อ 18 

มิถุนายน 2559, http://www.econ.tu.ac.th/econtuarchive/index.php/download-economic-ebook/wto-watch/เอกสารวิจัย/150-

มาตรฐานแรงงานกับการคาระหวางประเทศ  
5  สราวุธ ไพฑูรยพงษ , “มาตรฐานแรงงานกับการค าเสรี”, เมษายน 2557, สืบคน เมื่ อ  18 มิถุนายน 2559, http://tdri.or.th/tdri-

insight/labour-and-free-trade/  
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ตารางที่ 6.5 อนุสัญญาดานมาตรฐานแรงงานที่กลุมประเทศอาเซียนใหสัตยาบันกับ ILO 

 

อนุสัญญาพ้ืนฐาน 

(Fundamental 

Conventions) 

อนุสัญญาวาดวยการกํากับ

ดูแล (Governance 

Conventions) 

อนุสัญญาเฉพาะ 

(Technical 

Conventions) 

Total Ratification 

จํานวนอนุสัญญาท้ังหมด 8 4 177 189 

บรูไน 2 0 0 2 

อินโดนีเซีย 8 2 9 19 

มาเลเซีย 6 2 10 18 

ฟลิปปนส 8 2 27 37 

สิงคโปร 6 2 19 27 

ไทย 5 1 11 17 

กัมพูชา 8 1 4 13 

ลาว 5 1 4 10 

เมียนมา 3 0 20 23 

เวียดนาม 5 3 13 21 

ท่ีมา: Information System on International Labour Standards 

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะอนุสัญญาพ้ืนฐาน (ตารางที่ 6.5) กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟลิปปนส เปนเพียงสาม

ประเทศในอาเซียนที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาพ้ืนฐานครบทั้ง 8 ฉบับ สวนมาเลเซียและสิงคโปร แมวาจะให

สัตยาบันในอนุสัญญาพ้ืนฐานไวเพียง 6 ฉบับ แตก็ถือวาไดใหสัตยาบันครอบคลุมครบทั้ง 4 หมวด ในขณะที่

ไทย ลาวและเวียดนาม ใหสัตยาบันไว 5 ฉบับ และไมมีการใหสัตยาบันในอนุสัญญาในดานเสรีภาพในการ

สมาคมเลย สําหรับเมียนมา มีการใหสัตยาบันไวเพียง 3 ฉบับ แตครอบคลุมเกือบทุกหมวดยกเวนดานการ

คุมครองการเลือกปฏิบัติในการจางงาน ขณะที่บรูไนมีการใหสัตยาบันเพียง 2 ฉบับในหมวดการคุมครอง

แรงงานเด็กหมวดเดียวเทาน้ัน 

 

นอกจากน้ี เปนที่สังเกตไดวาในอนุสัญญาพ้ืนฐาน การคุมครองแรงงานเด็กเปนหมวดที่ทุกประเทศใน

อาเซียนใหสัตยาบันไวเกือบทั้งหมด แสดงถึงการใหความสําคัญในดานการคุมครองแรงงานเด็กของกลุม

ประเทศอาเซียน ในขณะที่ใหความสําคัญนอยในหมวดเสรีภาพในการสมาคม 
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ตารางที่ 6.6 อนุสัญญาหลกัดานมาตรฐานแรงงาน (Fundamental Conventions)  
ที่กลุมประเทศอาเซียนใหสัตยาบัน 

  

เสรีภาพในการสมาคม 

(Freedom of association) 

การคุมครองการใช

แรงงานบังคับ (Forced 

labour) 

การคุมครองแรงงานเด็ก  

(Child labour) 

การคุมครองการเลือก

ปฏิบัติในการจางงาน 

(Discrimination) 

รหัสอนุสัญญา C087 C098 C029 C105 C138 C182 C100 C111 

บรูไน         
กัมพูชา         
อินโดนีเซีย         
ลาว    

 
    

มาเลเซีย 
 

       
เมียนมา  

 
    

 
 

ฟลิปปนส         
สิงคโปร         
ไทย         
เวียดนาม    

 
    

ท่ีมา: Information System on International Labour Standards 

 

ตารางที่ 6.7 แสดงจํานวนกฎหมายในกลุมประเทศอาเซียนรายประเทศที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

แรงงาน ประกันสังคม และสิทธิมนุษยชน แบงยอยตามประเด็น  

 

นัยที่สําคัญตอประเทศไทยในประเด็นดานมาตรฐานแรงงานจะพบในกรณีที่ไทยเขาไปลงทุนใน

ประเทศเหลาน้ัน และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศวาดวยเรื่องมาตรฐานแรงงานของประเทศ

น้ันๆ การวิเคราะหเบ้ืองตนจากปริมาณจํานวนกฎหมายที่เก่ียวของกับมาตรฐานแรงงานในกลุมประเทศ

อาเซียน ซึ่งยังไมไดวิเคราะหถึงรายละเอียดถึงเน้ือหาสาระของกฎหมาย จะเห็นไดวาอินโดนีเซียมีจํานวน

กฎหมายเก่ียวกับดานแรงงานมากที่สุดในอาเซียน รองลงมาเปน สิงคโปร เวียดนาม ฟลิปปนส และไทย จึง

เปนขอควรระวังสําหรับนักลงทุนไทยที่เขาไปลงทุนในประเทศเหลาน้ี ใหศึกษากฎหมายดานแรงงานของ

ประเทศที่จะเขาไปลงทุนโดยละเอียด สวนประเทศอาเซียนอ่ืนๆ มีจํานวนกฎหมายที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

แรงงานคอนขางนอย โดยเฉพาะ บรูไน และลาว ที่มีจํานวนไมถึง 100 ฉบับ  

 

เมื่อพิจารณาในรายประเด็นดานมาตรฐานแรงงาน จะสังเกตไดวา อินโดนีเซียใหความสําคัญกับ

ประเด็นดานเสรีภาพในการสมาคมของแรงงาน เง่ือนไขการจางงาน โดยเฉพาะเรื่องคาจางแรงงาน และ

ประเด็นเรื่องแรงงานตางดาว เน่ืองจากมีจํานวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรฐานแรงงานที่มากกวาประเทศอ่ืน

โดยเปรียบเทียบ 
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สิงคโปรใหความสําคัญกับประเด็นดานเสรีภาพในการสมาคมของแรงงาน ความปลอดภัยและสุขภาพ

ของแรงงาน และประเด็นทางดานประกันสังคมมากเปนพิเศษ  

 

เวียดนามใหความสําคัญกับประเด็นดานการคุมครองแรงงานเด็ก นโยบายดานการใชแรงงาน 

โดยเฉพาะแรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ การศึกษาและการแนะแนววิชาชีพแรงงาน เง่ือนไขการจางงาน 

โดยเฉพาะเรื่องคาจางแรงงาน และประเด็นดานความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน 

 

ฟลิปปนสใหความสําคัญกับประเด็นดานเสรีภาพในการสมาคมของแรงงาน การคุมครองแรงงานเด็ก 

นโยบายดานการใชแรงงานโดยเฉพาะแรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ การศึกษาและแนะแนววิชาชีพแรงงาน  

 

 

 



 

ตารางที่ 6.7 จํานวนกฎหมายที่เก่ียวของกับมาตรฐานแรงงาน ประกันสังคม และสิทธิมนุษยชน ของกลุมประเทศอาเซียน แบงตามประเด็นสาํคัญ 
หนวย: ฉบับ 

  Brunei Cambodia Indonesia Lao Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 

All subjects 90 183 611 58 199 106 546 556 458 556 
General provisions 19 30 81 24 48 36 104 67 71 98 

Constitutional law 5 4 6 2 8 7 6 15 13 2 
Labour codes, general labour and employment acts 3 2 2 4 7 3 18 4 4 7 
Civil, commercial and family law 5 3 3 5 4 3 7 5 8 15 
Criminal and penal law 4 11 12 5 14 6 10 6 18 12 
Human rights 1 3 16 - 9 5 13 4 4 6 
Economic and social policy - 3 20 4 1 7 37 8 12 48 

Freedom of association, collective bargaining and 
industrial relations 3 11 38 1 14 10 36 18 16 26 
Elimination of forced labour 2 6 11 1 3 2 4 3 7 10 
Elimination of child labour, protection of children and 
young persons 7 15 13 5 4 3 25 9 16 26 
Equality of opportunity and treatment 1 5 15 3 1 - 20 12 3 27 

Non-discrimination - 2 4 - - - 8 - 1 2 
Workers with family responsibilities - - - 1 - - 2 2 - - 

Tripartite consultations - - 7 - - - 3 - 1 2 
Labour administration 1 10 12 - 1 1 12 1 6 15 

Labour inspection - 2 4 - - - 1 - 2 4 
Labour statistics 1 - 3 - 1 1 1 - 2 3 

Employment policy, promotion of employment and 
employment services 1 3 20 3 8 1 27 19 14 27 

Disabled workers - - 6 1 1 1 5 - 7 11 
Older workers - - - - - - 4 4 - 5 

Education, vocational guidance and training 2 1 23 3 7 5 27 17 14 26 
Employment security, termination of employment - - 17 - 2 - 1 - 9 2 
Cooperatives 1 1 13 - 10 3 15 5 1 2 
Conditions of employment 3 12 69 1 3 4 35 23 27 41 
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Brunei Cambodia Indonesia Lao Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 

Labour contracts - - 5 - 1 - 2 - - 3 
Wages 1 10 61 - 2 4 24 17 22 24 
Personnel management - - - - - - - - - 1 

Conditions of work 1 7 19 - 5 1 7 - 22 15 
Hours of work, weekly rest and paid leave 1 5 15 - 5 1 7 - 15 10 
Night work - 1 2 - - - - - - - 

Occupational safety and health 2 28 42 2 15 7 18 65 57 86 
Protection against particular hazards - 2 14 - 5 3 6 28 17 25 
Protection in certain sectors of economic activity - 7 6 1 - 1 3 6 8 8 

Social security 4 5 68 3 31 3 58 158 64 42 
Medical care and sickness benefit - - 5 1 - - 9 20 8 11 
Old-age, invalidity and survivors benefit 1 - 20 - 18 1 16 89 11 2 
Employment accident and occupational disease benefit 1 1 9 - 5 - 6 10 11 4 
Unemployment benefit - - - - - - - 1 1 2 
Social assistance and services - - 8 - 2 - 3 7 3 2 
Administration and financing 2 1 6 - 1 - - 15 14 9 

Maternity protection 1 - 2 - 1 - 4 7 5 - 
Migrant workers 3 10 100 2 5 6 25 48 59 40 
Seafarers 28 - 7 - 8 2 14 48 8 8 

Seafarers - Protection of children and young persons - - - - - - - - - - 
Seafarers - Vocational guidance and training 1 - 1 - - 1 - - - - 
Seafarers - Certification of qualifications and identity 
documents - - - - 4 - 1 5 - - 
Seafarers - Recruitment and job placement - - - - - - 1 2 - - 
Seafarers - Conditions of work: articles of agreement, 
wages, hours of work and paid leave 3 - - - 1 - 1 1 - - 
Seafarers - Occupational safety and health and welfare 4 - 1 - 1 - 2 14 2 - 
Seafarers - Employment security - - - - - - - - - - 
Seafarers - Social security - - - - - - 1 - - - 
Seafarers - Inspections - - - - - - - - - - 
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Brunei Cambodia Indonesia Lao Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 

Fishers 3 3 2 - 4 3 3 2 5 4 
Dock workers 1 - 2 - 1 - 1 6 3 - 
Indigenous and tribal peoples - - 2 - 4 1 4 - - 5 
Specific categories of workers 6 28 47 4 23 15 77 43 43 43 

Agriculture workers - 2 3 1 5 2 10 - 7 3 
Mining and quarrying workers - 1 9 1 3 1 1 1 1 4 
Manufacturing workers - 10 - - - - - 4 3 1 
Electricity, gas and water workers - - - - - - - - - - 
Construction workers - 4 1 - 2 - 2 - 1 3 
Hotel, restaurant and shop workers - - - - - - - - 1 - 
Transport and communication workers - - 1 - - - 4 5 6 - 
Banking, finance, insurance workers - - 4 - - - 2 6 - - 
Community, social and personal services workers - - 1 - - - 3 1 4 1 
Public and civil servants 4 10 24 1 12 9 40 26 14 29 
Nursing personnel 1 - 2 - - 1 3 - 1 - 
Teachers - - - - - - 4 - 1 1 
Workers in non-metropolitan territories - - - - - - - - - - 
Homeworkers - - - - - - 1 - 2 - 

Domestic workers - - 1 - - - 3 - 2 1 
International agreements 1 8 1 6 1 3 26 5 7 11 

International social security agreements - - - - - 1 24 4 1 1 
Other international agreements 1 6 1 4 1 1 2 1 4 8 

Latest Reviewed 
19/11/20

14 
26/9/2014 09/04/2015 

11/12
/2015 

18/5/2015 30/11/2015 30/11/2015 1/12/2015 
26/11/201

5 
24/11/201

5 

ท่ีมา: Database of national labour, social security and related human rights legislation, ILO 
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 6.3.1.2 มาตรฐานแรงงานกับความตกลงทางการคาระหวางประเทศ 

 

องคการการคาโลก (WTO) มีมติวาจะไมมีการยกเอาประเด็นดานมาตรฐานแรงงานมาใชเพ่ือการกีด

กันทางการคา และตกลงใหองคการแรงงานระหวางประเทศเปนผูมีอํานาจในการจัดการเก่ียวกับมาตรฐาน

แรงงาน และดูแลปญหาดานแรงงาน 

 

ความตกลงการคาระหวางประเทศในระดับทวิภาคีและภูมิภาคหลายฉบับเริ่มนํามาตรฐานแรงงานเขา

มาเปนประเด็นในการเจรจาการคา โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่นําเรื่องมาตรฐานแรงงาน และ

สิทธิมนุษยชนมาเปนเง่ือนไขใหประเทศคูคาตองปฏิบัติตาม  

 

กลุมประเทศอาเซียนแตละประเทศมีการเจรจาทําความตกลงการคาเสรีทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาค

กับประเทศอ่ืนๆ (ตารางที่ 6.8) จะเห็นวาความตกลงการคาเสรีที่กลุมประเทศอาเซียนในปจจุบันที่มีผลบังคับ

ใชแลวและมีขอผูกพันดานมาตรฐานแรงงานในความตกลง มีอยูดวยกัน 3 ความตกลง ไดแก ความตกลง

หุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (TPP) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจญี่ปุน-ฟลิปปนส และ ความตกลง

การคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร ซึ่งมีประเทศในกลุมอาเซียนที่ทําความตกลงการคาเสรีเหลาน้ี ไดแก บรูไน 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม 

 

นัยที่สําคัญตอประเทศไทย พบในกรณีที่ไทยเขาไปลงทุนในประเทศเหลาน้ี และมีการสงออกสินคาไป

ยังประเทศคูคาที่อยูในความตกลงฯ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ที่มีการนําเรื่องมาตรฐานแรงงานและ

สิทธิมนุษยชนมาเปนเง่ือนไขทางการคา ผูที่เขาไปลงทุนในประเทศเหลาน้ีจึงควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ดานแรงงานโดยละเอียด 

 

ตารางที่ 6.8 ความตกลงการคาเสรอ่ืีนๆ ของกลุมประเทศอาเซียนทีมี่ขอผูกพันดานมาตรฐานแรงงาน 
ประเทศ ความตกลง 

บรูไน Trans-Pacific Partnership 

มาเลเซีย Trans-Pacific Partnership 

ฟลิปปนส Japan-Philippines Economic Partnership Agreement 

สิงคโปร United States-Singapore Free Trade Agreement 

Trans-Pacific Partnership 

เวียดนาม Trans-Pacific Partnership 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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นอกจากน้ี ยังมีบางความตกลงการคาเสรทีีไ่มไดมีขอผูกพันดานมาตรฐานแรงงานบรรจุในความตกลง

โดยตรง แตอยูในรูปแบบความรวมมือ (cooperation) ในประเด็นดานแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แทน (ตารางที่ 6.9) ซึ่งมีนัยที่มีผลตอผูลงทุนไทยอยูบาง แมวาปจจุบันอาจจะไมมีเง่ือนไขผูกพันดานมาตรฐาน

แรงงาน แตประเทศเหลาน้ีอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎหมายดานมาตรฐานแรงงานไดในอนาคต 

 

ตารางที่ 6.9 ความตกลงการคาเสรีของกลุมประเทศอาเซียนทีร่ะบุถึงความรวมมือดานมาตรฐานแรงงาน 
ประเทศ ความตกลง หมายเหตุ 

มาเลเซีย Malaysia-Australia Free Trade Agreement Side letter regarding labour provisions 

มาเลเซีย Malaysia-New Zealand Free Trade 

Agreement 

Labor cooperation agreement 

สิงคโปร Singapore-Costarica Free Trade Agreement Labour Cooperation 

เวียดนาม Japan-Vietnam Free Trade Agreement Reaffirm cooperation on development of 

human resource 

มาเลเซีย Japan-Malaysia Economic Partnership 

Agreement 

Cooperation on Human resource development 

สิงคโปร Korea-Singapore Free Trade Agreement Cooperation on Human resource development 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 

 

6.3.2 สิทธิมนุษยชน 

 

ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในแงสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน มีความเก่ียวของกับการคาและการ

ลงทุนดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอกอนหนา การใชแรงงานบังคับ การใชแรงงานเด็ก และการคามนุษยนับเปน

ปญหาสําคัญสําหรับทุกประเทศเน่ืองจากการคามนุษยเปนการละเมิดสิทธิความเปนมนุษยซึ่งเปนประเด็นที่

สังคมโลกใหความสําคัญ  

 

สหรัฐฯ มีการจัดทํารายงานสถานการณการคามนุษย  (Trafficking in Persons Report: TIP 

Report) ภายใตกฎหมาย The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA) เปนรายงานที่

ประเมินการคามนุษย การใชแรงงานบังคับและการใชแรงงานเด็กในประเทศตางๆ มีการจัดทําเปนรายปเพ่ือใช

อางอิงในการปรับลดความชวยเหลือตอประเทศตางๆ โดยสหรัฐฯ จัดแบงประเทศตางๆ ออกเปน 3 ระดับ 

ตามความรุนแรงของปญหาดานการคามนุษยของประเทศน้ันๆ  

ระดับ 1 คือ ประเทศที่มีกฎหมายและมาตรการตอตานการคามนุษยอยางเปนรูปธรรม และนําไป

บังคับใช หรือปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมคอยปรากฏปญหาดานการคามนุษย 

ระดับ 2 คือ ประเทศที่ยังไมมีกฎหมายหรือมาตรการตอตานการคามนุษยที่เปนรูปธรรม แตแสดงให

เห็นถึงความมุงมั่นหรือความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายและมาตรการภายในประเทศ 
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ระดับ 3 ในบัญชีเฝาระวัง คือ ประเทศในระดับ 2 ที่ไมสามารถแกไขหรือบรรเทาปญหาดานการคา

มนุษยภายในประเทศใหลดนอยลงกวาเดิมได 

ระดับ 4 คือ ประเทศที่ไมมีการดําเนินการใดๆ เพ่ือตอตานการคามนุษยภายในประเทศของตน

ประเทศที่อยูในระดับ 3 จะถูกระงับการใหความชวยเหลือดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

 

กลุมประเทศอาเซียนถูกจัดอันดับแตกตางกัน ต้ังแตระดับที่ 2 ระดับที่ 2 ในบัญชีเฝาระวัง และระดับ 

3 ที่เปนการจัดอันดับที่เลวรายที่สุด (ตารางที่ 6.10) 

 

สําหรับประเทศไทยและมาเลเซีย รายงาน TIP Report ในป 2557 ทั้งสองประเทศถูกปรับลดอันดับ

ไปสู Tier 3 ในรายงาน TIP Report ในฐานะที่เปนทั้งประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคา

มนุษย หน่ึงในธุรกิจที่ไทยถูกระบุวามีการคามนุษย ไดแก อุตสาหกรรมประมง  

 

ตารางที่ 6.10 อันดับ (Tier) ความรุนแรงของปญหาดานการคามนุษยของ 
กลุมประเทศอาเซียน ป 2553-2558 

  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

บรูไน 2 WL 2 WL 2 2 2 2 2 

อินโดนีเซีย 2 2 2 2 2 2 2 

มาเลเซีย 2 WL 2 WL 2 WL 2 WL 3* 2 WL 2 WL 

ฟลิปปนส 2 WL 2 2 2 2 2 1 

สิงคโปร 2 WL 2 2 2 2 2 2 

ไทย 2 WL 2 WL 2 WL 2 WL 3* 3 2 WL 

กัมพูชา 2 2 2 2 WL 2 WL 2 WL 2 

ลาว 2 WL 2 2 2 2 WL 2 WL 2 WL 

เมียนมา 3 3 2 WL 2 WL 2 WL 2 WL 3 

เวียดนาม 2 WL 2 WL 2 2 2 2 2 

ท่ีมา: Trafficking in Persons Report 2010-2015 

หมายเหตุ *โดนปรับลดอันดับอัตโนมัติลงมาจาก Tier 2 Watch List 

 

นอกจากน้ี สํานักงานกิจการแรงงานระหวางประเทศ (Bureau of International Labor Affairs: 

ILAB) สังกัดกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ มีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับแรงงานเด็กและแรงงานบังคับที่สําคัญ 3 

ฉบับ ไดแก56 

6  อังคณา เตชะโกเมนท, “สรุปกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เก่ียวของกับการใชแรงงานในประเทศไทย”, สิงหาคม 2553,  สืบคนเมื่อ 18 มิถุนายน 
2559, http://ils.labour.go.th/attachments/086_USA.pdf  
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1) รายงาน Findings on the Worst Forms of Child Labor เปนรายงานภายใตกฎหมาย 

The Trade and Development Act of 2000 (TDA) ซึ่งจะวิเคราะหรายงานสถานการณ

การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุดของทุกประเทศที่ ย่ืนขอสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากรกับสหรัฐฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2) รายงาน List of Goods Produced by Child or Forced Labor เปนรายงานภายใต

กฎหมาย The Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005 (TVPRA) 

ซึ่งเปนรายงานที่ติดตามสถานการณการคามนุษย การใชแรงงานบังคับ และการใชแรงงาน

เด็ก โดยจะจัดทําบัญชีรายการสินคานําเขาของสหรัฐฯ ที่เช่ือวามีการผลิตโดยแรงงานบังคับ 

หรือแรงงานเด็ก หรือทั้งสองอยาง โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ จะตองดําเนินการเพ่ือ

ลดหรือเลิกนําเขาสินคาในรายช่ือบัญชีดังกลาว โดยการประสานงานขอความรวมมือจาก

รัฐบาลมลรัฐในการพิจารณาหามนําเขาสินคาดังกลาว 

3) รายงาน  List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor เป น

รายงานภายใต Executive Order 13126 of 1999 เปนรายงานที่ติดตามสถานการณการ

บังคับใชแรงงานเด็ก ซึ่งจะจัดบัญชีรายการสินคานําเขาของสหรัฐฯ ที่เช่ือวามีการผลิตโดย

การบังคับใชแรงงานเด็ก โดยทางกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเผยแพรบัญชีรายช่ือรอบแรก

ตอสาธารณะ เพ่ือใหองคกรที่เก่ียวของมีโอกาสช้ีแจงขอเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด เพ่ือขอ

ปลดรายช่ือจากบัญชี หากพนเวลาที่กําหนดแลวก็จะออกบัญชีรายช่ือรอบสุดทายเพ่ือนํามา

ประกาศใหสวนราชการทั้งหมดทราบ และกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มีอํานาจบังคับสวน

ราชการทั้งหมดของรัฐบาลกลาง หามสั่งซื้อสินคาในบัญชีรายช่ือดังกลาว รวมถึงหามจัดจาง

ผูประกอบการที่ใชสินคาดังกลาว 
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ตารางที่ 6.11 รายการสินคาทีถู่กระบุวามีการใชแรงงานเด็ก (Child Labor)  
หรือแรงงานบงัคับ (Forced Labor) 

ประเทศ สินคาท่ีมีการใชแรงงานเด็ก สินคาท่ีมีการใชแรงงานบังคับ 

เมียนมา ไมสัก ไมไผ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาว ยางพารา ออย 

อิฐ หยก ทับทิม 

ไมสัก ไมไผ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาว ยางพารา ออย 

เมล็ดละหุง งา กุง ดอกทานตะวัน อิฐ หยก ทับทิม 

ปาลมมุงหลงัคา  

กัมพูชา เครื่องด่ืมแอลกอฮอล อิฐ ไมซุง ยาสูบ มันสําปะหลัง 

ยางพารา ปลา กุง เนื้อสัตว  เกลือ  สิ่งทอ  

- 

อินโดนีเซีย ปลา รองเทาแตะ ทองคํา ยางพารา น้ํามันปาลม 

ยาสูบ  

- 

มาเลเซีย น้ํามันปาลม เครื่องใชไฟฟา เสื้อผา น้ํามันปาลม 

ฟลิปปนส ขาว ยางพารา ออย กลวย มะพราว ขาวโพด ปลา 

หมูตอน ทองคํา สื่อลามกอนาจาร ดอกไมไฟ ยาสูบ 

เครื่องประดับ  

- 

ไทย เสื้อผา กุง ออย สื่อลามกอนาจาร  ปลา กุง เสื้อผา 

เวียดนาม เสื้อผา อิฐ  เสื้อผา 

ท่ีมา: List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, Bureau of International Labor Affairs, United 

States Department of Labor 

 

ตารางที่ 6.12 รายการสินคาที่ถูกระบุวามีการบังคบัใชแรงงานเด็ก  
(Forced of Indentured Child Labor) 

ประเทศ สินคาที่มีการบังคับใชแรงงานเด็ก 

เมียนมา ไมสัก ไมไผ อิฐ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาว ยางพารา ออย  

ไทย เสื้อผา กุง 

เวียดนาม เสื้อผา 

ท่ีมา: List of Goods Produced by Forced or Indentured Child Labor, Bureau of International Labor Affairs, 

United States Department of Labor 

 

นัยที่มีผลตอประเทศไทย โดยเฉพาะผูลงทุนไทยที่ไปลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน และสงออกไปยัง

ตลาดสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตองใหความสําคัญดานสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะการลงทุนใน

ประเทศที่ถูกจัดอันดับความรุนแรงของปญหาดานการคามนุษยในอันดับ 2WL หรือ อันดับ 3 เชน มาเลเซีย 

สปป. ลาว และเมียนมา นอกจากน้ี การลงทุนในการผลิตสินคาที่เก่ียวของกับสินคาในรายการที่ถูกระบุวามี

การบังคับใชแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับก็ควรตองใหความสําคัญกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเปนพิเศษ 

เพราะผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคาที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนได 
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6.3.3 สิ่งแวดลอม 

 

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนเปาหมายพ้ืนฐานสําคัญขององคการการคาโลก (WTO) ประเด็นดานสิ่งแวดลอม ถูกหยิบยกมา

เปนขออางในการกีดกันทางการคาเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่พัฒนา

แลว 6

7 

 

การจัดระเบียบสิ่งแวดลอมระหวางประเทศในปจจุบัน มีอยูดวยกัน 3 รูปแบบ ไดแก 

(1) การจัดต้ังเปนองคกรระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 

(2) การจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล อม  (Multilateral Environmental Agreements: MEAs) ซึ่ งขณะน้ีมีอยู ด วยกัน 

มากกวา 250 ฉบับ 

(3) การจัดทําตราสารระหวางประเทศที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย (non-binding)  ซึ่งจัดเปน

soft-law ประเภทหน่ึง ตราสารน้ีอาจอยูในรูปของขอมติ (resolutions) ความเห็นแนะนํา

(recommendations)  หรือแถลงการณ (declarations) 

 

 6.3.3.1 มาตรการและขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

 

ปจจุบันมีขอตกลงพหุภาคีที่เก่ียวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental 

Agreements: MEA) จํานวน 250 ฉบับที่อยูนอกกรอบการคาภายใตองคการการคาโลก โดยในจํานวนน้ี มี

ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 17 ฉบับ ทั้งที่ เปนอนุสัญญา (convention) และ พิธีสาร 

(protocol) ที่สามารถมีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศได78 ดังน้ี 

• Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (CITES); 

• Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

(CCAMLR);  

• International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT);  

• United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA);  

7  อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ิ  (2555), “การคาและส่ิงแวดลอม ประเด็นทาทายตอเศรษฐกิจสีเขียว”,  สืบคนเมื่อ 22 สิงหาคม 2559 
http://measwatch.org/sites/default/files/bookfile/293-334.pdf  

8  WTO Committee on Trade and Environment (2015), “Matrix on Trade-related Measures Pursuant to Selected Multilateral 
Environmental Agreements”  https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm (สืบคนเมื่อ 30 มิถุนายน 
2559) 
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• International Tropical Timber Agreement (ITTA);  

• International Plant Protection Convention (IPPC);  

• Convention on Biological Diversity (CBD);  

• Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 

Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on 

Biological Diversity;  

• Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity;  

• Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to 

the Cartagena Protocol on Biosafety;  

• Montreal Protocol and the Vienna Convention on Substances that Deplete 

the Ozone Layer;  

• United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC);  

• Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change;  

• Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and their Disposal;  

• Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 

Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade;  

• Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants;  

• Minamata Convention on Mercury 

 

ตาราง 6.13 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัญญา/พิธีสารที่สามารถมีผลกระทบตอการคาระหวาง

ประเทศที่ไดระบุไว 

 



 

ตารางที่ 6.13 ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ 
ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม มาตรการที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ 

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ หรือ 
อนุสัญญาไซเตส 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES) 

การคาสัตวปา พืชปา และผลิตภัณฑระหวางประเทศ จะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต (Permit) 
ซ่ึงสัตวปาและพืชปาท่ีอนุสัญญาควบคุมจะตองมีใบอนุญาตในการนําเขา (Import) สงออก 
(Export) นําผาน (Transit) และสงกลับออกไป (Re-Export) โดยชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปา
ท่ีอนุสัญญาควบคุมจะระบุไวใน 3 บัญชี โดยมีการระบุความเขมงวดในแตละบัญชี บัญชี 1 เปน
ชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาท่ีหามคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเพ่ือการศึกษาวิจัย เพาะพันธุ บัญชี 2 
อนุญาตใหคาไดแตตองมีการควบคุมปริมาณ (Quota) เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายหรือลดปริมาณ
ลงจนสูญพันธุ โดยตองมีใบอนุญาตในการสงออกในแตละคร้ังและรับรองวาจะไมสงผลกระทบ
ดังกลาว บัญชี 3 อนุญาตใหคาไดแตขอความรวมมือในการกํากับดูแลโดยมีหนังสือรับรองการ
สงออกจากประเทศถิ่นกําเนิดสินคานั้น 

อนุสัญญาเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรประมงทะเลในเขตแอนตารคติก 
Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 
(CCAMLR) 

อนุสัญญานี้ไมมีมาตรการทางการคาโดยตรง แตมีมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการคา ไดแก การผูกพัน
ใหประเทศภาคีตองออกใบอนุญาตแกเรือท่ีทําการประมงในทะเลเขตแอนตารคติก เปนตน 

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษปลาทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติก 
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) 

ICCAT เปนองคกรระหวางประเทศระดับรัฐบาล (inter-governmental organization) ท่ีมีหนาท่ี
ในการอนุรักษปลาทูนาทุกสายพันธุในมหาสมุทรแอตแลนติก มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการคาเปน
มาตรการสมัครใจโดยประเทศภาคีและประเทศนอกภาคี ตัวอยางเชน สหรัฐฯ กําหนดขนาดปลาทู
นาท่ีจับจากมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดท่ีอนุญาตใหขนถายข้ึนขายได หากปลาทูนาท่ี
จับมามีขนาดเล็กกวาขนาดท่ีกําหนดไวจะไมสามารถขายไดในตลาดสหรัฐฯ  

ขอตกลงสหประชาชาติวาดวยประชากรของสัตวน้ํา 
United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 

ขอตกลง UNFSA มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและจัดการมวลปลาท่ียายถ่ินอยูระหวางเขตทางทะเล 
(Straddling Fish Stocks) ม วล ป ล า ท่ี ย า ย ถิ่ น อ ยู เส ม อ  (Highly Migratory Fish Stocks) 
มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการคารวมถึงการใหสิทธ์ิรัฐชายฝงในการตรวจสอบเรือ และบังคับใช
กฎหมายภายในประเทศในการกีดกันการขนสงสินคาท่ีเขาขายละเมิดตามขอตกลง 

ความตกลงวาดวยไมเขตรอนระหวางประเทศ 
International Tropical Timber Agreement (ITTA) 

ประเทศภาคีจะไมนําเขาไมและผลิตภัณฑไมจากปาไมธรรมชาติหรือจากประเทศผูสงออกท่ีมิได
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการปาไมแบบย่ังยืน 
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อนุสัญญาอารักขาพืชระหวางประเทศ 
International Plant Protection Convention (IPPC) 

สรางความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุมและการปองกันการแพรระบาดของศัตรูพืช โดยมี
การกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards 
Phytosanitary Measures : ISPMS) เพ่ือใหการดําเนินมาตรการดานสุขอนามัยพืชของประเทศ
ตางๆ มีความสอดคลองกัน มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการคา เชน การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
นําเขาสิ่งควบคุม (Regulated articles)  

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
Convention on Biological Diversity (CBD) 

ประเทศภาคีจะตองอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นและนอกถิ่นท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 
อีกท้ังสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาวิธีการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน นอกจากนี้ มีการกําหนดใหประเทศภาคีซ่ึงเปนผูใหทรัพยากร
พันธุกรรมไดรับการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงใชทรัพยากรพันธุกรรมนั้นจากประเทศผูรับพันธุกรรมบน
พ้ืนฐานแหงความยุติธรรมและความเสมอภาค 

พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน
จากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม 
Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 
Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on 
Biological Diversity 

เปนเคร่ืองมือทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีใช เปนกรอบแนวทางในการจัดทํากฎหมาย
ภายในประเทศ โดยเนื้อหาจะเนนในเร่ืองของการแบงปนผลประโยชน การเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ ขอพิจารณาพิเศษ ไดแก การวิจัยท่ีไมไดประโยชนใน
เชิงพาณิชยท่ีจําเปนตองมีการพิจารณาเปนพิเศษ  สถานการณฉุกเฉิน เชนการแพรระบาดของ
ไขหวัด ความม่ันคงทางอาหาร และกลไกการแบงปนผลประโยชนพหุภาคีระดับโลกซ่ึงจัดเปน
ประเด็นใหมท่ีเกิดข้ึน โดยจะเปนกลไกท่ีนํามาใชในการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมท่ีอยูใน
สถานภาพขามแดน และการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมท่ีไมสามารถมีการขออนุญาตตามหลักการ
ท่ีเรียกวา Prior Informed Consent (PIC)   

พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity 

เปนพิธีสารท่ีกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการคาของสินคาท่ีเปนสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตอยีนส 
(Genetically Modified Organism: GMO) ห รื อ  Living Organisms (LMOs) โด ย พิ ธี ส า รนี้
ครอบคลุมเฉพาะสินคาประเภทอาหารและสินคาเกษตรเปนสวนใหญ เชน ประเทศท่ีนําเขาสินคา
เทคโนโลยีชีวภาพจะตองมีการปดฉลากอาหารหรือเคร่ืองปรุงอาหารจากถ่ัวเหลืองและขาวโพด 
ประเทศผูนําเขาสินคาสามารถหามมิใหสินคาท่ีมีการตัดแตงพันธุกรรม GMOs หรือ LMOs เขา
ประเทศได 
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พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอรวาดวยการรับผิดและชดใชของพิธีสารคารตาเฮนาวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to 
the Cartagena Protocol on Biosafety 

เปนพิธีสารเสริมท่ีเกี่ยวกับการรับผิดชอบและการชดใชในกรณีท่ีมีความเสียหายอยางมีนัยสําคัญจาก
การเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตท่ีมีการดัดแปลงพันธุกรรม LMOs ขามพรมแดน โดยประเทศภาคีจะตอง
กําหนดมาตรการตอบสนองในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น และดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในประเทศ  
 

พิธีสารมอนทรีออล 
Montreal Protocol and the Vienna Convention on Substances that Deplete the 
Ozone Layer 

ประเทศภาคีตองปฏิบัติตามขอกําหนดตามพิธีสาร และมีการกีดกันทางการคาระหวางประเทศภาคี
และประเทศนอกภาคี โดยประเทศภาคีจะไมนําเขาสารควบคุมหรือสินคาท่ีมีสารควบคุมเปน
องคประกอบจากประเทศนอกภาคี อีกท้ังประเทศภาคีจะไมสงออกสินคาดังกลาวไปยังประเทศนอก
ภาคี นอกจากวาประเทศเหลานั้นมีแผนท่ีจะเลิกใชสารควบคุมดังกลาว นอกจากนี้ประเทศภาคี
จะตองเลิกใชสาร CFC และสารทําลายโอโซนอ่ืนๆ ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดไว 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

ประเทศภาคีตองรักษาระดับความเขมขนของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับ
ท่ีปลอดภัย เพ่ือใหระบบนิเวศปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ และไม
เกิดผลกระทบตอการผลิตอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน อนุสัญญานี้มิไดกําหนดระดับ 
หรือปริมาณการรักษาหรือการลดกาซฯ ท่ีแนนอน เพียงแตกําหนดใหกลุมประเทศท่ีระบุไวใน
ภาคผนวกมีนโยบายและมาตรการท่ีจะลดปริมาณการปลอยกาซฯ รวมกันใหอยูในระดับของป ค.ศ. 
1990 แตไมมีมาตรการบังคับ 

พิธีสารเกียวโต 
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change 

เปนพิธีสารเพ่ือบังคับการดําเนินการตามพันธกรณีภายใต UNFCCC โดยใหกลุมประเทศท่ีระบุไวใน
ภาคผนวกตองรักษาปริมาณการปลอยกาซฯ รวมกันใหตํ่ากวาระดับการปลอยในป ค.ศ. 1990 อยาง
นอยรอยละ 5 ภายในป ค.ศ. 2008-2012 และมีกลไกเพ่ือชวยสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 
ไดแก (1) การดําเนินการรวม (Joint Implementation: JI) (2) การซ้ือขายกาซเรือนฯ (Emission 
Trading: ET) และ (3) กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

อนุสัญญาบาเซล 
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal 

ภายใตอนุสัญญาบาเซล มีการใชมาตรการทางการคาเปนเคร่ืองมือในการคุมครองสิ่งแวดลอมและ
คุมครองประเทศผูนําเขากากของเสียอันตราย เชน หามประเทศภาคีคากากของเสียอันตราย เชน 
แบตเตอร่ีท่ีใชแลวกับประเทศนอกภาคี รวมถึงหามมิให มีการสงออกสินคาท่ีไมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมจนกวาประเทศผูนําเขาสินคาจะมีความสามารถท่ีจะกําจัดสินคาท่ีนําเขานั้นได 
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อนุสัญญารอตเตอรดัม 
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade 

เปนอนุสัญญาระหวางประเทศเพ่ือควบคุมการนําเขาและสงออกสารเคมีอันตรายตองหาม หรือจํากัด
การใชอยางเขมงวดและสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวท่ีเปนอันตรายอยาง
รายแรง 

อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษตกคางท่ียาวนาน 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 

จํากัดการผลิต การใช การนําเขาและสงออก สารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน (Persistent Organic 
Pollutants: POPs) โดยอนุญาตใหมีการขนสงเพ่ือการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และไม
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรืออนุญาตใหนําเขาในประเทศท่ีไดรับการยกเวนเทานั้น 

อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 
Minamata Convention on Mercury 

เปนอนุสัญญาท่ีมุงเนนควบคุม ลด และเลิกการใชและการปลดปลอยปรอทจากแหลงกําเนิด 
มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการคาไดแก การไมอนุญาตใหประเทศภาคีสงออกปรอท นอกจากจะมีการ
อนุญาตจากผูนําเขา (ท้ังท่ีเปนภาคีหรือไมเปน) และมีการรับรองวามีมาตรการท่ีประกันการปกปอง
สุขภาพชองมนุษยและสิ่งแวดลอม และหามประเทศภาคีนําเขาปรอทจากประเทศท่ีไมไดเปนภาคี 
เวนแตมีการรับรองวาปรอทนั้นไมไดมาจากแหลงท่ีไมไดรับอนุญาต 

ท่ีมา:  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2559) WTO Committee on Trade and Environment (2015) มโนรัตน (2557) กรมควบคุมมลพิษ (2557) เว็บไซตสํานักความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เว็บไซตกระทรวงตางประเทศ 
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กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนมีการใหสัตยาบันในแตละอนุสัญญาและพิธีสารความตกลงระหวาง

ประเทศดานสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันไป (ตารางที่ 6.14)  

 

 

 



 

ตารางที่ 6.14 ขอตกลงพหภุาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs) ที่เก่ียวของกับการคา ที่กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนมีสวนรวม 
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ท่ีมา: WTO Committee on Trade and Environment (2015), “Matrix on Trade-related Measures Pursuant to Selected Multilateral Environmental Agreements” 
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 6.3.3.2 มาตรการดานสิ่งแวดลอมกับความตกลงการคาทวิภาคี/ภูมิภาคระหวางประเทศ 

 

ความตกลงการคาระหวางประเทศในระดับทวิภาคีและภูมิภาคหลายฉบับเริ่มนํามาตรการดาน

สิ่งแวดลอมเขามาเปนประเด็นในการเจรจาการคา อยางไรก็ตาม การศึกษาความตกลงการคาระหวางประเทศ

ในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค ไมพบขอผูกพันดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน แตสวนใหญจะเปนขอกําหนดในลักษณะ

ของการใหความรวมมือในการจัดการดานสิ่งแวดลอมรวมกันของประเทศภาคี 

 

ตารางที่ 6.15 แสดงความตกลงการคาระหวางประเทศของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีประเด็น

ดานสิ่งแวดลอมรวมอยูในขอผูกพัน 

 

ตารางที่ 6.15 ความตกลงการคาเสรีของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีประเด็นดานสิ่งแวดลอม 
ประเทศ ความตกลง 

บรูไน - ASEAN-China FTA 

- Japan-Brunei FTA 

- TPP 

กัมพูชา - ASEAN-China FTA 

อินโดนีเซีย - ASEAN-China FTA 

- Japan-Indonesia EPA 

มาเลเซีย - ASEAN-China FTA 

- Japan-Malaysia EPA 

- Malaysia-Chile FTA 

- TPP 

เมียนมา - ASEAN-China FTA 

ฟลิปปนส - ASEAN-China FTA 

- Japan-Philippines EPA 

สิงคโปร - ASEAN-China FTA 

- Singapore-Costa Rica FTA 

- US-Singapore FTA 

- Korea-Singapore FTA 

- TPP 

ไทย - ASEAN-China FTA 

- Japan-Thailand EPA 

เวียดนาม - ASEAN-China FTA 

- TPP 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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 6.3.3.3 มาตรการดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  

 

นอกจากมาตรการทางการคาที่กําหนดในความตกลงระหวางประเทศ ยังมีมาตรการดานสิ่งแวดลอม

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นดานการคา ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 

1) มาตรการภาคบังคับ (Mandatory measures) 

2) มาตรการภาคสมัครใจ (Voluntary measures) 

3) มาตรการที่กําหนดโดยความตองการของลูกคา (Customer requirement) 

 

ประเด็นศึกษาเพ่ิมเติม 

- ศึกษามาตรการดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ บางมาตรการที่นาสนใจที่เปนมาตรการภาคบังคับ 

มาตรการสมัครใจ หรือ มาตรการที่กําหนดโดยความตองการของลูกคา ที่พบในกลุมประเทศ

อาเซียน 

- นัยที่มีตอประเทศไทย ทางดานการคาและการลงทุน 

 

 



บทท่ี 7 การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของประเทศท่ีมีแนวทางปฏิบตัท่ีิดี 

(Good Practice): กรณีศึกษาของประเทศ ญี่ปุน สิงคโปร และออสเตรเลีย 

 

 

การศึกษาในสวนน้ี จะทําการศึกษาประสบการณในการสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศที่มี

แนวทางปฏิบัติที่ดี ไดแก ญี่ปุน สิงคโปร และออสเตรเลีย โดยจะทําการศึกษาดังตอไปน้ี 

(1) บทบาทของหนวยงานที่สงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ 

(2) แนวทางการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของรัฐบาล 

 

7.1  การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของญี่ปุน 

7.1.1 บทบาทของหนวยงานที่สงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของญี่ปุน 

 

รัฐบาลญี่ปุนมีการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศผานความรวมมือของหนวยงานหลาย 

หนวยของประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับการลงทุนในแตละดาน  

 

หนวยงานหลักที่สงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของญี่ปุน ไดแก องคการสงเสริมการคา

ตางประเทศของญี่ปุน หรือ Japan External Trade Organization (JETRO) JETRO  มีสถานะเปนหนวยงาน

รัฐที่มีหนาที่ในการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ทั้งน้ี JETRO ถูกจัดต้ังขึ้นภายใตกฎหมาย 

Japan External Trade Organization Incorporated Administrative Agency Act และอยูภายใตการ

กํากับดูแลของกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (Ministry of Economy, Trade and 

Industry หรือ METI) ใหมีภารกิจหนาที่ในการสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศญี่ปุน รวมทั้งมีหนาที่

ใหความชวยเหลือแกผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีศักยภาพในการสงออกสินคาไปยัง

ตลาดตางประเทศ โดย JETRO มีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริมดานการคาและการลงทุนในตางประเทศ 

 

JETRO ไดต้ังศูนยสงเสริมธุรกิจ 45 แหง ในประเทศ และ 73 แหง ในตางประเทศ 54 ประเทศ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกธุรกิจญี่ปุน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ต้ังแตขั้นเตรียมการ 

ไปจนถึงการจัดต้ังธุรกิจจนประสบความสําเร็จ ซึ่ง JETRO จะใหความชวยเหลือในดานตางๆ ต้ังแตการ

ใหบริการคําปรึกษาในการประกอบธุรกิจ โดยสามารถขอคําแนะนําไดจากผูเช่ียวชาญดานตางๆ ตลอดจนการ

บริการจัดหาพ้ืนที่สําหรับต้ังบริษัท จัดหาสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ รวมถึงการ

ใหบริการทางดานขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะเปนการชวยลดความเสี่ยงและภาระที่ SMEs ของ

ญี่ปุนจะตองแบกรับในชวงแรกของการมาลงทุน ทั้งน้ี บริการในการสงเสริมการคาและการลงทุนใน

ตางประเทศของ JETRO ครอบคลุมรอบดาน ไดแก 
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1) บริการใหคําปรึกษาดานการลงทุนในตางประเทศ จากผูเช่ียวชาญทางดานวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ผูเช่ียวชาญดานสิทธิบัตร ผูเช่ียวชาญทางดานทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งที่

ปรึกษาทางกฎหมาย ทนาย และผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับใบอนุญาต สามารถใหความชวยเหลือใน

การตอบคําถามเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ 

2) บริการใหขอมูลตางๆ ของระบบการสงเสริมการคาและการลงทุน อาทิ 

• ระบบการใหเงินกูดอกเบ้ียตํ่าจากแหลงตางๆ เชน บรรษัทเงินทุนของญี่ปุนสําหรับวิสาหกิจ

ขนาดยอม บรรษัทเงินทุนของประชาชน ธนาคารโชโก ชูกิน และ The Overseas Human 

Resources and Industry Development Association (HIDA) ให เ งินกู แก  SMEs ของ

ญี่ปุน เปนตน เพ่ือใหวิสาหกิจขยายกิจการไปยังตางประเทศ 

• ระบบการประกันสินเช่ือที่เกี่ยวกับการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งกอต้ังขึ้นโดย บรรษัทวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของญี่ปุน และสมาคมการประกันสินเช่ือ 

• ระบบการประกันความเสี่ยงในการลงทุนและการสงออกโดย Nippon Export and 

Investment Insurance (NEXI)  

• ระบบการฝกอบรมบุคลากร โดย The Overseas Human Resources and Industry 

Development Association (HIDA) ซึ่งเปนองคกรในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งใน

ญี่ปุนและในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีการลงทุนของเอกชนและรัฐบาลญี่ปุน และสง

ผูเช่ียวชาญญี่ปุนไปยังประเทศกําลังพัฒนาที่มีการลงทุนของเอกชนและรัฐบาลญี่ปุน 

3) จัดบริการใหคําปรึกษารายเดือนในหลายๆ ดานโดยไมเสียคาใชจาย เชน ทางกฎหมาย แรงงาน 

และบริการทางภาษี เปนตน 

4) จัดสัมมนาทางธุรกิจเปนประจํา (อาทิ ทนายและผูสอบบัญชีที่ไดรับใบอนุญาต เปนตน) สําหรับ

กิจการของญี่ปุนและบริษัทในเครือ 

5) ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากจัดต้ังและขยายธุรกิจในตางประเทศ 

 

ในดานการสนับสนุนเงินทุน ทาง Japan Bank for International Cooperation (JBIC) เปนสถาบัน

ทางการเงินที่ทําหนาที่เสมือนกองทุนระหวางประเทศ โดยจะใหเงินลงทุนกับโครงการตางๆ ที่ลงทุนใน

ตางประเทศ ซึ่ง JBIC สามารถของบประมาณการลงทุนไดจากรัฐ โดยสามารถเบิกไดตามโครงการที่ออกไป

ลงทุนตางประเทศ นอกจากน้ี ยังทําหนาที่รวมกับธนาคารเอกชนในการระดมเงินเพ่ือไปลงทุนในตางประเทศ 

โดย JBIC จะทําหนาที่เสมือนผูนําในการระดมทุนในโครงการตางๆ เปนการสรางความเช่ือมั่นตอธนาคาร

เอกชนโดย JBIC จะใหเงินทุนตามสัดสวนของนักลงทุนญี่ปุนในโครงการน้ันๆ สวนใหญเปนการระดมเงินทุน

เพ่ือลงทุนในโครงการขนาดใหญ โดยเฉพาะโครงการที่เก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การสรางสนามบิน

สุวรรณภูมิ เปนตน 
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นอกจาก น้ี  ยั งมี องค กร  The Japan International Cooperation Agency (JICA) ที่ ให ความ

ชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาโดยใหความชวยเหลือทางความรูและเทคนิค และทํางานรวมกับ JBIC ในการ

พิจารณาอนุมัติการปลอยสินเช่ือเพ่ือการพัฒนาที่เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานใหกับประเทศกําลังพัฒนา  

 

7.1.2 แนวทางการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของญี่ปุน 

 

นอกเหนือจากการใหขอมูลเชิงลึกและความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ กับบริษัทญี่ปุนโดย JETRO 

และหนวยงานอ่ืนๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว แนวทางการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศจะเปนไปใน

รูปแบบที่มีหนวยงานของรัฐออกไปนํารอง เชน การหาขอมูล โอกาสและศักยภาพการลงทุนของแตละ

อุตสาหกรรมในแตละประเทศ ซึ่งจัดทําโดย JETRO จากน้ันทางญี่ปุนก็จะเขาไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ 

ที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนญี่ปุน โดยอาจจะอยูในรูปแบบการใหเงินทุน

สนับสนุนหรือเปนโครงการรวมทุนกับรัฐบาลของประเทศน้ันๆ ผานองคกรที่เปนผูนําทางดานการเงิน ซึ่งก็คือ 

JBIC  
 

เมื่อรัฐบาลญี่ปุนเขาไปปูทางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทุนแลว กลุมนักลงทุนญี่ปุนก็จะมีความ

เช่ือมั่นในการลงทุนมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเปนการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ กระบวนการเหลาน้ียังชวย

ใหญี่ปุนสามารถวางแผนไดวา ธุรกิจแตละประเภทควรขยายการลงทุนไปประเทศไหน อยางไร เพ่ือใหได

ประโยชนจากการลงทุนใหมากที่สุด 

 

นอกจากน้ี  รัฐบาลญี่ ปุน ยังมีการทําขอตกลง Investment Protection and Liberalization 

Agreement เปนการทําความตกลงดานการลงทุนระหวางประเทศ โดยเจรจากับประเทศเปาหมาย ซึ่งจะ

เลือกประเทศที่มีกฎหมายที่เปนระบบ ทันสมัย และมีความโปรงใส เนนประเทศที่มีการลงทุนจากญี่ปุนอยูแลว 

เชน กลุมประเทศตะวันออกกลาง และประเทศที่เปนศูนยกลางภูมิภาคในอเมริกาใตและแอฟริกา 

 

รัฐบาลญี่ปุนไดเขาไปชวยสนับสนุนใหประเทศเปาหมายการลงทุน พัฒนาระบบและมีมาตรฐาน   

สรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนผานการทําความตกลงการลงทุนรวมกัน  

โดยเฉพาะกลุมประเทศในอาเซียน เชน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน มีการเพ่ิมชองทางให 

นักลงทุนญี่ปุนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งปญหาและขอเสนอเก่ียวกับการลงทุนแกผูวางนโยบายของ

ประเทศสมาชิกในอาเซียนผานทาง ASEAN Common Investment Climate Initiative และมีการเพ่ิม

ชองทางในการเขาถึงโอกาสในการลงทุนโดยผาน Trade Tie-Up Promotion Program (TTPP) ซึ่งเปน

บริการออนไลนที่เปดโอกาสใหนักลงทุนญี่ปุน เขาถึงขอมูลโครงการลงทุนที่นาสนใจในประเทศตางๆ รวมถึงให

ชองทางการติดตอกับเจาหนาที่ในโครงการน้ันๆ 
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7.1.3 การใชบริษัทการคาระหวางประเทศ (Trading Firm) 

 

ญี่ปุนถือเปนประเทศตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการสนับสนุนการดําเนินงานบริษัทการคา

ระหวางประเทศ (Trading Firm) จนทําใหเศรษฐกิจญี่ปุนเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว รัฐบาลญี่ปุนสนับสนุน

การดําเนินงาน Trading Firm ที่เรียกวา Sogo Shosha มายาวนานกวา 140 ป Sogo Shosha เปนการ

รวมตัวกันของผูผลิตต้ังแตตนนํ้าไปตลอดหวงโซการผลิตไปจนถึงปลายนํ้า ปจจัยที่ทําใหรัฐบาลญี่ปุนสงเสริม

สนับสนุน Sogo Shosha เพราะญี่ปุนต้ังอยูบนเกาะโดดเด่ียวหางไกล มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางจาก

ประเทศอ่ืนและปดประเทศมายาวนาน ทําใหภาคธุรกิจไมคุนเคยกับการคาระหวางประเทศ รัฐบาลจึงมี

นโยบายกอต้ังบริษัทการคาระหวางประเทศเพ่ือใหบริการแกบริษัททองถิ่นในการนําเขาวัตถุดิบจาก

ตางประเทศ แสวงหาตลาดในตางประเทศ และทําหนาทีถ่ายทอดเทคโนโลยีใหมๆ 

 

Sogo Shosha มีความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐบาล เริ่มตนขึ้นในชวงป ค.ศ. 1874 รัฐบาลญี่ปุนไดเขา

ยึดครองไตหวัน จึงตองการเคลื่อนยายยุทโธปกรณไปยังไตหวัน แตบริษัทเดินเรือของชาติตะวันตกปฏิเสธที่จะ

รับขนสงอาวุธ รัฐบาลญี่ปุนจึงขอความชวยเหลือจากกลุมมิตซูบิชิ ซึ่งมีกองเรือสินคาของตนเอง0

1 อีกทั้งญี่ปุน

ประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน Sogo Shosha ไดมีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือ

รัฐบาลโดยการแสวงหาและจัดหาสินคาในราคาที่ถูกที่สุดใหกับรัฐบาลญี่ปุนจนมีความสัมพันธใกลชิดกัน 

รัฐบาลไดตอบแทนบริษัทเหลาน้ีโดยใหธนาคารจัดหาเงินกูดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือสงเสริมการผลิต การนําเขา และการ

สงออกสินคา 

 

Sogo Shosha ขนาดใหญแหงแรกของญี่ปุนและเปนแหงแรกของทวีปเอเซียคือ กลุมมิตชุย ซึ่งกอต้ัง

บริษัทการคาขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1876 โดยเปนตัวแทนรัฐวิสาหกิจผลิตถานหินของญี่ปุนซึ่งก็คือ Miiki ในการ

สงออกถานหินจากญี่ปุนไปยังเซี่ยงไฮ โดยไดกอต้ังสํานักงานขึ้นในเซี่ยงไฮเมื่อป ค.ศ. 1876 ตอมาในป ค.ศ.

1877 บริษัทไดเปนผูจัดหายุทธปจจัยใหกับกองทัพญี่ปุน นอกจากน้ี บริษัทยังมีสวนสําคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอของญี่ปุน โดยเมื่อป ค.ศ.1883 บริษัทไดนําเขาเครื่องปนดายจากอังกฤษ และนําเขาฝาย

จากตางประเทศเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปนดาย โดยรวมมือสรางพันธมิตรกลุมธุรกิจปนดายและทอ

ผาของญี่ปุนในการทําการตลาดตางประเทศ 1

2 ตอมาไดเกิดการรวมกลุมธุรกิจเปนเครือขายกลุมขนาดใหญ ที่

เรียกวา “กลุมไซบัตสึ (Zaibatsu)” ซึ่งมีความหมายวา “กลุมแหงความมั่งคั่งร่ํารวย” แตละกลุมจะมีธุรกิจใน

เครือเปนจํานวนมาก โดยมี Sogo Shosha หรือธนาคารเปนศูนยกลาง กรณีกลุมมิตซุยมีธุรกิจครอบคลุมทั้ง

1  ยุทธศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ. วิวัฒนาการของบริษัทการคาระหวางประเทศของญี่ปุน. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน. การสงเสริมการ
ลงทุนในกิจการสํานักงานใหญขามประเทศ: IHQ และบริษัทการคาระหวางประเทศ: ITC http://www.boi.go.th/upload/content/ 
01%20BOI%20Incentives%20for%20IHQ%20and%20ITC%20(BOI)%20TH_68216.pdf 

2  สมพงษ  วนาภา และคณะ. 2550. โครงการศึกษารูปแบบและมาตรการสงเสริมสนับสนุนกิจการบริษัทการคาระหวางประเทศ. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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บริษัทการคาระหวางประเทศ ธนาคาร ประกันภัย นํ้าตาล สิ่งทอ อาหาร และเครื่องจักร เปนตน (ยุทธศักด์ิ 

คณาสวัสด์ิ อางแลว) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการคาระหวางประเทศของญี่ปุนในชวงกอนสงครามโลก ครั้งที่ 2 

Sogo Shosha ของญี่ปุนไดขยายเครือขายกวางขวางออกไปทั่วโลก ในป ค.ศ.1940 บริษัทมิตชุยมีพนักงาน

มากถึง 12,000 คน มีสํานักงานการคาในประเทศญี่ปุน 89 แหง และสํานักงานในตางประเทศอีก 100 แหง 

ทําการคาสินคาตางๆ หลากหลายชนิด (ยุทธศักด์ิ คณาสวัสด์ิ อางแลว) 

 

ภายหลังญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาไดเขายึดครองญี่ปุนไดออกกฎหมายบังคับใหกลุม

ไซบัตสึ (Zaibatsu) แยกตัวออกเปนบริษัทยอยๆ ออกเปนอิสระจากกัน จนเมื่อการยึดครองของสหรัฐฯ สิ้นสุด

ลง หลายบริษัทก็กลับมาใชช่ือเดิม รัฐบาลญี่ปุนเองเห็นความสําคัญของ Sogo Shosha ในการเปนกลไกสําคัญ

ในการสงออก จึงไดใหความชวยเหลือ Sogo Shosha โดยการอนุญาตใหหักคาเสื่อมราคาทรัพยสินใน

ตางประเทศในอัตราพิเศษ เพ่ือสงเสริมใหมีการสรางเครือขายในตางประเทศ ผอนคลายความเขมงวดในการ

ควบคุมการรวมตัวกลุมธุรกิจลง จนมีการรวมตัวกันของบริษัทแบบหลวมๆ อีกครั้ง ในรูป “เคเรตสึ” (keiretsu) 

โดยมี Sogo Shosha เปนศูนยกลางของแตละกลุมเคเรตสึ เชน กลุมมิตชูบิชิจะใชช่ือบริษัทตางๆ ดวยคําวา 

“มิตชูบิชิ” แตมีโครงสรางการบริหารของแตละบริษัทเปนอิสระตอกัน (สมพงษ วนาภา และคณะ อางแลว) 

 

Sogo Shosha ของญี่ปุนมีบทบาทสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจของญี่ปุนหลังการพายแพสงครามโลก

ครั้งที่ 2 โรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุนไดรับความเสียหายเปนอยางมาก Sogo Shosha เหลาน้ีมีสวนในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศโดยการแสวงหาเครื่องจักรที่ทันสมัยจากตางประเทศเพ่ือนํามาใชในโรงงานในประเทศ 

และมีสวนในการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ ยกตัวอยางเชนในป ค.ศ.1960 บริษัทมิตชุยไดกอต้ัง

แผนกพัฒนาเทคโนโลยีขึ้น ช่ือวา Technical Development Division ประกอบดวยผูเช่ียวชาญมากกวา 100 

คน ทําหนาที่ประสานงานกับสถาบันวิจัยช้ันนําของโลกนําเขาเทคโนโลยีเพ่ือมาถายทอดใหแกบริษัทญี่ปุน 

รวมถึงใหบริการดานการจัดทําสัญญาซื้อขายสิทธิบัตรดวย เมื่อเศรษฐกิจของประเทศฟนตัวแลว บริษัท Sogo 

Shosha ไดเปลี่ยนบทบาทเปนผูสนับสนุนบริษัทญี่ปุนขนาด SMEs ในการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ โดย

การหาตลาดในตางประเทศ และใหความชวยเหลือดานเงินทุน (สมพงษ วนาภา และคณะ อางแลว) 

 

เศรษฐกิจของญี่ปุนเจริญเติบโตขึ้นมาก ในชวงป ค.ศ.1957-1972 โดยเฉลี่ยปรอยละ 10 ตอป จึงทํา

ใหมีความตองการใชวัตถุดิบมากย่ิงขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนพลังงานจากวิกฤติการณนํ้ามันในป ค.ศ. 

1973 ญี่ปนประสบปญหาเน่ืองจากตองพ่ึงพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงดาน

พลังงาน รัฐบาลญี่ปุนจึงสงเสริมให Sogo Shosha ไปลงทุนและแสวงหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติใน

ตางประเทศ โดยการรวมทุนหรือสํารวจแหลงนํ้ามัน กาซ เหมืองในตางประเทศ โดย Sogo Shosha จะเปน

ผูดําเนินการทั้งหมดต้ังแตการติดตอทางการคา แสวงหาแหลงเงินทุน วัตถุดิบ ขนสงสินคา คลังสินคา และ

ประกันภัย ตลอดจนการเขาประมูลงานตางๆ ในตางประเทศแลวใหบริษัทในเครือเขาไปทํางานตอ บริษัทญี่ปุน
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รวมตัวเปนพันธมิตรใหความชวยเหลือกันแตเฉพาะระหวางบริษัทขนาดใหญเทาน้ันมากกวาที่จะชวยเหลือ 

SMEs 

 

ปจจุบัน Sogo Shosha  ของญี่ปุนลดบทบาทลงมากเน่ืองจากบริษัทญี่ปุนมุงพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสูง บริษัทตางๆ มักดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรทั้งการผลิต การตลาด และการสงออก สัดสวนการ

สงออกผาน Sogo Shosha จะตํ่ากวาการนําเขา เน่ืองจากบริษัทญี่ปุนที่ไปต้ังกิจการในตางประเทศไดทําตลาด

ดวยตนเอง สวนการนําเขายังไมเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะ Sogo Shosha ที่ไปลงทุนโครงการดานนํ้ามัน 

เหมืองแร ในตางประเทศนําเขาผลิตภัณฑของตนเองมาจําหนายในประเทศ Sogo Shosha ขนาดใหญของ

ญี่ปุนไดปรับตัว โดยไมไดทําหนาที่เฉพาะเปนผูนําเขา-สงออกเทาน้ัน แตไดทํากิจกรรมอยางอ่ืนดวยเพ่ือใหมี

บริการครบวงจร เชน  

1) การขยายธุรกิจไปสูตนนํ้า (สวนใหญเปนการลงทุนดานธุรกิจเหมืองแร)  

2) การขยายธุรกิจไปสูขั้นปลายนํ้า (การเขาไปถือหุนในธุรกิจคาปลีก)  

3) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เชน บริษัท ซูมิโตโมรวมทุนกับรัฐวิสาหกิจของเวียดนามในการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่กรุงฮานอย  

4) การประสานงานในโครงการตางๆ เชน การประมูลกอสรางโรงกลั่นนํ้ามันในตางประเทศแลวจาง

บริษัทในกลุมของตนเองกอสรางและติดต้ังเครื่องจักร เปนตน (สมพงษ วนาภา และคณะ อาง

แลว) 

 

ปจจุบันญี่ปุนมี Sogo Shosha ขนาดใหญ 7 บริษัท ไดแก Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu, 

Marubeni, Toyota Tsusho และ Sojitz ซึ่งมีสัดสวนในการนําเขา-สงออกผาน Sogo Shosha เหลาน้ีถึงรอย

ละ 50 ของการนําเขา-สงออกของประเทศ2

3 

 

ญี่ปุนถือวาเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริม Sogo Shosha ใหเปนกลจักรในการภาค

ธุรกิจการคาระหวางประเทศจนมีหลายประเทศยึดถือเปนแบบอยาง อยางไรก็ตาม แมหลายประเทศจะ

พยายามลอกเลียนรูปแบบ Trading Firm ของญี่ปุนแตไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก เน่ืองจากญี่ปุนมี

วัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจที่มักจะใหความรวมมือกันเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ชวยเหลือ และจัดสรร

ผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมกันมากกวาที่จะตางคนตางทํา ซึ่งยากที่ประเทศอ่ืนจะลอกเลียนแบบได 

  

3 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sogo_shosha 
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7.2  การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของสิงคโปร 

7.2.1 บทบาทของหนวยงานที่สงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของสิงคโปร 

 

สิงคโปรมีนโยบายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมจาก Value-adding ใหเปน Value-creating โดยอาศัย

การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ และการพัฒนาธุรกิจสูระดับสากล (Internationalization) ชวยเหลือให

ผูประกอบการภายในประเทศสามารถแขงขันไดในตลาดโลก แมแตกลุมผูประกอบการรายเล็กหรือกลุม SMEs 

รัฐบาลเองก็ยังสนับสนุนใหยกระดับธุรกิจสูภูมิภาค (Regionalization)  

 

หนวยงานหลักของรัฐที่ทําหนาที่สงเสริมการลงทุนในตางประเทศ คือ International Enterprise 

Singapore (IE Singapore) IE มีสํานักงานทั้งหมด 39 แหง ในจํานวน 20 ประเทศ ซึ่งเนนการชวยเหลือ

ผูประกอบการสิงคโปรในการขยายธุรกิจไปตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน SMEs โดย 

• การจัดทําโครงการ Market Readiness Assistance ชวยเหลือธุรกิจของสิงคโปรในการขยาย

การลงทุนไปยังตางประเทศ โดยการใหความรูเก่ียวกับตลาดที่จะเขาไปลงทุน ทําการศึกษาความ

เปนไปไดในการดําเนินการคา และใหเงินสนับสนุนในการเตรียมตัวเพ่ือจะไปลงทุนในตางประเทศ 

รวมถึงการไปประชุมในตางประเทศและการเขารวมงานแสดงสินคา 

• โครงการ Global Company Partnership ซึ่งใหความชวยเหลือผูประกอบการสิงคโปร อาทิ ให

คําแนะนําเก่ียวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจในแตละประเทศ ชวยหาเครือขายในการเขาไป

ลงทุนในตางประเทศ การนัดหมาย/จัดหาคูคาในตางประเทศ ชวยเหลือทางการเงินในการจาง

ผูเช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมที่จะขยายตลาดในตางประเทศ และใหเงินกูและ

บริการการประกันความเสี่ยงทางการเมือง เปนตน  

• นอกจากชวยเตรียมความพรอมแกนักลงทุนสิงคโปร กอนการออกไปลงทุนแลว IE ยังใหความ

ชวยเหลือแกธุรกิจในการแกปญหาตางๆ ที่เผชิญในระหวางการออกไปลงทุนตางประเทศอีกดวย 

 

นอกจากน้ี ยังมีองคกรอ่ืนๆ ที่สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกผูประกอบการในการลงทุนใน

ตางประเทศ เชน Economic Development Board (EDB) เนนการเ พ่ิมผลิตภาพ สรางนวัตกรรม  

และความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ และหนวยงาน Standards, Productivity and Innovation 

Board (SPRING) ที่สงเสริมชวยเหลือกลุม SMEs โดยเฉพาะ ทั้งทางดานศักยภาพในการแขงขันและทําหนาที่

เสมือนแหลงเงินทุน  
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7.2.2  แนวทางการสงเสริมการคาและการลงทนุในตางประเทศของสิงคโปร 

 

มาตรการที่รัฐใชสวนใหญจะเนนไปที่การชวยเหลือใหผูประกอบการมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใน

ตางประเทศ สามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก  

 

รัฐบาลสิงคโปรสงเสริมการขยายธุรกิจสูระดับภูมิภาคผานกลุมบริษัท Government-Linked 

Company (GLCs) ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญที่รัฐบาลอาจจะเปนผูถือหุนรายใหญ โดยเนนการลงทุน

ในโครงการที่เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และการเจรจาความตกลงทางดาน

การคาหรือการทํา FTA กับประเทศเปาหมายตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนสิงคโปรรายอ่ืนๆ 

 

ในสวนของมาตรการสนับสนุนทางการเงิน หนวยงานของรัฐจะชวยเหลือผานการสนับสนุนเงินกู  

Equity financing เปนตน ตัวอยาง เชน  

• Growth Financing Program ที่ ช วย นักลงทุนในการระดมเ งิน จัดหา Equity financing  

เพ่ือการขยายกิจการไปตางประเทศ โดยจะชวยระดมทุนในอัตรา 1:2 ซึ่งหมายถึง จะระดมเงินทุน 

1 ดอลลารสิงคโปรตอเงินทุนที่เจาของกิจการลงทุนเองทุกๆ 2 ดอลลารสิงคโปร   

• โครงการ EDB’s SEEDS จัดหา Equity financing เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับนวัตกรรม และมีศักยภาพในตลาดโลก   

• โครงการ The Approved Foreign Loan Incentive (AFL) จะชวยเหลือนักลงทุนโดยใหกูวงเงิน

ขั้นตํ่า 200,000 ดอลลารสิงคโปร และ 

• โครงการ Integrated Industrial Capital Allowance (IICA) ที่บริษัทที่ไปลงทุนในตางประเทศ

สามารถขอรับเงินสนับสนุน สําหรับคาใชจายที่ใชลงทุนสรางโรงงาน หรือซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณตางๆ 

 

สําหรับมาตรการทางการคลังที่สงเสริมการลงทุนในตางประเทศ สวนใหญเปนการลดหรือยกเวนภาษี

ใหแกผูประกอบการ เชน  

• โครงการ Overseas Investment Incentive (OII) ที่หากธุรกิจเกิดการขาดทุนภายใน 3 ปแรก

ของการลงทุนในตางประเทศ รัฐอนุญาตใหผอนผันการเสียภาษีรายไดไป 2 ป  

• โครงการ Double Deduction for Overseas Investment Development Expenditure (DD) 

อนุญาตใหธุรกิจที่เริ่มตนลงทุนในตางประเทศ หักคาใชจายจากรายไดสําหรับการเสียภาษี  

โดยคาใชจายที่นํามาหักใหคิดเปนสองเทา วงเงินสูงสุดไมเกิน 200,000 ดอลลารสิงคโปรตอ

โครงการ  

• โครงการ Expansion Incentive for Partnership (EIP) นักลงทุนจะไดรับการยกเวนภาษี 50% 

ของรายได  
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นอกจากมาตรการสนับสนุนทางดานการคลังแลว ยังมีโครงการอ่ืนๆ อีก เชน Local Industry 

Upgrading Program (LIUP) ซึ่งยกระดับ Supplier ผานการสนับสนุนใหมีการรวมมือกับบริษัทตางชาติ  

 

แนวทางการสนับสนุนของ IE Singapore ตอบสนองตอความตองการของธุรกิจแตละรายที่มีขนาด

และความพรอมที่แตกตางกัน ผานมาตรการสนับสนุนทางการเงิน และมาตรการที่ไมใชทางการเงิน โดยเนน

การชวยเหลือธุรกิจแบบ “ครบวงจรอยางมีประสิทธิผล” โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7.1   
 

ตารางที่ 7.1 มาตรการสนับสนนุธุรกิจสิงคโปรในการออกไปลงทุนตางประเทศ 
บริษัทที่ออกไปลงทุนตางประเทศเปนครั้งแรก 

สําหรับธุรกิจที่... 

 ออกไปลงทุนตางประเทศเปนครั้งแรก 

 สํารวจตลาดใหม 

 สงออกไปยังตลาดใหม 

บริษัทที่ตองการเขาไปแขงขันในตลาดโลก 

สําหรับธุรกิจที่... 

 ขยายตลาดตางประเทศ 

 พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ 

 ตองการเงินทุนเพ่ือทําการตลาด 

ใหขอมูล ชวยพัฒนาสินคาและหาลูกคา 

IE Insights วิเคราะหตลาดเชิงลึก 

FTA Insights วิเคราะหขอตกลงทางการคาระหวางประเทศเชิงลึก 

Research Database รวบรวมขอมูลแนวโนมเศรษฐกิจของโลก 

ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ 

สรางนวัตกรรมและความเขมแข็งของแบรนด 

บุกเบิกตลาดใหม เชน ทําการตลาดออนไลนหรือ e-commerce 

สนับสนุนการจดทรัพยสินทางปญญา  

สรางเครือขาย ชวยขยายการลงทุน 

จัดสัมมนาและอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณเชิงลึกเกี่ยวกับ

การทําการตลาดท่ีจะลงทุน และหาพันธมิตรทางธุรกิจ 

สงเสริมการลงทุนในโครงการ G2G 

ตั้งสํานักงาน IE Singapore ในตางประเทศ 

เชื่อมตอธุรกิจกับแหลงเงินทุนระดับโลก 

ใหเงินทุนอุดหนุน ใหเงินทุนอุดหนุนและประกันความเสี่ยง 

เพ่ือประเมินตลาดและจัดตั้งบริษัท 

เพ่ือบมเพาะธุรกิจสตารทอัพ 

เพ่ือรวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 

ใหเงินทุนเพ่ือการขยายตลาดตางประเทศ เชน ทํา M&A 

สนับสนุนการทําประกันความเสี่ยงทางการลงทุนและการเมือง 

ลดหยอนภาษีสองเทา สําหรับคาใชจายในการสงเสริม

การตลาดตางประเทศ 

ชวยพัฒนาบุคลากร 

เตรียมความพรอมใหบุคลากรระดับผูบริหาร 

จางบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญการทําการตลาดในตางประเทศ 

สนับสนุนการรับนักศึกษาสิงคโปรไปฝกงานในตางประเทศ 

ท่ีมา: IE Singapore 

 

  



404 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

7.3  การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของออสเตรเลยี 

7.3.1 บทบาทของหนวยงานที่สงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของออสเตรเลีย 

  

หนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมการคาและการลงทุนของออสเตรเลียไดแก คณะกรรมาธิการ

ทางการคาประเทศออสเตรเลีย (The Australian Trade Commission) หรือ Austrade เปนหนวยงานรัฐที่มี

หนาที่ในการสงเสริมการคาและการลงทุนของออสเตรเลีย ถูกต้ังขึ้นมาภายใตกฎหมาย Australian Trade 

Commission Act 1985 และอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศและการคา 

(Department of Foreign Affairs and Trade)  ซึ่ งมีบทบาทในการให ความช วย เหลื อแก นัก ธุ ร กิจ 

สถาบันการศึกษา รัฐบาล ประชาชน รวมทั้งหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวตางๆ ของออสเตรเลีย โดย 

Austrade จะใหความชวยเหลือเก่ียวกับการพัฒนาชองทางการตลาดในตางประเทศ พัฒนาชองทางการลงทุน

ในตางประเทศ และสงเสริมการสงออกบริการทางการศึกษาของออสเตรเลีย และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ของออสเตรเลีย โดยเนนการใหความชวยเหลือธุรกิจขนาดกลางและยอม ในปจจุบัน Austrade มีสํานักงานใน 

50 ประเทศทั่วโลก 

 

7.3.2 แนวทางการสงเสริมการคาและการลงทนุในตางประเทศของออสเตรเลีย 

 

มาตรการในการสงเสริมใหเกิดการคาและการลงทุนของ Austrade ประสบความสําเร็จดวยการสราง

ขอมูลดานการตลาด ขอมูลการตลาดในเชิงลึกที่ครบวงจร เชน การเตรียมความพรอมใหผูประกอบธุรกิจ การ

วิจัยตลาด การจัดการความเสี่ยง การจัดหาแหลงเงินทุน การใหเงินชวยเหลือธุรกิจขนาดกลางและยอมผาน

โครงการ Export Market Development Grant (EMDG) เปนตน ตลอดจน การสรางความเขาใจเก่ียวกับ

ความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศใหแกผูประกอบการ นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนานโยบายใน

การสรางเครือขายกับหนวยงาน และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาและ

ใหบริการเก่ียวกับการคาและการลงทุนในตางประเทศ มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือใหผูประกอบธุรกิจของ

ออสเตรเลียไดมีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนมุมมองกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนของประเทศที่ตองการเขาไปลงทุน นอกจากน้ี Austrade ยังไดสรางฐานขอมูลออนไลนหรือ 

Australian Suppliers Directory ใหกับบริษัทในออสเตรเลียไดลงทะเบียน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ผูประกอบการสําหรับการทําจับคูธุรกิจแบบออนไลน (Matching Online)   

 

Austrade มีบริการเปนรายบริษัท โดยเฉพาะสําหรับบริษัทออสเตรเลียที่สนใจในการสงออกและ

ลงทุนในตางประเทศ บริการครอบคลุมการวิจัย การหาคูคาและลูกคา การนัดหมายสําหรับการพบปะและ

ประชุมในตลาดเปาหมาย การติดตามผลหลังจากการแนะนําใหรูจักผูคนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และการทํา

การตลาด เครือขายที่ปรึกษาของ Austrade เปนผูใหบริการเหลาน้ี และมีการเก็บคาบริการ 
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การวินิจฉัยความพรอมของผูประกอบการในการสงออก หรือการลงทุนในตางประเทศก็มีความสําคัญ 

เ น่ื อ งจากช วยคั ด เลื อกผู ป ระกอบการที่ มี ค ว ามพร อมที่ จ ะส งออกหรื อล งทุน ในต า งประ เทศ 

(export/investment readiness) แนวทางในการวินิจฉัยความพรอมของผูประกอบการของ Austrade คือ

ใหผูประกอบการตอบแบบสอบถามออนไลน ซึ่งนํามาสูการกําหนดมาตรการการสงเสริมที่เหมาะสมกับ

ผูประกอบการแตละราย (กลองขอความที่ 7.1 แสดงถึงแบบทดสอบความพรอมการสงออกของผูประกอบการ)   

 

กลองขอความที่ 7.1 แบบทดสอบความพรอมการสงออกของผูประกอบการ 

1. ทานสงออกสินคาหรือบริการอยูแลวหรือไม  

2. สินคาและบริการของทานจําหนายอยูในตลาดในประเทศอยูแลวใชหรือไม  

3. ทานมีกําลังการผลิตสวนเกิน หรือมีพนักงานพอท่ีจะรองรับยอดสั่งซ้ือเพ่ิมเติมหรือไม  

4. ทานไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดของสินคาและบริการอยางชัดเจนแลวหรือไม และสามารถบอกไดหรือไมวา

เหตุใดลูกคาตางประเทศควรซ้ือสินคาและบริการจากทานมากกวาจากคูแขง  

5. ทานมีเงินทุนเพ่ือปรับปรุงสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา วัฒนธรรมและมาตรฐานใน

ตางประเทศหรือไม  

6. ทานมีเงินทุนสนับสนุนการทําการตลาดในตางประเทศอยางตอเนื่อง เชน การเดินทางไปพบลูกคา หรือการ

สงเสริมการขาย หรือไม  

7. ทานพรอมท่ีจะจัดสรรพนักงาน เวลาและทรัพยากรเพ่ือทําตลาดในตางประเทศอยางตอเนื่องหรือไม  

8. ทานไดศึกษาการทําตลาดตางประเทศเบื้องตน เชน ศึกษาวาตองมีใบอนุญาต หรือมีกฎระเบียบอะไรท่ีเกี่ยวของ

หรือไม  

9. ทานมีเว็บไซตหรือโบรชัวรเพ่ือสงเสริมการขายในตางประเทศหรือไม  

10. ทานไดกําหนดราคาสินคาและบริการเชน ราคา FOB ท่ีจะจําหนายใหลูกคาตางประเทศแลวหรือไม  

11. ทานเขาใจระบบการชําระเงินสําหรับธุรกรรมตางประเทศเชน L/C และธุรกิจของทานสามารถรองรับธุรกรรมท่ีใช

เงินตราตางประเทศหรือไม  

12. หากทานไดรับยอดสั่งซ้ือจากตางประเทศในวันพรุงนี้ ทานม่ันใจหรือไมวา จะสามารถสงมอบสินคาไดตามเวลา 

หมายเหตุ:  

หากไมพรอมขอ 3, 6 และ 7 ขอใดขอหนึ่ง จะถือวา “ยังไมพรอมในการสงออก” เพราะหากธุรกิจยังไมมีความพรอมในดาน

ดังกลาว ก็จะไมไดประโยชนจากการสงออก 

หากไมพรอมเฉพาะขอ 4, 5, 8, 9 และ 12 จะถือวา “เกือบพรอมในการสงออก” โดยควรเตรียมการดานท่ีไมพรอมให

พรอมกอนท่ีจะสงออก  

หากไมพรอมเฉพาะขอ 1, 2, 10 และ 11 จะถือวา “พรอมในการสงออก” เพราะสามารถศึกษาดานท่ียังไมพรอมควบคูกับ

การเตรียมการสงออกไดไมยาก 
ท่ีมา: Austrade  
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7.4  สรุปและขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 

 

ภาครัฐของประเทศทั้งสามมีการจัดต้ังหนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุนโดยเฉพาะ โดยมีสํานักงาน

อยูทั้งในประเทศของตนและในประเทศเปาหมายของการคาและการลงทุน (ตารางที่ 7.2 สรุปขอมูลหลัก

เก่ียวกับหนวยงานทั้งสาม) หนาที่หลักของหนวยงานเหลาน้ีคือการใหบริการขอมูลเชิงลึกแกธุรกิจของประเทศ

ตนที่สนใจจะสงออกและลงทุนในตางประเทศ และเปนหนวยงานที่ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน แหลงเงินทุน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต (productivity) และ

หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศเปาหมาย เปนตน อีกทั้งหนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุนในบางประเทศ

มีการใหเงินสนับสนุน และในบางประเทศมีการเก็บคาบริการ  

 

หนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุนทั้งสามประเทศมีเปาหมายที่ชัดเจนในการสงเสริมไมวาจะเปน

ภาคธุรกิจ ประเภทของกิจการ และประเทศเปาหมาย เชน Austrade เนนการสงเสริมภาคการศึกษาในเอเชีย 

และภาคการทองเที่ยว และ International Enterprise Singapore เนนใหการชวยเหลือทางการเงินแกธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

 

หนวยงานการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของทั้ง 3 ประเทศมีภารกิจในการสงเสริม

การคาและการลงทุนอยูภายใตหนวยงานเดียวกันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการแกบริษัทหรือกลุม

ลูกคาที่เขามาติดตอ (Onestop service) แมวาภารกิจทั้งสองมีเปาหมายและการทํางานที่แตกตางกัน 

เพราะฉะน้ัน การประเมินผลการดําเนินงานขององคกรก็จะตองแบงแยกระหวางสองภารกิจ และมีความ

จําเปนตองมีดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แตกตางกันดังตัวอยางในตารางที่ 7.3 ดานลาง  

 

การวินิจฉัยความพรอมของผูประกอบการในการสงออก หรือการลงทุนในตางประเทศมีความสําคัญ 

เน่ืองจากชวยคัดเลือกผูประกอบการที่มีความพรอมที่จะสงออกหรือลงทุนในตางประเทศ (export 

/investment readiness) เพ่ือสงเสริมการสงออกหรือการลงทุนในตางประเทศแกธุรกิจที่มีความพรอมเปน

หลัก การวินิจฉัยความพรอมจึงทําใหหนวยงานสงเสริมสามารถทุมเททรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดผลสัมฤทธ์ิได

อยางมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถกําหนดมาตรการสงเสริมที่เหมาะสมกับผูประกอบการแตละรายได 

 

นอกจากองคกรหลักในการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ ยังมีองคกรของรัฐอ่ืนๆ ในทั้ง

สามประเทศที่มีเปาหมายในการสนับสนุนธุรกิจของประเทศใหประสบความสําเร็จในการสงออกและลงทุนใน

ตางประเทศ ไมวาจะเปนสถาบันพัฒนาบุคลากร สถาบันเพ่ิมผลผลิต และสถาบันการเงิน  

 

รัฐบาลกลางก็มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ โดยใชมาตรการ

ทางการคลัง เชน ลดอัตราภาษีหรือเพ่ิมสวนลดหยอนภาษีแกบริษัทที่สงออกหรือลงทุนในตางประเทศ 
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นอกจากน้ี รัฐบาลในบางประเทศ มีบทบาทในการนําการลงทุนไปตางประเทศโดยผานโครงการการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐในประเทศเปาหมาย ซึ่งเปดโอกาสใหบริษัทของประเทศตนสามารถติดตามออกไป อีก

ทั้งยังมีการเจรจากับประเทศเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคาและลงทุน และยังมีการชวยพัฒนา

สภาพแวดลอมทางธุรกิจและโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศเปาหมาย เพ่ือความสะดวกตอการลงทุนในประเทศ

เหลาน้ันในระยะตอไป 

 

ในสวนของประเทศไทย การดําเนินงานสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศควรจะอยูใน

องคกรเดียวกัน (one-stop service) เพ่ือสะดวกกับการติดตอโดยธุรกิจตางๆ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

(economy of scale) และมีการทํางานอยางบูรณาการระหวางสองภารกิจ (synergy) ซึ่งมีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดในเชิงธุรกิจ โดยมีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจนระหวางสองภารกิจน้ี หากภารกิจอยูตางองคกร ก็

จําเปนตองมีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางองคกร 

 

องคกรสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศควรจะเปนหนวยงานหลักในการใหบริการขอมูล 

เชิงลึกแกธุรกิจของไทยที่สนใจจะจะเริ่มหรือขยายการคาและการลงทุนในตางประเทศ จึงจําเปนตองมี

สํานักงานหรือเครือขายที่เขมแข็งในประเทศเปาหมาย เพ่ือที่จะใหบริการภาคธุรกิจไดอยางครบวงจร อีกทั้ง

องคกรฯ จะตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่สามารถชวยเพ่ิมศักยภาพในการคาและการลงทุนของภาค

ธุรกิจในตางประเทศ อาทิ แหลงเงินทุน และองคกรพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากน้ี 

ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาองคกรตางๆ ดังกลาวที่จะชวยเพ่ิมศักยภาพแกภาคธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

รัฐบาลไทยก็มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ โดยการใชมาตรการ

ทางการคลังตางๆ อาทิ การลดอัตราภาษี หรือการใหการสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจที่ไดรับการสงเสริม 

การคาและการลงทุนในตางประเทศ นอกจากน้ี ในการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลไทย ควรเปดโอกาสและ

สงเสริมใหบริษัทของไทยไดติดตามไปทําธุรกิจในประเทศน้ันๆ โดยมีองคกรสงเสริมการคาและการลงทุนของ

ไทยเปนตัวกลาง เพ่ือเปนการสรางความคุนเคย ฐานขอมูล และเครือขายในประเทศเปาหมาย สําหรับการทํา

ธุรกิจในประเทศน้ันๆ ตอไป นอกจากการลงทุนแลว รัฐบาลยังมีบทบาทสําคัญในการเจรจากับประเทศ

เปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคาและลงทุนแกบริษัทของไทย 

 

ในสวนของการสงเสริม Trading Firm รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการสงเสริมบริษัท Trading Firm 

โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ ซึ่งมีมีฐานผลิตและมีสินคาเปนของตนเอง มีประสบการณในการคาตางประเทศมา

ยาวนาน มีบุคลากรผูเช่ียวชาญดานการสงออกอยูแลว และความมั่นคงทางการเงิน สามารถวิเคราะหความ

ตองการของตลาด หาตลาดในตางประเทศ เปนผูเช่ือมโยงระหวางตางประเทศกับผูผลิตภายในประเทศ โดยรัฐ

ควรใหความชวยเหลือในดานการอํานวยความสะดวกดานพิธีการศุลกากร และการลดหยอนภาษีนําเขาวัตถุดิบ
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ที่นําเขามาเพ่ือผลิตแลวสงออก สิทธิประโยชนดานภาษีในกรณีไปลงทุนในตางประเทศ โดยยกเวนภาษีรายได

จากการลงทุนที่สงกลับประเทศ 

 

นอกจากน้ี รัฐบาลควรสนับสนุนใหภาคเอกชนรวมตัวกันเพ่ือสรางกลุมพันธมิตรทางธุรกิจตลอด 

Supply chain โดยตองเริ่มจากการสรางความไวเน้ือเช่ือใจกัน และรวมมือในการจัดสรรผลประโยชนอยาง

เปนธรรม โดยอาจเริ่มกิจกรรมใน CLMV กอน แลวคอยขยายไปยังอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนตอไป 



บทที่ 7 การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของประเทศที่มีแนวทางปฏิบตัิที่ดี (Good Practice): 
กรณีศึกษาของประเทศ ญี่ปุน สิงคโปร และออสเตรเลีย 

 409 

 

ตารางที่ 7.2 เปรียบเทียบองคกรในการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ 
ของประเทศทีเ่ปนกรณีศึกษา 3 ประเทศ 

ประเด็นการศึกษา ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร 

หนวยงาน 

Austrade 

(The Australian Trade 

Commission) 

JETRO 

(Japan External Trade 

Organization) 

IE Singapore 

(International Enterprise 

Singapore) 

รูปแบบองคกร หนวยงานรัฐ หนวยงานรัฐ หนวยงานรัฐ 

กํากบัดูแลโดย 
Department of Foreign Affairs 

and Trade 

Ministry of Economy, Trade 

and Industry (METI) 
Ministry of Trade and Industry 

กฎหมายจัดตัง้ 
Australian Trade Commission 

Act 1985 

Japan External Trade 

Organization Incorporated 

Administrative Agency Act 

International Enterprise Singapore 

Board Act 

โครงสรางกรรมการ ไมม ี ไมม ี

ประกอบดวย ประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ ผูบรหิาร (CEO) และ

กรรมการท่ีเปนตัวแทนจากภาครัฐและ

เอกชนมากกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน มี

วาระในการดํารงตําแหนงไมเกนิ 3 ป 

ผูบริหาร 
CEO แตงตั้งโดยรฐัมนตรีกระทรวง

การคาและการตางประเทศ 
 

CEO แตงตั้งโดยคณะกรรมการ ซ่ึงไดรับ

การยินยอมจากรัฐมนตรีกระทรวงการคา

และอุตสาหกรรม 

วาระการดาํรงตําแหนงของ

ผูบริหาร 
5 ป   

พนักงาน/เจาหนาท่ี 
1,045 คน (ในประเทศและ

ตางประเทศ) 

1,536 คน (ในประเทศ 836 คน 

และตางประเทศ 700 คน) 
 

แหลงเงินงบประมาณ เงินสนับสนุนจากรัฐ เงินสนับสนุนจากรัฐ เงินสนับสนุนจากรัฐ 

การจัดการทรัพยากรบุคคล 
การจัดจางภายใตกฎหมาย public 

service 1999 
 

การจัดจางภายใต the Penal Code 

(Cap. 224) 

การประเมินผลงาน 

1) การทําขอตกลงรวมกัน (MOU) 

ระหวางบริษัทของออสเตรเลียกับ

ไทย  

2) การทําสญัญาตางๆ (Contract)  

3) จํานวนเครือขาย  

4) ยอดการสงออกไปยังประเทศคูคา 

  

จํานวนสํานักงาน 

ในประเทศ : 10 แหง 

ตางประเทศ : 49 ประเทศ 

ในประเทศ : 45 แหง  

ตางประเทศ: 73 แหง  

(54 ประเทศ) 

39 แหง (20 ประเทศ) 

ท่ีมา: จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย 
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ตารางที่ 7.3 ตัวอยางดัชนชีี้วัดผลการดําเนนิงานของหนวยงานสงเสริมการคา 
และสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ 

ดัชนีชี้วัดการสงเสริมการลงทุน ดัชนีชี้วัดการสงเสริมการคา ดัชนีรวม 

มูลคาการลงทุน มูลคาดุลการคาหรือการสงออก จํานวนคนท่ีชมเวบ็ไซต 

จํานวนโครงการลงทุน การสงเสริมการสงออกสินคาใหม จํานวนเอกสารท่ีมีการเผยแพร 

จํานวนโรงงานหรือบริษัท การเปดตลาดใหม จํานวนคําถามท่ีมีการตอบและใหขอมูล 

จํานวนผูลงทุนท่ีติดตอ จํานวนผูสงออกรายใหม จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

จํานวน local partners ท่ีแนะนํา และท่ีได

จับคู 

จํานวนโครงการพัฒนาผูสงออกหรือ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

จํานวนโครงการลงทุนท่ีมีกําไรภายใน 5 ป จํานวนบริษัทท่ีใชบริการ และเขารวมใน

กิจกรรมท่ีสงเสริม 

 

จํานวนกรณีปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน

สามารถแกไขได 

ผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของผูใชบริการ  

ขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมท่ีสงเสริม 

รายไดจากการใหบริการ (ในกรณีท่ีมีการ

คิดคาบริการ) 

 

ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของท้ัง 2 ประเทศ

ประเทศ 

ผลการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

 

ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจของ UNCTAD (2009) และจากการรวบรวมของคณะผูวิจัย 

 

 



บทท่ี 8 แบบจําลองเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจการคา 

 

 

8.1 บทนํา 
 

 การคาระหวางประเทศ มีบทบาทสําคัญเปนอยางย่ิงตอระบบเศรษฐกิจไทย โดยหากนับต้ังแตหลัง

วิกฤติการณตมยํากุงในป 2540 (ภาพที่ 8.1) สัดสวนการสงออกตอผลิตภัณฑมวลรวมของไทยมีสัดสวนที่เพ่ิม

ขึ้นมาอยางคอนขางตอเน่ืองจากรอยละ 42.9 ในป 2541 และทําจุดสูงสุดในป 2554 ที่ระดับรอยละ 66.5 

ของผลิตภัณฑมวลรวม กอนที่จะชะลอตัวและลดลงสูระดับรอยละ 58.0 ในป 2558  

 

 สัดสวนดังกลาวไดสะทอนถึงระดับความสําคัญของการสงออกตอระบบเศรษฐกิจไทยที่มีมากขึ้นใน

ปจจุบัน โดยการสงออกจะสงผลทางตรงในการสรางรายไดใหกับธุรกิจไทย ทําใหเกิดการลงทุนเพ่ือผลิตสินคา

สงออก และนําไปสูการจางงานในภาคการผลิต ในขณะเดียวกัน การสงออกก็สงผลทางออมผานรายไดของ

แรงงานที่จะมีบางสวนถูกนําไปใชในการบริโภคสินคาและบริการในประเทศอีกทอดหน่ึง 

 

ภาพที่ 8.1 ความสําคัญของภาคการสงออกตอเศรษฐกิจไทย นับต้ังแตวิกฤติการณตมยํากุง 

 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

 

 เพ่ือที่จะแสวงหาโอกาสจากภาคการสงออกโดยเฉพาะอยางย่ิงในตลาดอาเซียน ใหเกิดผลประโยชน

กับประเทศใหมากที่สุด จึงควรมีการศึกษาภาคการสงออก ในมิติของความสามารถในการแขงขันในปจจุบัน

ของภาคการสงออกของไทย และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในความตองการสินคาของโลก ในขณะเดียวกัน การ

ตอบสนองตอวัตถุประสงคขางตน ยังตองการการศึกษากลยุทธในการพัฒนาที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบันอีกดวย  
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 ในบทน้ีจะเปนการนําเสนอแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจการคา เพ่ือตอบวัตถุประสงคดังกลาว 

โดยการวิเคราะหจะอาศัย 2 แบบจําลองหลักเพ่ือทําการวิเคราะหเศรษฐกิจการคาของไทย อันไดแก 

แบบจําลองสวนแบ งตลาดคงที่  (Constant Model Share: CMS) และแบบจําลอง Product Space 

Analysis (PSA) 

 

 แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่จะเปนการวิเคราะหถึง “มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการ

สงออกของไทย” ภายใตแนวคิดพ้ืนฐานที่วา การเติบโตของสินคาสงออกในแตละชนิดควรที่จะมีความ

สอดคลองและเติบโตในสัดสวนที่เทากันกับความตองการที่เพ่ิมขึ้นของแตละตลาด ตัวอยางเชน หากประเทศ

ไทยเคยสงออกรถยนตไปยังประเทศญี่ปุนในสัดสวนรอยละ 20 ของปริมาณนําเขารถยนตของญี่ปุนในปที่ผาน

มา และในปน้ีประเทศญี่ปุนมีความตองการรถยนตมากขึ้น 1 เทา แบบจําลองจะกําหนดใหประเทศไทยจะตอง

สงออกรถยนตเพ่ิมขึ้น 1 เทาดวยเชนกัน จึงจะจัดวาประเทศไทยยังสามารถคงความสามารถในการแขงขัน 

(หรือก็คือ สามารถคงสัดสวน market share ไดเทาเดิม) ในแบบจําลองน้ีไดแบงมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ของมูลคาการสงออกของไทย ออกเปน 4 สาเหตุหลัก ไดแก การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการคาโลก การ

เปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคา การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสินคา

ของประเทศคูคา และการเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการแขงขันในรายสินคาของไทย 

 

 แบบจําลอง Product Space Analysis จะเปนการวิเคราะหศักยภาพของสินคาสงออกของไทย โดย

วิเคราะหถึงระดับความซับซอนในการผลิตสินคาชนิดตางๆ และวิเคราะหถึงความเหมาะสมและโอกาสในการ

พัฒนาสินคาที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งรวมไปถึงการประเมินเปรียบเทียบการแขงขันใน

กลุมประเทศอาเซียนอีกดวย 

 

 กรอบการวิเคราะหในบทที่ 8 สามารถสรุปไดโดยอาศัยแผนภาพ (ภาพที่ 8.2) ดังน้ี 
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ภาพที่ 8.2 กรอบการวิเคราะหเศรษฐกิจการคาของไทย 

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

8.2  การวิเคราะหโดยอาศัยแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (Constant Market Share Model) 

8.2.1 เครื่องมือในการวิเคราะห 

 
 แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่มุงเนนที่จะอธิบายถึงมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออก

ของไทย โดยการวิเคราะหจะจําแนกมูลเหตุออกเปน 4 สาเหตุหลัก ไดแก การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการคา

โลก การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคา การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความ

ตองการสินคาของประเทศคูคา และการเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการแขงขันในรายสินคาของไทย  

 

 แบบจําลองในการวิเคราะห สามารถสรุปไดดังน้ี 

กําหนดให  

1.  ตัวแปร V แทนมูลคาการสงออกของไทย (ในรูปเหรียญสหรัฐฯ)  

2.  ตัวยก (superscript) 1 และ 2 แทนดัชนีที่ใชระบุเวลาซึ่งในแบบจําลองจะวิเคราะหการเปลี่ยน 

แปลงจากเวลาที่ 1 และ 2 เปนหลัก 

3.  ตัวหอย (subscript) จะแสดงเปนคู ij โดยตัวหอย i จะเปนดัชนีที่ใชแทนสินคา และตัวหอย j จะ

เปนดัชนีที่ใชแทนประเทศคูคาเปาหมาย ซึ่งเมื่อมีตัวหอยจะสะทอนถึงมูลคาการสงออก 
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4.  ตัวหอย (subscript) จะแสดงเปนจุด . เพ่ือแทนผลรวมของดัชนีตามมิติในขอ 3 ตัวอยางเชน 𝑉𝑉.𝑗𝑗
1 

สะทอนถึงผลรวมของการสงออกของทุกสินคาของไทยไปยังตลาด j ในเวลาที่ 1 ในขณะที่ 𝑉𝑉𝑖𝑖.1 

สะทอนถึงผลรวมของการสงออกเฉพาะสินคา i ของไทยในทุกๆ ตลาดที่ไทยสงออก ในเวลาที่ 1   

5.  ตัวแปร r แทนอัตราเจริญเติบโตของมูลคานําเขา ซึ่งใชตัวยกและตัวหอยตามขอ 2 และ 3 ขางตน 

ทั้งน้ีตัวแปร r ที่ไมมีตัวยกและตัวหอย จะสะทอนถึงอัตราเจริญเติบโตของมูลคานําเขาของทั้งโลก 

 

 การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกของไทย (𝑉𝑉..
2 − 𝑉𝑉..

1) จะสามารถแยกองคประกอบไดดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1: 𝑟𝑟𝑉𝑉..
1
 การเปลี่ยนแปลงในความตองการสินคาโลก 

องคประกอบท่ี 2: � (𝑟𝑟𝑗𝑗 − 𝑟𝑟)𝑉𝑉.𝑗𝑗
1

𝑗𝑗
 การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคา 

องคประกอบท่ี 3: � � (𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑟𝑟𝑗𝑗)𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗
1

𝑗𝑗𝑖𝑖
 การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการ

สินคาของประเทศคูคา 

องคประกอบท่ี 4: � � (𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗
2 −𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗

1 −𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗
1 )

𝑗𝑗𝑖𝑖
 การเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการแขงขันในราย

สินคาของไทย 

 

 หรือก็คือ สมการทางคณิตศาสตรที่วา 

(𝑉𝑉..
2 − 𝑉𝑉..

1) = 𝑟𝑟𝑉𝑉..
1 + � (𝑟𝑟𝑗𝑗 − 𝑟𝑟)𝑉𝑉.𝑗𝑗

1

𝑗𝑗
+ � � (𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑟𝑟𝑗𝑗)𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗1

𝑗𝑗𝑖𝑖

+ � � (𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗2 − 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗1 − 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗1 )
𝑗𝑗𝑖𝑖

 

 

การวิเคราะหแบงประเทศคูคาเปาหมาย (𝑗𝑗) ออกเปน 10 กลุม ไดแก จนี ญี่ปุน สหรฐัอเมริกา 

สหภาพยุโรป (28 ประเทศ) อาเซียน 4 (สงิคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซยี และฟลิปปนส) กลุม CLMV (กัมพูชา 

ลาว พมา และเวียดนาม) บรูไนดารุสซาลาม กลุมประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และกลุมประเทศอ่ืนๆ 

 

 การวิเคราะหสินคาสงออก (𝑖𝑖) จะอาศัยการจําแนกสินคาตาม SITC Code ของ United Nation ใน

ระดับ 4 digits ซึ่งมีสินคารวม 1,259 สินคา อยางไรก็ดี เน่ืองจากแบบจําลองจะมีความคลาดเคลื่อนสูงในกรณี

ที่สินคาที่พิจารณาไมมีมูลคาการสงออกในหลายๆ ป งานวิจัยช้ินน้ีจึงจะพิจารณาคัดเลือกสินคาที่มีมูลคา

สงออกที่สูงในป 2558 เปนหลัก โดยจะคัดเลือกกลุมสินคาที่มีมูลคาสูงจากมากไปนอยใหรวมกันแลวไดสัดสวน

การสงออกไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาการสงออกของไทยในแตละตลาด และกําหนดหมวดสินคาอ่ืนๆ 

ใหเปนมูลคาสงออกรวมของสินคาที่เหลือ การกระทําดังกลาวนอกจากจะชวยลดปญหาความคลาดเคลื่อน

ขางตนแลว ยังเปนการเลือกพิจารณาสินคาเปาหมายที่มีมูลคาเพ่ิมสูง และมีความสําคัญตอมูลคาการสงออก

รวมไปพรอมๆ กัน 
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 กรอบการวิเคราะหจะแบงชวงเวลา (1,2) ออกเปน 3 ชวง (ภาพที่ 8.3) โดยชวงแรกจะครอบคลุม

ชวงเวลา 2549-2554 ซึ่งเปนชวงที่การสงออกของไทยมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่คอนขางสูง ชวงที่สองจะ

ครอบคลุมชวงเวลา 2554-2557 ซึ่งเปนชวงเวลาที่การสงออกของไทยเริ่มชะลอตัวลง โดยมีอัตราเจริญเติบโต

ที่เปนบวกหรือลบเล็กนอย และชวงที่สาม จะเปนขอมูลป 2557-2558 ซึ่งเปนชวงที่การสงออกของไทยมีการ

หดตัวเปนอยางมาก และสะทอนถึงภาพการสงออกของไทยในปจจุบัน 

 

ภาพที่ 8.3 กรอบการแบงชวงเวลาในการวิเคราะห  

 
ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

 

8.2.2 ผลการวิเคราะห 
 

 ผลการวิเคราะหการสงออกของไทย ผานแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที ่มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ภาพรวมมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกของไทย 

 

 ในภาพรวม (ตารางที่ 8.1) ในชวงเวลาที่ 1 ระหวางป 2549-2554 มูลคาการสงออกของไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 98,244 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งประมาณรอยละ 80 มาจากความตองการที่เพ่ิมขึ้นของ

สวนเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกไทย 
(พันเหรียญสหรัฐฯ) 
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ตลาดโลก (องคประกอบที่ 1) นอกจากน้ี ในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทยยังไดรับผลประโยชนจากการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคานําเขาของประเทศคูคา (องคประกอบที่ 2) และการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบของ

ความตองการสินคาของแตละประเทศคูคา (องคประกอบที่ 3) ซึ่งชวยผลักดันใหมูลคาการสงออกของไทย

เพ่ิมขึ้นในระดับสูง อยางไรก็ดี ประเทศไทยไมสามารถตอบสนองตอความตองการดังกลาวไดเพียงพอในระดับ

ที่จะคงสวนแบงตลาดใหอยูในระดับเดิม จึงทําใหประเทศไทยสูญเสียความสามารถทางการแขงขันในชวงเวลา

ดังกลาว ซึ่งคิดเปนมูลคารวม 22,878 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทากับรอยละ 23.3 ของการเปลี่ยนแปลง

ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 

 

 ในชวงเวลาที่ 2 ระหวางป 2554-2557 มูลคาการสงออกของไทยเขาสูชวงภาวะซบเซา โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกติดลบอยูที่ -1,251 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงเวลาน้ี ความตองการสินคาใน

โลก (องคประกอบที่ 1) ยังคงเพ่ิมขึ้นบางสวน และการเปลี่ยนแปลงของมูลคานําเขาของประเทศคูคา 

(องคประกอบที่ 2) ก็มีสวนชวยเพ่ิมความตองการในสินคาสงออกของไทย อยางไรก็ตาม ผลการจําแนก

องคประกอบพบวา ในชวงเวลาน้ี ประเทศคูคามีการปรับเปลี่ยนความตองการสินคาที่ทําใหเกิดความตองการ

สินคาไทยลดลงเล็กนอย (องคประกอบที่ 3) โดยปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหประเทศไทยไมสามารถที่จะ

ตอบสนองตอโอกาสจากความตองการในตลาดโลกที่ เพ่ิมขึ้น และไมสามารถที่จะตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคานําเขาของประเทศคูคา ก็คือความสามารถในการแขงขันที่ลดลง (องคประกอบที่ 4) 

 

 ในชวงเวลาที่ 3 ระหวางป 2557-2558 พบวามูลคาการสงออกของไทย มีการเปลี่ยนแปลงลดลงใน

ระดับที่สูงมากถึง 16,689 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหากวิเคราะหแยกองคประกอบจะพบวาปญหาที่สําคัญที่สุด

เกิดจากความตองการของสินคาโลกที่ลดลง (องคประกอบที่ 1) ซึ่งนาจะทําใหมูลคาการสงออกของไทยลดลง

ไดมากถึง 31,849 ลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ดี เน่ืองจากประเทศไทยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคา (องคประกอบที่ 2) และ การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบ

ของความตองการสินคาของประเทศคูคา (องคประกอบที่ 3) ซึ่งปจจัยหลังมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการ

ลดทอนผลลบจากองคประกอบที่ 1 ทายที่สุด ผลการแยกองคประกอบพบวาความสามารถในการแขงขัน 

ของไทย (องคประกอบที่ 4) ยังเปนหน่ึงในปจจัยลบที่เปนอุปสรรคตอการขยายการสงออกของไทย 
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ตารางที่ 8.1 ผลการวิเคราะหภาพรวมมูลเหตุของการเปลีย่นแปลงของมูลคาการสงออกของไทย0

1  
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

การเปลี่ยนแปลง 
ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออก 98,244 -1,251 -16,689 

องคประกอบท่ี 1: การเปลี่ยนแปลงในความตองการสินคาโลก 79,171 9,487 -31,849 

องคประกอบท่ี 2: การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของ

ประเทศคูคา 

15,116 13,078 3,483 

องคประกอบท่ี 3: การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของ

ความตองการสินคาของประเทศคูคา 

26,814 -2,646 

 

16,172 

องคประกอบท่ี 4: การเปลีย่นแปลงในความสามารถในการ

แขงขันในรายสินคาของไทย 

-22,878 -21,129 -4,491 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคาตอการสงออกของไทย 

 

 การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคา มีบทบาทสําคัญอยางมากในการสนับสนุนการ

สงออกของไทย ในสวนน้ีจะเปนการวิเคราะหเชิงลึกเพ่ือพิจารณาแยกในรายกลุมประเทศวา การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวเกิดขึ้นจากกลุมประเทศใดและในลักษณะใด (ตารางที่ 8.2) ดังน้ี 

 

 ผลการจําแนกองคประกอบ พบวาบทบาทของประเทศคูคาโดยมากมีการเปลี่ยนแปลงในแตละ

ชวงเวลา ยกเวนกลุม CLMV ที่ความตองการสินคานําเขาจากไทยเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ืองในทั้ง 3 ชวงเวลา  

 

สําหรับบทบาทของกลุมประเทศอ่ืนๆ สามารถสรุปไดดังน้ี1

2 

 

 ประเทศจีน เคยมีบทบาทสําคัญในชวงเวลา 2549-2554 แตบทบาทเริ่มลดลงเรื่อยๆ จนในปจจุบัน

แทบจะไมมีบทบาทสําหรับการเปลี่ยนแปลงมูลคาการนําเขามากนัก ญี่ปุนมีการเปลี่ยนแปลงความตองการ

นําเขาที่ลดลงมากโดยเปรียบเทียบ และมีบทบาทที่เปนลบตอการสงออกของไทย สหรัฐอเมริกาเคยมีบทบาทที่

เปนลบอยางมากตอการสงออกของไทย แตเริ่มกลับมามีบทบาทที่เปนบวกในปจจุบัน สหภาพยุโรปเคยมี

บทบาทที่เปนลบตอการสงออกของไทย แตเริ่มฟนกลับมาเปนบวกเล็กนอยในปจจุบัน อาเซียน 4 เคยมี

1  ผลการแยกองคประกอบมีคาความคลาดเคล่ือนเล็กนอย เน่ืองจากสินคาท่ีไทยสงออกไปบรูไนมีสินคาท่ีสงออกเทากับ 0 คอนขางเยอะ 
นอกจากนี้ ฐานขอมูลยังมีความคลาดเคล่ือนใน 2 รูปแบบ ไดแก ความคลาดเคล่ือนระหวางขอมูลสงออกรวมและขอมูลนําเขารวม และ
ความคลาดเคล่ือนของการกระจายมูลคาสงออกรายสินคา ซึ่งมีสวนทําใหการแยกองคประกอบมีความคลาดเคล่ือนเชนเดียวกัน - คณะผูวิจัย  

2  บทบาทท่ีเปนลบ หมายถึง กรณีที่ประเทศคูคามีการเปล่ียนแปลงในความตองการสินคานําเขาที่นําไปสูความตองการสินคาสงออกของไทยที่
ลดลง ในทางตรงกันขาม บทบาทที่เปนบวก หมายถึง กรณีท่ีประเทศคูคามีการเปล่ียนแปลงในความตองการนําเขาที่นําไปสูความตองการสินคา
สงออกของไทยที่เพ่ิมมากขึ้น 
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บทบาทที่ เปนบวกในชวง 2549-2554 แตบทบาทไดกลายเปนลบ ในชวงระยะตอมาจนถึงปจจุบัน 

บรูไนดารุสซาราม แทบจะไมมีบทบาทตอการสงออกของไทยในตลอดทั้ง 3 ชวงเวลา สําหรับตลาดตะวันออก

กลาง มีบทบาทที่เปนบวกในชวง 2549-2554 และมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในชวง 2554-2557 แตบทบาทเริ่มนอยลง

ในระยะหลัง สําหรับออสเตรเลีย มีบทบาทที่คอนขางนอยตอการสงออกของไทย ทายที่สุด สําหรับตลาดอ่ืนๆ 

จะมีบทบาทที่สําคัญเชนเดียวกันในชวงแรก (2549-2554) และในชวงที่สอง (2554-2557) แตบทบาทได

กลับมาเปนลบในปจจุบัน 

 

 หากพิจารณาในแตละชวงเวลา จะพบวาในชวงเวลาที่ 1 (2549-2554) น้ัน บทบาทที่สําคัญที่เปนบวก

ตอการสงออกของไทยจะมาจากกลุมอ่ืนๆ จีน กลุม CLMV ตะวันออกกลาง และอาเซียน 4 ตามลําดับ ในชวง

เวลาที่ 2 (2554-2557) บทบาทที่สําคัญจะเปลี่ยนมาเปน กลุม CLMV ตะวันออกกลาง กลุมอ่ืนๆ และจีน 

ในขณะที่ในชวงที่ 3 (2557-2558) น้ัน บทบาทที่สําคัญที่เปนบวกตอการสงออกของไทย เปนของกลุม CLMV 

และสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 

ตารางที่ 8.2 ผลการวิเคราะหเชงิลึกสําหรับบทบาทของการเปลี่ยนแปลง 
ของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคาตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกของไทย 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

องคประกอบที่ 2: 
ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการนําเขาของประเทศคูคา 15,116 13,078 3,483 

จีน 6,392 2,117 -30 

ญี่ปุน -33 -2,076 -1,946 

สหรัฐอเมริกา -5,406 509 2,320 

สหภาพยุโรป -3,052 -1,857 130 

อาเซียน 4 2,132 -330 -1,185 

กลุม CLMV 5,365 7,184 6,381 

บรูไนดารุสซาลาม 9 -9 6 

ตะวันออกกลาง 2,226 4,723 -411 

ออสเตรเลีย 386 -748 180 

อ่ืนๆ 7,098 3,564 -1,962 

       ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
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บทบาทของการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสินคาของประเทศคูคาและความสามารถใน

การแขงขันของไทย 

 

 มูลเหตุที่สําคัญที่ชวยอธิบายการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกสินคาของไทยไดแก การ

เปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสินคาของประเทศคูคา และความสามารถในการแขงขันของ

ไทย โดยการแยกองคประกอบในภาพรวม พบวา การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสินคา

ของประเทศคูคามีบทบาทสนับสนุนที่สําคัญเปนอยางมากในชวงเวลาที่ 1 (2549-2554) และในชวงเวลาที่ 3 

(2557-2558) แตมีบทบาทที่เปนลบระหวางชวงเวลาที่ 2 (2554-2557) ในขณะที่ความสามารถในการแขงขัน

มีบทบาททีเ่ปนลบในทั้ง 3 ชวงเวลา  

 

การวิเคราะหรายประเทศ 

ในสวนน้ีจะแยกองคประกอบของทั้ง 2 มูลเหตุดังกลาวออกตามกลุมประเทศคูคาที่สําคัญ เพ่ือ

พิจารณาวา การเปลี่ยนแปลงในความตองการสินคาของประเทศคูคาใดที่มีบทบาทที่เปนบวกและที่เปนลบตอ

การสงออกของไทย รวมทั้งพิจารณาวาประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันในตลาดดังกลาวมากนอย

เพียงใด ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (ตารางที่ 8.3) 

 

 ในสวนของการเปลี่ยนแปลงองคประกอบความตองการของสินคา พบวาในชวงเวลาที่ 1 (2549-

2554) น้ัน การเปลี่ยนแปลงในความตองการของสินคาของกลุมอาเซียน 4 กลุม CLMV กลุมตะวันออกกลาง

และกลุมอ่ืนๆ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนการสงออกของไทย (ตารางที่ 8.3 (ก)) แตเมื่อพิจารณาขอมูล

จากตาราง 15.3 (ข) ประกอบ จะพบวาในทั้ง 4 กลุมประเทศคูคาน้ัน ประเทศไทยมีปญหาในการตอบสนองตอ

ความตองการที่ เพ่ิมขึ้นดังกลาว นอกจากน้ี ประเทศไทยยังเสียความสามารถในการแขงขันในตลาด

สหรัฐอเมริกาอีกดวย 

 

 สําหรับชวงเวลาที่  2 (2554-2557) น้ันจะพบวา กลุมตะวันออกกลาง เปนกลุมเดียวที่มีการ

เปลี่ยนแปลงในความตองการของสินคาที่เปนบวกตอการสงออกของไทย แตไทยไมสามารถที่จะผลิตสินคาได

ทันตอความตองการดังกลาวในระดับที่สูงมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นจากความสามารถในการแขงขันที่ลดลงใน

ตลาดดังกลาว ย่ิงไปกวาน้ัน เมื่อพิจารณา ในตลาดจีนและกลุม CLMV จะพบวา การเปลี่ยนแปลงความ

ตองการของสินคาใหผลที่เปนลบตอการสงออกของไทย และยังพบวาประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ

แขงขันใน 2 ตลาดดังกลาวอีกดวย ทายที่สุด ประเทศไทยยังสูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดญี่ปุน 

และอาเซยีน 4 แตมีความสามารถในการแขงขันที่ดีขึ้นในตลาดสหรัฐ และในตลาดออสเตรเลีย  

 

 ในชวงที่ 3 (2557-2558) ซึ่งสะทอนขอมูลลาสุด พบวาการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบความตองการ

ของสินคาของประเทศคูคาเริ่มมีสวนสนับสนุนการสงออกใหกลับมาดีมากย่ิงขึ้น ทั้งในตลาด CLMV ญี่ปุน 
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อาเซียน 4 และตลาดอ่ืนๆ ในขณะที่ตลาดอ่ืนๆ ตางก็มีสวนสนับสนุนเชนเดียวกัน แตอยูในระดับที่ไมสูงมาก 

เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการแขงขัน จะพบวา ความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงมากในตลาด 

CLMV และในตลาดอาเซียน 4 ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นมากในตลาดจีน ตลาดออสเตรเลีย

และตลาดอ่ืนๆ 

 

ตารางที่ 8.3 ผลการวิเคราะหเชงิลึกในบทบาทของการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการ
สินคาและบทบาทของความสามารถในการแขงขนัของไทยตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกของไทย 

(ก) 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

องคประกอบท่ี 3: 
ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 

การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสนิคาของประเทศคูคา 26,814 -2,646 16,172 

จีน -367 -3,177 53 

ญี่ปุน -175 -86 2,421 

สหรัฐอเมริกา 574 -291 897 

สหภาพยุโรป -671 -57 621 

อาเซียน 4 4,476 -27 1,712 

กลุม CLMV 3,566 -1,251 8,264 

บรูไนดารุสซาลาม 24 17 11 

ตะวันออกกลาง 1,353 1,315 630 

ออสเตรเลีย 17 -108 447 

อื่นๆ 18,017 1,020 1,117 
 

(ข) 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

องคประกอบท่ี 4: 
ชวงเวลาที ่1 ชวงเวลาที ่2 ชวงเวลาที ่3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 

การเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการแขงขันในรายสินคาของไทย -22,878 -21,129 -4,491 

จีน 990 -2,379 1,715 

ญี่ปุน -924 -1,063 522 

สหรัฐอเมริกา -2,377 924 -113 

สหภาพยุโรป 244 144 763 

อาเซียน 4 -1,332 -1,234 -1,507 

กลุม CLMV -4,015 -1,544 -10,513 

บรูไนดารสุซาลาม -36 -6 -31 

ตะวันออกกลาง -2,590 -5,460 134 

ออสเตรเลีย -431 1,727 989 

อื่นๆ -12,408 -12,237 3,550 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
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การวิเคราะหรายหมวดสินคา 

 ในสวนน้ีจะเปนการวิเคราะหบทบาทของการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสินคา

ของประเทศคูคา (องคประกอบที่ 3) และบทบาทของความสามารถในการแขงขัน (องคประกอบที่ 4) โดย

วิเคราะหแยกรายหมวดสินคาที่สําคัญ การคัดเลือกสินคาที่สําคัญ จะคัดเลือกจากสินคาที่มีมูลคาสงออกของ

จากไทยไปยังประเทศคูคามากที่สุด 20 อันดับแรก โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหเฉพาะสินคาที่มีบทบาท

สําคัญๆ ดังน้ี (ดูตารางประกอบในภาคผนวกที่ 3)  

 

1. จีน พบวาความตองการยางลดนอยลงมาก ทั้งในหมวดยางธรรมชาติและหมวดยางคอมปาวด ในชวง

เวลาที่ 2 และ 3 (2554-2558) แมวาประเทศไทยจะมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมสูงขึ้น (สามารถ

แยงสวนแบงตลาดไดมากขึ้น) แตทิศทางความตองการที่ลดลงอาจจะเปนปญหาสําคัญในอนาคต 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังสูญเสียความสามารถในการแขงขันใน 2 หมวดสินคาที่สําคัญ ไดแก หมวด

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง และหมวดตัวทําละลายและสารต้ังตน  

 

สําหรับสินคาที่จีนมีความตองการในสัดสวนที่มากขึ้น ไดแก หมวดมันสําปะหลังและตนสามสิบ หมวด

ขาว และหมวดแผงวงจรไฟฟา ความสามารถในการแขงขันของไทยในหมวดเหลาน้ียังอยูในระดับที่เพ่ิมขึ้น 

 

2. ญี่ปุน พบวามีความตองการยางลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงเวลาที่ 2 และ 3 โดยเปนปจจัยสําคัญหลัก

ที่สงผลลบตอการสงออกของไทยในชวงเวลาที่ 2 สําหรับในปจจุบัน ญี่ปุนมีความตองการสินคาใน

หมวด เน้ือที่ปรุงสําเร็จ และเน้ือที่ถูกเก็บรักษาเอาไวไมใหเนาเสียงาย หมวดแผงวงจรไฟฟา หมวด 

ช้ินสวนยานยนต และหมวดโครงสรางอลูมิเนียมและโครงสรางอ่ืนๆ มากขึ้นกวาหมวดอ่ืนๆ โดย

เปรียบเทียบ โดยไทยมีความสามารถในการแขงขันที่ดีใน 2 หมวดแรก ในขณะที่ 2 หมวดหลังไทยไม

สามารถรักษาสวนแบงตลาดไดในระดับเดิม ทั้งน้ี ในสินคาสงออก 20 ชนิดที่สําคัญของไทยใน

ภาพรวม สวนมากยังเปนสินคาที่ญี่ปุนมีความตองการเพ่ิมขึ้นมากกวาสินคาอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ 

และไมมีสินคาชนิดใดที่ความตองการลดลงมากโดยเปรียบเทียบ 

 

3. สหรัฐอเมริกา พบวามีความผันผวนในความตองการรายสินคาที่คอนขางมาก ตัวอยางเชน เคยมีความ

ตองการสินคาในหมวดยางธรรมชาติ ในระดับที่สูงในชวงเวลาที่ 1 แตกลับมีความตองการลดลงมาก

ในระดับเดียวกันในชวงเวลาที่ 2 เชนเดียวกันกับสินคาอ่ืนๆ เชน หมวดเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน 

ขณะเดียวกันก็มีบางสินคาที่เคยมีความตองการติดลบ (โดยเปรียบเทียบ) เชน หมวดโทรทัศน กลอง

ถายรูป เครื่องสงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน และหมวดเครื่องเพชรพลอย แตก็กลับมามีความตองการ

เพ่ิมมากขึ้นในชวงเวลาที่ 3  
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 ทั้งน้ี ในปจจุบันพบวาสหรัฐอเมริกามีความตองการสินคาในหมวดเครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/

เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง และหมวดอุปกรณสําหรับสายโทรศัพทเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยประเทศไทยมี

ความสามารถในการแขงขันที่สูงในสินคาหมวดแรก ในขณะที่ในสินคาหมวดที่สอง ไทยมีความสามารถในการ

แขงขันที่ไมดีนัก  

 

 นอกจากน้ี ยังพบวาประเทศไทยไดเปรียบในการแขงขันในระดับสูงในสินคาหมวดยางรถยนต หมวด 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน หมวดเครื่องพิมพ ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการแขงขันที่ลดลงในหมวด 

เครื่องเพชรพลอย และในหมวดเครื่องแตงกายที่ทําจากยาง 

 

4. สหภาพยุโรป ในชวงระยะเวลาที่ 1 มีสินคาหลายหมวดที่มีความตองการนอยลงเมื่อเทียบกับสินคา

อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในหมวดเครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง หมวด 

ช้ินสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน หมวดแผงวงจรไฟฟา และหมวดโทรทัศน กลองถายรูป 

เครื่องสงสัญญาณวิทยุ/โทรศัพท อยางไรก็ดี ความตองการสินคาในหมวดเหลาน้ีเริ่มกลับมาเปนบวก 

แตยังอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก ในขณะเดียวกัน พบวาพฤติกรรมความตองการสินคาในหมวดยาง

ธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นสูงมาก กลับลดลงในชวงระยะเวลาที่ 2 เชนเดียวกับกรณีของสหรัฐอเมริกา 

 

 ในปจจุบัน พบวาสินคาสงออกหลักของไทยที่สหภาพยุโรปมีความตองการมากขึ้น ไดแก สินคาใน

หมวดเครื่องเพชรพลอย ในขณะที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันที่สูงในสินคาหมวดเครื่องพิมพและ

หมวดรถยนตและรถพวง 
 

5. อาเซียน 4 พบวาในชวงระยะเวลาที่ 1 น้ันความตองการสินคาสงออกหลักของไทยจะมีทั้งเพ่ิมขึ้นและ

ลดลงในปริมาณที่มาก โดยตัวอยางสินคาที่มีความตองการมากขึ้นน้ันไดแก หมวดนํ้ามันปโตรเลียม

สําเร็จรูป หมวดยางธรรมชาติ หมวดออยและนํ้าตาลบีทรูท หมวดรถบรรทุก และหมวดขาว ใน

ขณะเดียวกัน สินคาที่มีความตองการนอยลงมีสองหมวดหลัก ไดแก หมวดแผงวงจรไฟฟา และ

ช้ินสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน 

 

 ขอมูลลาสุด (ชวยระยะเวลาที่ 3) พบวากลุมอาเซียน 4 มีความตองการสินคาลดลงโดยเปรียบเทียบใน 

3 หมวดหลัก ไดแก หมวดนํ้ามันปโตรเลียมสําเร็จรูป หมวดออยและนํ้าตาลบีทรูท และหมวดไฮโดรคารบอน

วงจร ในขณะที่สินคาสงออกที่สําคัญของไทยที่มีความตองการเพ่ิมมากขึ้นโดยเปรียบเทียบ ไดแก หมวด 

รถยนตและรถยนตพวง หมวดช้ินสวนยานยนต หมวดแผงวงจรไฟฟา หมวดช้ินสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ

สํานักงาน หมวดเรือเล็ก หมวดเครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง และหมวด

เครื่องปรับอากาศที่มีมอเตอร 
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 ขอสังเกตที่สําคัญ สําหรับตลาดอาเซียน 4 ก็คือ ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันที่ลดลงใน

หมวดนํ้ามันปโตรเลียมสําเร็จรูป ซึ่งอาเซียน 4 มีความตองการในปจจุบันลดลง และในหมวดออยและนํ้าตาล

บีทรูท ที่มคีวามตองการลดลงเชนเดียวกัน แตไทยมีความสามารถในการแขงขันอยูในระดับที่สูง 

 

6. กลุม CLMV พบวามีความตองการสินคาบางหมวดที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองที่สําคัญ ไดแก หมวด

เครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล หมวดออยและนํ้าตาลบีทรูท หมวดรถบรรทุก และหมวดรถแทรกเตอร 

ซึ่งในปจจุบันความสามารถในการแขงขันในหมวดเหลาน้ีมีคาลบทั้งสิ้น (ซึ่งหมายความวา ไทยยัง

สามารถสงออกไดมากขึ้น แตไมมากพอที่จะรักษาสวนแบงตลาดใหไดเทาเดิม) ในขณะเดียวกันพบวา

สินคาในหมวดนํ้ามันปโตรเลียมสําเร็จรูป และหมวดซีเมนต ในตลาด CLMV มีความตองการลดลง

มาก แตไทยยังมีความสามารถในการแขงขันในสินคาเหลาน้ีอยู สินคาที่นาสนใจอีกหมวดหน่ึงคือ 

หมวดอุปกรณไฟฟาที่ใชงานไดสําเร็จในตัว ซึ่งไดกาวมามีบทบาทสําคัญอยางกาวกระโดด แตไทยยังไม

สามารถตอบสนองตอความตองการสินคาในหมวดน้ีไดดีเทาใดนัก 

 

7. บรูไนดารุสซาลาม มีการคาขายกับไทยไมมากนัก และมีความตองการสินคาสงออกหลักของไทย เชน 

หมวดขาว และหมวดรถยนตและรถยนตพวงลดลง โดยไทยไดเสียสวนแบงตลาดในสินคาทั้งสอง

หมวดน้ีอีกดวย ในขณะที่ในหมวดสินคาที่มีความตองการมากขึ้น เชน หมวดรถบรรทุก พบวาไทยไม

สามารถเขาไปแยงสวนแบงตลาดในตลาดน้ีได สําหรับในภาพรวม มีบางสินคาที่ไทยพอจะเขาไป

แขงขันได เชน สินคาในหมวดทอนํ้า และหมวดแทงอลูมิเนียม แตมูลคาขายอยูในระดับที่ตํ่ามาก 

(ประมาณ 1-2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทาน้ัน) 

 

8. ตะวันออกกลาง มีความผันผวนในความตองการสินคาพอสมควร ตัวอยางเชน สินคาในหมวด 

รถบรรทุก ที่มีความตองการนอยกวาสินคาอ่ืนๆ ในชวงระยะเวลาที่ 1 กลับมีความตองการสูงในชวง

ระยะเวลาที่ 2 และ 3 การสงออกสินคาหมวดขาวที่เคยมีความตองการสูง กลับมีความตองการที่

ลดลงมากจนเติบโตนอยกวาสินคาอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ ในขณะที่ความตองการสินคาในหมวดยาง

ธรรมชาติ ก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับกรณีของสินคาหมวดขาว 

 

 ในปจจุบัน ตลาดตะวันออกกลางมีความตองการสูงใน 3 สินคา ไดแก หมวดรถบรรทุก หมวด

เครื่องปรับอากาศที่มีมอเตอร และในหมวดเครื่องเพชรพลอย ซึ่งพบวามีเพียงหมวดที่ 2 เทาน้ันที่ไทยไดเปรียบ

ทางการแขงขัน นอกจากน้ี ประเทศไทยยังไดเปรียบทางการแขงขันในระดับที่สูงมากในสินคาหมวดรถยนต

และรถยนตพวงในปจจุบัน 

 

9. ออสเตรเลีย มีสินคาที่สําคัญเพียง 4 หมวดเทาน้ัน ไดแก หมวดรถบรรทุก หมวดรถยนตและรถยนต

พวง หมวดโครงสรางเหล็ก โครงสรางเหล็กกลา และหมวดเครื่องปรับอากาศที่มีมอเตอร ในหมวดแรก
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น้ันพบวามีความตองการเพ่ิมขึ้นมากในชวงระยะเวลาที่ 1 และในชวงระยะเวลาที่ 3 ซึ่งไทยก็มี

ความสามารถในการแขงขันในสินคาดังกลาวที่สูง เชนเดียวกันกับสินคาในหมวดที่ 2 ซึ่งมีความ

ตองการเพ่ิมมากขึ้นในชวงระยะเวลาที่ 2 และ 3 และไทยก็มีความสามารถในการแยงชิงสวนแบง

ตลาดไดเพ่ิมมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว สําหรับสินคาในหมวดสุดทาย พบวา เคยมีความตองการนอย

กวาสินคาชนิดอ่ืนๆ ในชวงระยะเวลาที่ 1 และเริ่มกลับมามีความตองการเพ่ิมขึ้นมากในชวงระยะเวลา

ที่ 3 โดยไทยก็มีความสามารถในการแขงขันในสินคาหมวดน้ีเชนเดียวกัน 

 

10. สําหรับประเทศอ่ืนๆ น้ันพบวาสินคาสงออกที่สําคัญของไทยมีหลากหลายมาก เน่ืองจากเปนการ

รวมกลุมประเทศที่ตองการสินคาที่แตกตางกันเขาดวยกัน ในกลุมน้ีพบวา ในปจจุบันมีความตองการ

สินคาที่เพ่ิมสูงกวาสินคาอ่ืนๆ ในหมวดรถยนตและรถยนตพวง หมวดแผงวงจรไฟฟา หมวดช้ินสวน

ยานยนต หมวดเครื่องเพชรพลอย หมวดเพชรที่ยังไมไดเจียระไน หมวดพอลิเมอรที่มีเอทิลีน และ 

หมวดตูเย็น ซึ่งในกลุมน้ี พบวามีเพียงสินคาในหมวดแผงวงจรไฟฟา และหมวดช้ินสวนยานยนต 

เทาน้ันที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันที่เพียงพอที่จะไดสวนแบงตลาดในระดับเดิม 

 

 ในทางตรงกันขาม ในปจจุบัน ความตองการสินคาบางกลุมมีนอยกวาสินคาอ่ืนๆ ที่สําคัญ ไดแก  

หมวดรถบรรทุก หมวดเครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง หมวดเครื่องปรับอากาศที่

มีมอเตอร หมวดทองที่ยังไมสําเร็จรูป หมวดช้ินสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน และหมวดยาง

ธรรมชาติ ซึ่งในกลุมน้ีมีถึง 4 หมวดที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันที่สูง ไดแก สินคาหมวดรถบรรทุก 

หมวดทองที่ยังไมสําเร็จรูป หมวดช้ินสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน และหมวดยางธรรมชาติ 

 

 นอกจากน้ี ยังพบวา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันในหมวดขาว หมวดปลาปรุงสําเร็จและ

ปลาที่ถูกเก็บรักษาไวไมใหเนาเสียงาย และหมวดหินที่มีคา ซึ่งตลาดอ่ืนๆ มีความตองการมากขึ้นในระดับ

คาเฉลี่ย 

 

สรุปนัยตอประเทศไทย 

 

 ในสวนของการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง Constant Market Share analysis สามารถที่จะสรุป 

นัยตอประเทศไทยไดดังน้ี 

 1. การสงออกของไทยในชวงที่ผานมา สามารถจําแนกออกไดเปน 3 ชวงที่สําคัญ โดยในชวงเวลาที่ 1 

ระหวางป 2549-2554 ตลาดโลกมีความตองการสินคาที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก ซึ่งไทยมีปญหาหลักคือ ไมสามารถที่จะ

ตอบสนองตอความตองการที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวไดอยางเพียงพอ ในชวงเวลาที่ 2 ระหวางป 2554-2557 พบวา

ความตองการสินคาในตลาดโลกเริ่มชะลอตัวลง สวนประเทศคูคาหลักของไทยยังมีการนําเขาที่เพ่ิมขึ้นในระดับ



บทที่ 8 แบบจําลองเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจการคา  425 

 
ที่ดี แตประเทศไทยกลับไมสามารถที่จะตอบสนองตอโอกาสดังกลาวไดเต็มที่ ทําใหมูลคาการสงออกของไทย

ในชวงน้ีติดลบอยูเล็กนอย สําหรับในชวงเวลาที่ 3 ระหวางป 2557-2558 พบวา ตลาดโลกมีความตองการ

สินคาที่ลดลงมาก ซึ่งไทยไดมีความพยายามที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของความตองการ

สินคาของประเทศคูคา แตยังไมสามารถลดทอนผลลบไดมากเพียงพอจึงทําใหยอดสงออกของไทยติดลบในชวง

หลังสุด 

 

 2. เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของประเทศคูคาของไทยในฐานะผูนําเขาสินคาไทย ในภาพรวมพบวา กลุม 

CLMV เปนกลุมที่มีความตองการนําเขาสินคาไทยมากย่ิงขึ้นอยางตอเน่ือง ในขณะที่กลุมประเทศอาเซียน 4 

(สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย) จีน และญี่ปุนเริ่มมีบทบาทความตองการสินคาของไทยในระดับ

ที่ลดลง ในขณะที่ตลาดสหรัฐและยุโรป เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมีความตองการสินคาของไทยใน

ระดับที่ลดลงในชวงแรก มาเปนมีความตองการสินคาของไทยในระดับที่เพ่ิมมากขึ้น 

 

 3. เมื่อพิจารณาเจาะลึกแยกตามความตองการประเภทสินคาของแตละประเทศ จะพบวาในชวงเวลา

ที่ 1 (2549-2554) น้ัน การเปลี่ยนแปลงในความตองการของสินคาของกลุมอาเซียน 4 กลุม CLMV กลุม

ตะวันออกกลาง และกลุมอ่ืนๆ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนการสงออกของไทย แตไทยมีปญหาในการ

ตอบสนองตอความตองการที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว สําหรับในชวงที่ 2 (2554-2557) น้ัน พบวากลุมตะวันออกกลาง 

เปนกลุมเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงในความตองการของสินคาที่เปนบวกตอการสงออกของไทย แตไทยไม

สามารถที่จะผลิตสินคาไดทันตอความตองการดังกลาวในระดับที่สูงมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นจากความสามารถใน

การแขงขันที่ลดลงในตลาดดังกลาว ย่ิงไปกวาน้ัน ในตลาดจีนและกลุม CLMV พบวา การเปลี่ยนแปลงความ

ตองการของสินคาใหผลที่เปนลบตอการสงออกของไทย และยังพบวาประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ

แขงขันใน 2 ตลาดดังกลาวอีกดวย ทายที่สุด ประเทศไทยยังสูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดญี่ปุน  

และอาเซียน 4 สําหรับในชวงที่ 3 (2557-2558) ซึ่งสะทอนขอมูลลาสุดน้ัน พบวาการเปลี่ยนแปลงใน

องคประกอบความตองการของสินคาของประเทศคูคาเริ่มมีสวนสนับสนุนการสงออกใหกลับมาดีมากย่ิงขึ้น  

ทั้งในตลาด CLMV ญี่ปุน อาเซียน 4 และตลาดอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการแขงขัน พบวา

ความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงมากในตลาด CLMV และในตลาดอาเซียน 4 ในขณะที่ความสามารถ

ในการแขงขันเพ่ิมขึ้นมากในตลาดจีนและตลาดออสเตรเลีย 

 

 4. การวิเคราะหไดแยกตามสินคาหลักที่มีความสําคัญของแตละตลาด 20 ประเภท โดยวิเคราะหวา

สินคาที่สําคัญดังกลาวมีตลาดไหนบางที่มีความตองการมากย่ิงขึ้น (หรือนอยลง) และตลาดไหนบางที่ไทยยัง

สามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไวได (หรือสูญเสียความสามารถในการแขงขัน) โดยขอมูลรายสินคา

จะเปนประโยชนสําหรับการทําความเขาใจทิศทางความตองการสินคาของประเทศคูคาหลักอยางลึกซึ้ง (โปรด

ดูขอมูลรายสินคาไดในภาคผนวกที่ 3) 
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 5. ในสวนสุดทายจะเปนสรุปการวิเคราะหแสดงความเช่ือมโยงระหวางสินคาที่มีความตองการเพ่ิมขึ้น

ในประเทศเพ่ือนบาน และความสามารถในการแขงขันรายสินคาของไทย ในตลาด 4 กลุม คือ ตลาดจีน ตลาด

อาเซียน 4 ตลาด CLMV และตลาดบรูไนดารุสซาลาม ในกราฟมีการแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงของสินคาใน

ระดับสูงและตํ่า ซึ่งเราสามารถแบงกลุมสินคาตามจตุภาคไดเปน 1) กลุมสินคาที่มีความตองการสูงและ

ความสามารถในการแขงขันสูง ที่อยูในจตุภาคที่ 1 2) กลุมสินคาที่มีความตองการตํ่าแตความสามารถในการ

แขงขันสูง ที่อยูในจตุภาคที่ 2 3) กลุมสินคาที่มีความตองการตํ่าและความสามารถในการแขงขันตํ่า ที่อยูใน 

จตุภาคที่ 3 และ 4) กลุมสินคาที่มีความตองการสูงแตความสามารถในการแขงขันตํ่า ที่อยูในจตุภาคที่ 4  

โดยย่ิงสินคามีการกระจายตัวไปทางแกนที่เปนบวก สินคาน้ันย่ิงมีความสามารถในการแขงขันหรือความ

ตองการที่สูง ในทํานองเดียวกัน สินคาที่กระจายตัวไปในแกนลบ ยอมมีความสามารถในการแขงขันหรือความ

ตองการตํ่า ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 8.4 กราฟแสดงความเชื่อมโยงของสินคาในตลาดจีน 

 
 

โดยตัวเลขแทนกลุมสินคาดังนี้ 1:ยางธรรมชาติ 2:มันสําปะหลังและตนสามสิบ 3:พอลิเมอรที่มีเอทิลีน 4:แผงวงจรไฟฟา 5:เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่อง

อานสัญลักษณดวยแสง 6:ผลึกเหลว เลเซอรและเครื่องอานสัญลักษณดวยแสงอื่นๆ 7:ไมแปรรูป 8:ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสาํนักงาน 9:น้าํมันและสินคา

อื่นๆ ที่ใชความรอนสูงในการผลิต 10:ยางคอมปาวด 11:ตัวทําละลายและสารตั้งตน 12:แปง 13:พลาสติกเทคนิค เรซินอิพอกไซด และโพลิคารบอเนต 14:ขาว 

15:แผงวงจรพิมพ 16:พอลิเมอรของโพรพิลีน 17:ออย น้ําตาลบีทรูท 18:ยางสังเคราะห 19:ผลไมสด 20:ชิ้นสวนยานยนต 

  

ความตองการสินคา 
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ภาพที่ 8.5 กราฟแสดงความเชื่อมโยงของสินคาในตลาด ASEAN4 

 
โดยตัวเลขแทนกลุมสินคาดังนี้ 1:น้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูป 2:รถยนตและรถยนตพวง 3:ชิ้นสวนยานยนต 4:แผงวงจรไฟฟา 5:ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ

สํานักงาน 6:รถบรรทุก 7:เรือขนาดเล็ก 8:เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง 9:ออยและน้ําตาลบีทรูท 10:ขาว 11:ยางธรรมชาติ 12:

เครื่องปรับอากาศชนิดที่มีมอเตอร 13:ทองที่ยังไมสําเร็จรูป 14:พอลิเมอรที่มีเอทิลีน 15:ไฮโดรคารบอนวงจร 16:แปง 17:ยางรถยนต 18:ชิ้นเหล็ก เหล็กกลา 19:

เครื่องปน เครื่องอบแหง 20:อุปกรณไฟฟาสําหรับสวิตซที่นอยกวา 1000 โวลต 

 

ภาพที่ 8.6 กราฟแสดงความเชื่อมโยงของสินคาในตลาด CLMV

 
โดยตัวเลขแทนกลุมสินคาดังนี้ 1:น้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูป 2:ทองที่ยังไมสําเร็จรูป 3:เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 4:ออยและน้ําตาลบีทรูท 5:รถบรรทุก 6:ซีเมนต 

7:รถยนตและรถยนตพวง 8:เครื่องปรับอากาศที่มีมอเตอร 9:ชิ้นสวนยานยนต 10:ตูเยน็ 11:อุปกรณสําหรับสายโทรศัพท 12:พอลิเมอรที่มีเอทิลีน 13:ยางรถยนต 

14:รถแทรกเตอร 15:อุปกรณไฟฟาที่ใชงานไดสําเร็จในตัว 16:พลาสติกเทคนิค เรซินอิพอกไซด และโพลิคารบอเนต 17:ไฟฟา 18:ถังเหล็ก 19:เครื่องปรุงอาหาร 

20:เครื่องมือทางการเกษตร 
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ความเชื่อมโยงของสินคาในตลาด ASEAN4

กลุมความสามารถ
แขงขันสูงมาก – ความ
ตองการสินคาต่ํามาก  

ความเชื่อมโยงของสินคาในตลาด CLMV 

กลุมความสามารถแขงขันต่ํามาก 
– ความตองการสินคาสูงมาก  ความตองการสินคา 
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ภาพที่ 8.7 กราฟแสดงความเชื่อมโยงของสินคาในตลาดบรูไนดารุซาเล็ม 

 
โดยตัวเลขแทนสินคาดังนี้ 1:ขาว 2:รถยนตและรถยนตพวง 3:รถบรรทุก 4:ซีเมนต 5:ออยและน้ําตาลบีทรูท 6:อาหารสัตว 7:เครื่องปรับอากาศที่มีมอเตอร  

8:ทอน้ํา 9:แทงอลูมิเนียม 10:หมอแปลงไฟฟา 11:ผลไม น้ําผัก 12:ยางรถยนต 13:ชิ้นสวนยานยนต 14:เซรามิค โมเสก 15:เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 16:ผลไม

สด 17:ปลาปรุงสําเร็จ และปลาที่ถูกเก็บรักษาไวไมใหเนาเสียงาย 18:เครื่องปรุงผสมอาหาร 19:ปูนปลาสเตอร 20:เครื่องปรุงอาหาร 

 

8.3 การวิเคราะหโดยอาศัยแบบจําลอง Product Space Analysis 

8.3.1 เครื่องมือในการวิเคราะห 
 

 แบบจําลอง Product Space Analysis เปนเครื่องมือสมัยใหมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือวิเคราะหถึง

ศักยภาพของสินคาสงออกของไทย โดยวิเคราะหถึงระดับความซับซอนในการผลิตสินคาชนิดตางๆ และ

วิเคราะหถึงความเหมาะสมและโอกาสในการพัฒนาสินคาที่เหมาะกับระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย 

รวมทั้งประเมินเปรียบเทียบการแขงขันในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศกลุม GMS อีกดวย 

 

 ตัวแบบจําลองสามารถสรุปไดในรูปของสมการทางคณิตศาสตร ดังน้ี 

  

1. ดัชนีวัดความไดเปรียบเสียเปรียบทางการแขงขันจากขอมูลเชิงประจักษ (Revealed comparative 

advantage: RCA) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 =
�𝑥𝑥𝑐𝑐𝑖𝑖 ∑ 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖

� �

�∑ 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐
∑ ∑ 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖
� �

 

 

กลุมความสามารถแขงขันต่ํามาก 
– ความตองการสินคาสูงมาก  

กลุมความสามารถแขงขันต่ํามาก – 
ความตองการสินคาต่ํามาก  

กลุมความสามารถแขงขันสูงมาก 
- ความตองการสินคามาก 

ความเชื่อมโยงของสินคาในตลาดบรูไนดารุซาลาม 
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โดยที่ ตัวหอย (subscript) c และ i แสดงดัชนีแทนประเทศและกลุมสินคาตามลําดับ ในขณะที่ x 

แทนมูลคาการสงออก ณ ปที่ทําการวิเคราะห ดังน้ัน 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑖𝑖  แสดงถึงมูลคาการสงออกของประเทศ c สําหรับ

สินคา i ในปที่ทําการวิเคราะห 

 

2. กฎที่แสดงความชํานาญของประเทศในการผลิตสินคาสงออก (cut-off rule) 

 

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑖𝑖 = �
1 ถา 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 > 1
0 อ่ืนๆ

 

 

กฎที่แสดงความชํานาญของประเทศในการผลิตสินคาสงออก จะนําไปสูดัชนีแสดงผล 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑖𝑖  ที่ระบุวา

ประเทศ c มีความชํานาญในการผลิตสินคา i หรือไม กฎขางตนเปนกฎที่ถูกกําหนดขึ้นในงานวิจัยทางดาน

เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ ซึ่งถูกใชกันอยางแพรหลาย อาทิเชน ในงานวิจัยของ Abdon and 

Felipe (2011)2

3 

 

3. ดัชนีวัดความแพรหลายทางดานการผลิตของสินคา (Product ubiquity: 𝑈𝑈𝑖𝑖 ) 
 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = � 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑐𝑐

 

 

 โดยสินคา i จะมีความแพรหลายมาก หากมีหลายประเทศที่มีความชํานาญในการผลิตสินคาดังกลาว

เพ่ือสงออก 

 

4. ดัชนีวัดความเช่ือมโยงของสินคา (Product proximity: 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑗𝑗 ) 

 

𝜋𝜋𝑖𝑖𝑗𝑗 =
∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑖𝑖𝑀𝑀𝑐𝑐𝑗𝑗𝑐𝑐

max (𝑈𝑈𝑖𝑖 ,𝑈𝑈𝑗𝑗)
 

 

 สินคา i และ j จะมีความเช่ือมโยงกันมาก หากมีประเทศจํานวนมากที่สงสินคาคูดังกลาวออกไป

พรอมๆ กัน ในทางตรงกันขาม สินคาทั้งสองจะมีความเช่ือมโยงกันนอย หากมีประเทศจํานวนมากที่สงออก

สินคาอยางใดอยางหน่ึง แตไมสงออกสินคาอีกประเภท  

3  Abdon, A., and Felipe, J., The Product Space: What Does It Say About the Opportunities for Growth and Structural 
Transformation of Sub-Saharan Africa?, The Levy Economics Institute Working Paper, No. 670, May. 
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 ดัชนีวัดความเช่ือมโยงของสินคาขางตน จะเทากับโอกาสที่ตํ่าที่สุดระหวางโอกาสที่สินคา i จะถูก

สงออกหากสินคา j จะถูกสงออก และโอกาสที่สินคา j จะถูกสงออกหากสินคา i จะถูกสงออก 

 

5. ดัชนี วัดระยะหางจากสินคาที่ประเทศยังไม ชํานาญในการผลิต (Distance to non-comparative 

advantage product: 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 ) 

 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 =
∑ (1 −𝑀𝑀𝑐𝑐𝑖𝑖)𝜋𝜋𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝜋𝜋𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
 

 

 สําหรับประเทศ c และสินคา k ซึ่งเปนสินคาที่ประเทศไมไดมีความชํานาญในการผลิตเพ่ือสงออก 

ความยากงายในการที่ประเทศดังกลาวจะเริ่มตนผลิตสินคา k ใหชํานาญ จะขึ้นกับวา ประเทศมีความชํานาญ

ในการผลิตสินคาอ่ืนๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับสินคา k มากนอยเพียงใด คาดัชนี 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 จะมีคาระหวาง 0 และ 1 

โดยหากคาดัชนีมีคามาก (เขาใกล 1) จะแสดงวาโอกาสในการพัฒนาสินคา k มีนอย แตหากคาดัชนีมีคานอย 

(เขาใกล 0) จะแสดงวาโอกาสในการพัฒนาสินคา k มีมาก 

 

6. ดัชนีวัดความซับซอนของสินคา (Product sophistication index: 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ) 
 

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 × 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐

 

 

 ความซับซอนของสินคาจะประเมินจากการถวงนํ้าหนักของดัชนีวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

(GNI per capita) ในกลุมประเทศที่มีความชํานาญในการสงออกสินคาดังกลาว หากประเทศที่มีความชํานาญ

ในการผลิตและสงออกสินคาชนิดหน่ึงเปนกลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูง จะสะทอนวาการผลิตสินคา

ชนิดดังกลาวมีความซับซอนในระดับที่สูง ในทางตรงกันขาม หากประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ตํ่าจํานวนมาก

มีความชํานาญในการผลิตและสงออกสินคาหน่ึงๆ ก็จะถือวาสินคาดังกลาวมีความซับซอนในการผลิตที่ตํ่า 

 

 ในงานวิจัยช้ินน้ี จะทําการวิเคราะห Product Space Analysis โดยอาศัยฐานขอมูลการสงออกของ 

UN COMTRADE โดยจําแนกสินคาออกตามมาตรฐาน Standard International Trade Classification 

(SITC) ณ ระดับพิกัด 4 ชุดตัวเลข (4-digit level) ซึ่งมีกลุมสินคารวมทั้งสิ้น 761 กลุมสินคา  
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 จํานวนประเทศที่ทําการพิจารณาไดเลือกจากประเทศที่มีขอมูลการสงออกและมีความชํานาญในการ

ผลิต รวม 149 ประเทศ ซึ่งในกลุมน้ีไดรวมประเทศไทย จีน สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา 

เวียดนาม และบรูไน3

4 

 

 สําหรับกรอบการวิเคราะหทางดานเวลา งานวิจัยช้ินน้ีเลือกใชป 2556-2557 มาทําการวิเคราะห ซึ่ง

เปนขอมูลลาสุดที่สามารถนํามาวิเคราะหสถานการณในปจจุบันได สําหรับขอมูลดัชนีวัดระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจ (GNI per capita) จะอาศัยขอมูล GNI per capita (Atlas method) ของธนาคารโลก โดยใชปที่

สอดคลองกับชวงเวลาขางตน4

5  

 

8.3.2 ผลการวิเคราะห 
 

 ผลการวิเคราะหการสงออกของไทย ผานแบบจําลอง Product Space Analysis มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 

ภาพรวมความซับซอนของสินคา 

 

 จุดเดนประการหน่ึงของการวิเคราะหโดยใช Product Space Analysis ก็คือ ความสามารถในการ

ประเมินความซับซอนของสินคาผานดัชนีวัดความซับซอนของสินคา ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญมากในการวางแผน

กลยุทธดานการสงออก  

 

 ในทางทฤษฎี สินคาสงออกแตละกลุมจะมีความซับซอนที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลทําใหมูลคาของสินคา

แตละกลุมมีความแตกตางกันตามไปดวย โดยสินคาที่มีความซับซอนสูงจะไมสามารถผลิตไดโดยงาย จึงทําใหมี

เพียงบางกลุมประเทศเทาน้ันที่สามารถผลิตสินคาไดและครองมูลคาตลาดในระดับสูง ในทางตรงกันขาม สินคา

ที่มีความซับซอนในระดับที่ตํ่าจะถูกผลิตมากในหลายๆ ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ตํ่า การแขงขันในการ

ผลิตมักจะทําใหราคาสินคาอยูในระดับตํ่าและไมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากนัก ดังน้ัน ประเทศที่ติดอยูใน

กับดักการพัฒนา จึงเปนประเทศที่เลือกสินคาที่มีความซับซอนไมมากนักและไมสามารถที่จะขยับไปสูสินคาที่มี

ความซับซอนในระดับสูงได (Abdon and Felipe, 2011) 

 

 เมื่อพิจารณากลุมสินคารวมทั้งสิ้น 761 กลุมสินคา จําแนกออกตามผลการประเมินความซับซอนของ

สินคา (𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ) (ตารางที่ 8.4) พบวาการกระจายตัวของความซับซอนของกลุมสินคามีการกระจายตัวแบบ

เบขวา โดยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมสินคาจะมีความซับซอนในระดับที่ตํ่ามากถึงปานกลาง และมีเพียง

4  เนื่องจากขอจํากัดทางดานขอมูล ทําใหไมสามารถทําการวิเคราะห Product Space Analysis สําหรับประเทศพมาและลาวได 
5  ยกเวนในกรณีที่ขอมูลมีความไมสมบูรณจะเลือกใชขอมูลปลาสุดที่มีขอมูลแทน 
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รอยละ 20 ของจํานวนกลุมสินคาที่มีความซับซอนในระดับสูงและสูงมาก โดยในรายละเอียดพบวามีสินคา 64 

ชนิดที่มีความซับซอนในระดับที่ตํ่ามาก (คาดัชนีอยูระหวาง 0 ถึง 10,000) คิดเปนรอยละ 8.4 ของจํานวนกลุม

สินคาทั้งหมด ในกลุมสินคาที่มีความซับซอนในระดับตํ่าและปานกลางมีกลุมสินคารวม 311 และ 247 กลุม

ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 40.9 และ 32.5 ตามลําดับ สําหรับกลุมที่มีความซับซอนระดับสูงและสูงมาก มีกลุม

สินคารวม 116 และ 23 กลุมตามลําดับ คิดเปนรอยละ 15.2 และ 3.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 8.4 ผลการประเมินความซบัซอนของสินคาสงออกทั้งหมด 
คาความซับซอนของสินคา จํานวนกลุมสินคา รอยละของจํานวนกลุมสินคาทั้งหมด 

0-10,000 (ต่ํามาก) 64 8.4 

10,001-20,000 (ต่ํา) 311 40.9 

20,001-30,000 (ปานกลาง) 247 32.5 

30,001-40,000 (สูง) 116 15.2 

40,001 ขึ้นไป (สูงมาก) 23 3.0 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูลของ UN COMTRADE (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559) 

 

ภาพรวมความชํานาญเฉพาะทางในดานการสงออก 

 

 ในภาพรวม (ตารางที่ 8.5) พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีจํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญสูง

กวาประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน โดยมีจํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญรวมทั้งสิ้น 220 กลุมสินคา และหาก

เทียบเปนอัตราสวนรอยละตอกลุมสินคาสงออกที่เปนไปไดทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 761 กลุมสินคา จะไดวา

ประเทศไทยมีจํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญสูงถึงรอยละ 28.9 ของกลุมสินคาที่เปนไปไดทั้งหมด  

 

 สําหรับสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ พบวา จํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญจะอยูประมาณ 108-182 กลุม

สินคาเทาน้ัน โดยสิงคโปรจะมีจํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญนอยที่สุด (108 กลุมสินคา) ในขณะที ่

อินโดนีเซียจะมีจํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญมากที่สุด (182 กลุมสินคา) 

 

 อยางไรก็ดี ประเทศจีนเปนประเทศเดียวในกลุม อาเซียน/GMS ที่มีจํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญ

สูงกวาประเทศไทย โดยมีจํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญสูงถึง 323 กลุมสินคา คิดเปนรอยละ 42.4 ของ

กลุมสินคาที่สงออกไดทั้งหมด 

 

 ผลการวิเคราะหในภาพรวม สะทอนภาพการสงออกของไทยในปจจุบันวา มีความเหมาะสมในระดับที่

คอนขางดีเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน/GMS อ่ืนๆ 
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ตารางที่ 8.5 ผลการวิเคราะหความชํานาญเฉพาะทางในดานการสงออกของกลุมประเทศอาเซียน/GMS 

ประเทศ จํานวนสินคาที่มีความชํานาญ 
อัตราสวนรอยละตอสินคาสงออก
ทั้งหมดที่เปนไปได (761 สินคา) 

ไทย 220 28.9 
จีน 323 42.4 

สิงคโปร 108 14.2 
มาเลเซีย 149 19.6 

อินโดนีเซีย 182 23.9 
ฟลิปปนส 135 17.7 
เวียดนาม 158 20.8 
กัมพูชา 53 7.0 
บรูไน 10 1.3 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล UN COMTRADE (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559) 

 

 เมื่อจําแนกกลุมสินคาที่มีความชํานาญของกลุมประเทศอาเซียน/GMS ออกตามระดับความซับซอน

ของสินคา (ตารางที่ 8.6) จะพบวา ประเทศสิงคโปร เปนประเทศที่มีโครงสรางสินคาสงออกที่มีความซับซอน

ในระดับที่สูง โดยมีสัดสวนสินคาที่มีความซับซอนในระดับที่สูงและสูงมาก มากถึงรอยละ 34.3 และ 7.4 ของ

จํานวนสินคาที่สงออกทั้งหมด หรือเทียบเทากับ 37 และ 8 กลุมสินคาจากสินคาที่สงออกที่มีความชํานาญโดย

มีจํานวนทั้งสิ้น 108 สินคา 

 

 ในลําดับถัดมา จะเปนกลุมประเทศที่มีโครงสรางความซับซอนของสินคาสงออกในระดับที่ปานกลาง 

โดยมีสัดสวนสินคาที่มีความซับซอนอยูในระดับตํ่าและปานกลางจํานวนมาก และมีสัดสวนสินคาที่มีความ

ซับซอนในระดับที่สูงอยูประมาณรอยละ 10 ของจํานวนกลุมสินคาทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวย ไทย จีน 

มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยประเทศในกลุมน้ีมีสินคาสงออกที่มีความซับซอนในระดับที่ตํ่าประมาณรอยละ  

40-47 ในขณะที่สินคาสงออกที่มีความซับซอนในระดับปานกลางจะอยูที่ประมาณรอยละ 25-37 และมีสินคา

ที่มีความซับซอนในระดับที่สูงและสูงมากรวมกันประมาณรอยละ 10-13  

 

 ประเทศกลุมสุดทายจะเปนประเทศที่โครงสรางความซับซอนของสินคาสงออกยังอยูในระดับที่

คอนขางตํ่า โดยมีสัดสวนสินคาสงออกที่มีความซับซอนอยูในระดับตํ่าเกินกวารอยละ 50 ซึ่งประกอบไปดวย

ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชาและบรูไน 

 

 สําหรับประเทศไทย ผลการวิเคราะหบงช้ีวา ประเทศไทยมีโครงสรางความซับซอนของสินคาสงออก

ในระดับที่ปานกลาง เทียบเทากับประเทศคูแขงที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน อันไดแก จีน มาเลเซียและ

ฟลิปปนส โอกาสในการพัฒนาตลาดสินคาสงออกที่เหมาะสม ควรที่จะพิจารณาสินคาที่มีความซับซอนในการ



434 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ผลิตในระดับปานกลางขึ้นไปเพ่ือยกระดับความซับซอนในการผลิตใหสูงขึ้น และเพ่ิมโอกาสในการสราง

มูลคาเพ่ิมใหไดมากย่ิงขึ้น เชนเดียวกับในกรณีของประเทศสิงคโปร 

 

ตารางที่ 8.6 ผลการวิเคราะหความซบัซอนในสินคาสงออกของกลุมประเทศอาเซยีน/GMS 

ประเทศ สินคาที่ชํานาญ 
จํานวนกลุมสินคาสงออกแยกตามความซับซอน (รอยละ) 

ตํ่ามาก ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 
ไทย 220 

(100) 
16 

(7.3) 
104 

(47.3) 
76 

(34.5) 
24 

(10.9) 
0 

(0.0) 
จีน 323 

(100) 
28 

(8.7) 
152 

(47.1) 
103 

(31.9) 
37 

(11.5) 
3 

(0.9) 
สิงคโปร 108 

(100) 
2 

(1.9) 
24 

(22.2) 
37 

(34.3) 
37 

(34.3) 
8 

(7.4) 
มาเลเซีย 149 

(100) 
13 

(8.7) 
61 

(40.9) 
56 

(37.6) 
18 

(12.1) 
1 

(0.7) 
อินโดนีเซีย 182 

(100) 
38 

(20.9) 
96 

(52.7) 
38 

(20.9) 
10 

(5.5) 
0 

(0.0) 
ฟลิปปนส 135 

(100) 
19 

(14.1) 
64 

(47.4) 
34 

(25.2) 
17 

(12.6) 
1 

(0.7) 
เวียดนาม 158 

(100) 
28 

(17.7) 
102 

(64.6) 
25 

(15.8) 
3 

(1.9) 
0 

(0.0) 
กัมพูชา 53 

(100) 
17 

(32.1) 
30 

(56.6) 
6 

(11.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
บรูไน 10 

(100) 
0 

(0.0) 
5 

(50.0) 
3 

(30.0) 
2 

(20.0) 
0 

(0.0) 
ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล UN COMTRADE (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559) 

 

ภาพรวมการแขงขันในกลุมประเทศอาเซียน/GMS: นัยตอประเทศไทย 

 

 เมื่อพิจารณาคูแขงทางการคาของไทย จะพบวาประเทศจีน เปนประเทศที่มีการสงออกสินคาในกลุม

เดียวกับของไทยมากที่สุด รวม 112 กลุมสินคา ในขณะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนสและ

สิงคโปรจะมีการสงออกสินคาในกลุมเดียวกับของไทยในลําดับรองลงมาที่ 73, 66, 60, 53, และ 44 กลุมสินคา 

ตามลําดับ สําหรับประเทศกัมพูชาและบรูไน พบวามีการสงออกสินคาในกลุมเดียวกันกับไทยไมมากนักที่ 16 

และ 2 กลุมสินคา ตามลําดับ 

 

 เมื่อพิจารณาสินคาที่มีความซับซอนในระดับที่สูง พบวาจีนและสิงคโปรเปนคูแขงที่สําคัญของไทยใน 

10 และ 11 กลุมสินคาตามลําดับ สําหรับสินคาที่มีความซับซอนในระดับปานกลาง พบวา ประเทศไทยมีการ

สงออกสินคาในกลุมเดียวกันกับจีนมากที่สุดรวม 39 กลุมสินคา ในลําดับรองลงมาจะเปน มาเลเซีย (28 กลุม
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สินคา) สิงคโปรและฟลิปปนส (22 กลุมสินคา) อินโดนีเซีย (17 กลุมสินคา) และเวียดนาม (11 กลุมสินคา) 

โดยไทยมีการสงออกสินคาที่เหมือนกับกัมพูชาเพียง 2 กลุมสินคาเทาน้ัน 

 

 ในสวนของสินคาที่มีความซับซอนในระดับที่ตํ่าและตํ่ามาก พบวา จีนยังเปนคูแขงที่สําคัญ (63 กลุม

สินคา) ตามมาดวย อินโดนีเซีย (53 กลุมสินคา) เวียดนาม (48 กลุมสินคา) มาเลเซีย (33 กลุมสินคา) และ

ฟลิปปนส (27 กลุมสินคา) 

 

 กลาวโดยสรุป ประเทศคูแขงที่สําคัญของไทยในกลุมประเทศอาเซียน/GMS จะประกอบไปดวย 

ประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และสิงคโปร โดยสามารถจําแนกคูแขงออกตามความ

ซับซอนในสินคาสงออกไดวา ประเทศสิงคโปรจะเปนคูแขงในสินคาที่มีความซับซอนในระดับที่สูงและปาน

กลาง มาเลเซียและฟลิปปนสจะเปนคูแขงในกลุมสินคาที่มีความซับซอนในระดับปานกลางและตํ่า อินโดนีเซีย

และเวียดนามจะเปนคูแขงที่สําคัญในกลุมสินคาที่มีความซับซอนในระดับตํ่า สําหรับประเทศจีนจะเปนคูแขงที่

สําคัญในทุกระดับความซับซอน (ยกเวนระดับสูงมากที่ไทยไมมีสินคาที่มีความชํานาญ) 

 

ตารางที่ 8.7 ภาพรวมการแขงขันของไทยกับกลุมประเทศอาเซยีน/GMS 

ประเทศคูคา 
จํานวนกลุมสินคาสงออกแยกตามความซับซอน 

ตํ่ามาก ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก รวม 
จีน 8 55 39 10 0 112 

สิงคโปร 0 11 22 11 0 44 

มาเลเซีย 3 30 28 5 0 66 

อินโดนีเซีย 12 41 17 3 0 73 

ฟลิปปนส 5 22 22 4 0 53 

เวียดนาม 7 41 11 1 0 60 

กัมพูชา 8 6 2 0 0 16 
บรูไน 0 2 0 0 0 2 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล UN COMTRADE (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559) 

 

โอกาสในอนาคตสําหรับการสงออกของไทย 

 

 ในสวนน้ีจะเปนการประเมินโอกาสในอนาคตสําหรับการสงออกไทย โดยพิจารณาถึงสินคาสงออกที่

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต และเปนกลุมสินคาที่มีความซับซอนในระดับที่ปานกลางจนถึงระดับสูง ซึ่ง

หมายถึง สินคาที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมาก และมีคูแขงที่นอย ทั้งน้ี เน่ืองจากการวิเคราะห Product 

Space Analysis เปนการวิเคราะหโดยใชหลักฐานขอมูลเชิงประจักษของตัวเลขสงออก เปนดัชนีช้ีวัดศักยภาพ
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ในการผลิต จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหได รายการที่นําเสนอจึงเปนเสมือนตัวกรองขั้นแรกที่

จะกรองสินคาสงออกที่เปนไปไดทั้งหมด ออกเปนกลุมสินคาที่นาจะมีศักยภาพ การนําไปใชตอควรที่จะมีการ

ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือที่จะระบุวิเคราะหเชิงลึกในแตละกลุมสินคาเพ่ือทําการคัดกรองสินคา

ที่มีศักยภาพใหไดแมนยํามากยิ่งขึ้น 

 

 ในงานวิจัยช้ินน้ีจะอาศัย คาเฉลี่ยของดัชนีวัดระยะหางจากสินคาที่ประเทศยังไมชํานาญในการผลิต 

(𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 ) เปนเกณฑในการกลั่นกรองสินคาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต จากน้ันจะใชคาเฉลี่ยของความซับซอน

ในการผลิตสินคาของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งใชการเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของสินคาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต 

(𝑀𝑀𝑐𝑐𝑖𝑖 ) รวมกับความซับซอนของสินคา (𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ) เปนเกณฑในการคัดเลือกสินคาที่มีความซับซอนในระดับ

ที่สูงกวาคาเฉลี่ย (ซึ่งการเลือกสินคาดังกลาวจะทําใหคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักมีคาเพ่ิมขึ้น หรือก็คือ พัฒนาไปใน

ทิศทางที่มุงเนนการผลิตสินคาที่มีความซับซอนมากขึ้น) 

 

 ผลการกลั่นกรองสินคา จะไดกลุมสินคาที่ไทยนาจะมีศักยภาพในการผลิต รวม 134 กลุมสินคา ซึ่งถูก

แสดงไวในภาคผนวกที่ 4 

 

สรุปนัยตอประเทศไทย 

 

 ในสวนของการวิเคราะห Product Space Analysis ใหขอสรุปที่เปนนัยตอประเทศไทย ดังน้ี 

 

 1. สินคาสงออก หากพิจารณาแยกเปนกลุมยอยในระดับ 4 หลัก (4-digit) จะพบวาสามารถแบง

ออกเปน 761 กลุมสินคา ซึ่งแตละสินคาจะมีความซับซอนในการผลิตที่แตกตางกัน นัยสําคัญก็คือ สินคาที่มี

ความซับซอนในระดับที่สูง จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากกวา และจะสามารถรักษาตลาดไดงายกวา 

เน่ืองจากความซับซอนจะทําใหการผลิตลอกเลียนแบบทําไดยาก โดยผลการวิเคราะหทั้ง 761 กลุมสินคาพบวา 

การกระจายตัวของความซับซอนของกลุมสินคามีการกระจายตัวแบบเบขวา โดยกวารอยละ 80 ของจํานวน

กลุมสินคาจะมีความซับซอนในระดับที่ตํ่ามากถึงปานกลาง และมีเพียงรอยละ 20 ของจํานวนกลุมสินคาที่มี

ความซับซอนในระดับสูงและสูงมาก 

 

 2. เมื่อพิจารณาความชํานาญในการผลิตสินคาสงออกในเชิงลึก พบวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มี

จํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญสูงกวาประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน/GMS (ยกเวนประเทศจีน) โดยมี

จํานวนกลุมสินคาที่มีความชํานาญรวมทั้งสิ้น 220 กลุมสินคา หรือคิดเปนรอยละ 28.9 ของกลุมสินคาที่เปนไป

ไดทั้งหมด 
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 3. แตหากพิจารณาความซับซอนของสินคาที่ประเทศไทยสงออก จะพบวา ประเทศไทยมีโครงสราง

สินคาสงออกที่มีความซับซอนในระดับปานกลางเทาน้ัน โดยมีสินคาที่มีความซับซอนในระดับสูงเพียงรอยละ 

10.9 ของสินคาสงออกที่ไทยมีความชํานาญทั้งหมด (คิดเปน 24 กลุมสินคา) ในขณะที่ไทยสงออกสินคาที่มี

ความซับซอนในระดับปานกลางและตํ่าในสัดสวนรอยละ 34.5 และ 47.3 ตามลําดับ (คิดเปน 76 และ 104 

กลุมสินคาตามลําดับ)  

 

 4. ภายใตการแขงขันในตลาดอาเซียนและ GMS ประเทศไทยมีโครงสรางสินคาสงออกที่มีความ

ซับซอนตํ่ากวาสิงคโปร แตมีความซับซอนในระดับใกลเคียงกันกับ จีน มาเลเซียและฟลิปปนส และมีโครงสราง

สินคาสงออกที่มีความซับซอนกวา อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชาและบรูไน 

 

 5. ประเทศคูแขงที่สําคัญของไทยในกลุมประเทศอาเซียน/GMS จะประกอบไปดวย ประเทศจีน 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนสและสิงคโปร โดยสามารถจําแนกคูแขงออกตามความซับซอนใน

สินคาสงออกไดวา ประเทศสิงคโปรเปนคูแขงในสินคาที่มีความซับซอนในระดับที่สูงและปานกลาง มาเลเซีย

และฟลิปปนสจะเปนคูแขงในกลุมสินคาที่มีความซับซอนในระดับปานกลางและตํ่า อินโดนีเซียและเวียดนาม

จะเปนคูแขงที่สําคัญในกลุมสินคาที่มีความซับซอนในระดับตํ่า สําหรับประเทศจีนจะเปนคูแขงที่สําคัญในทุก

ระดับความซับซอน (ยกเวนระดับสูงมากที่ไทยไมมีสินคาที่มีความชํานาญ) 

 

 6. สําหรับโอกาสในอนาคต เครื่องมือ Product Space Analysis ไดกลั่นกรองกลุมสินคาที่ไทยนาจะ

มีศักยภาพในการผลิต รวมทั้งสิ้น 134 กลุมสินคา (โปรดดูรายช่ือในภาคผนวกที่ 4) 

 

 



 



บทท่ี 9 ประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ 

 

 

 บทน้ีนําเสนอขอมูลของประเทศอาเซียน 9 ประเทศ และเมืองสําคัญของแตละประเทศที่มีศักยภาพใน

อนาคต ที่จะเปน Global Value Chain หรือ Gateway ไปยังประเทศอ่ืน ซึ่งอยูในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 

- เมืองหลวง ซึ่งจะทําใหทราบนโยบายและกฎระเบียบดานการคาและการลงทุน 

- เมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญและมีประชากรมาก และมีศักยภาพทั้งการเปน

ตลาดและแหลงการผลติ  

- เมืองชายแดน ซึ่งมีศักยภาพในการเปนแหลงการผลิต หรือเปนประตู (gateway) เช่ือมตอทาง

การคาและการลงทุนกับตางประเทศ  

 

9.1 กัมพูชา 

9.1.1  ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค  

 

เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยในป 2557 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ

กัมพูชามีมูลคาประมาณ 16.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ที่รอยละ 7.1 นอกจากน้ี ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวเพ่ิมขึ้นจาก 1,024.60 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน

ในป 2556 เปน 1,094.60 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนในป 2557 หรือเมื่อคํานวณเปนอัตราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวเฉลี่ย 6 ป คือ รอยละ 8.3 อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอไดลดลงจากป

กอนหนาเล็กนอย โดยอยูที่รอยละ 1.7 (ตารางที่ 9.1.1)  
 

จะเห็นไดวา ในชวง 6 ปที่ผานมา นอกจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของกัมพูชาจะเติบโต

อยางตอเน่ืองแลว มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน ใน

สวนของอัตราเงินเฟอของกัมพูชาในชวง 5 ปที่ผานมา จะอยูในชวงรอยละ 1-4 ตอป ซึ่งถือวาตํ่า และอยูใน

เกณฑที่ดี  
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ตารางที่ 9.1.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของกัมพูชา ป 2552 – 2557 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

 ในป 2557 เศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และ

อุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก ขณะที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการเกษตรเริ่มชะลอตัว

เล็กนอย นอกจากน้ี ปญหาทางการเมืองและการประทวงของแรงงานกัมพูชาที่ยืดเย้ือ0

1 ทําใหอัตราการเติบโต

ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศลดลงจากปกอนหนา แตยังถือวาเปนการเติบโตที่สูงอยู 

 

ดานโครงสรางเศรษฐกิจของกัมพูชา มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยพ่ึงพาภาคเกษตรกรรมเปนหลัก 

มาเปนการพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น กลาวคือ ในป 2536 ภาคเกษตรกรรมคิดเปนสัดสวน 

รอยละ 46.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการคิดเปนสัดสวน

รอยละ 13 และรอยละ 40.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ ในขณะที่มีการคาดการณวา ในป 

2558 สัดสวนของภาคเกษตรกรรมจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 28.6 

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นที่รอยละ 27.9 และภาคบริการมีสัดสวนปรับตัวขึ้นเล็กนอย อยู

ที่รอยละ 43.6 (ภาพที่ 9.1.1) 

 

  

1  Thai Business Council in Cambodia 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา
ตลาด (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

10.4 11.2 12.8 14 15.4 16.8 

อัตราการ เ ติบ โตของผลิต ภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ี ป 2548 (รอยละ) 

0.1 6.0 7.1 7.3 7.5 7.1 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ 
ราคาตลาด (เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 

735.4 782.7 879.2 946.5 1,024.6 1,094.6 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 2.5 3.1 3.4 1.4 2.2 1.7 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ   
(เรียล/เหรียญสหรัฐฯ) 

4,139.33 4,184.92 4,058.50 4,033.00 4,027.25 4,037.50 
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ภาพที่ 9.1.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของกัมพูชา ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 

 

• การสงออกและการนําเขา 

 การคาระหวางประเทศของกัมพูชาในป 2557 มีมูลคาประมาณ 31.33 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น

รอยละ 32.08 จากปกอนหนา โดยเกินดุลการคา 0.76 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกสําคัญของประเทศ

คือ สิ่งทอและรองเทา อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยตลาดสงออกหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรป คิดเปนมูลคาการสงออกสินคาและบริการคือ 16.04 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวนการนําเขาสินคา 

คิดเปนมูลคา 15.29 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มาจากการนําเขาเสนดายและผาผืน นํ้ามันเช้ือเพลิง เครื่องจักร 

ยานพาหนะ และวัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางโรงไฟฟาและโครงการกอสรางอ่ืน1

2  

 

• การคาระหวางไทยและกัมพูชา 

จากสถิติการคาระหวางประเทศระหวางไทยและกัมพูชาลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวาง

ไทยและกัมพูชาขยายตัวรอยละ 14.6 เพ่ิมขึ้นจากมูลคา 164.7 พันลานบาท ในป 2557 เปน 188.6 พันลาน

บาท โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 167.0 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 14.8 และ

สัดสวนของการนําเขามีมูลคา 21.6 พันลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 12.6  

 

2  คํานวณจาก ITC 
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จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและกัมพูชาดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาเกินดุลกับ

กัมพูชา คิดเปนมูลคา 145.5 พันลานบาท ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา (ตารางที่ 

9.1.2) 

 

ตารางที่ 9.1.2 การคาระหวางไทยและกัมพูชา ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 56,577.35 81,135.03 86,611.74 124,580.26 139,563.37 164,667.53 188,641.55 

 (-19.21) (43.41) (6.75) (43.84) (12.03) (17.99) (14.56) 

การสงออก 53,917.76 74,265.08 81,238.91 116,780.03 128,643.32 145,486.68 167,048.28 

 (-19.56) (37.74) (9.39) (43.75) (10.16) (13.09) (14.82) 

การนําเขา 2,659.58 6,869.95 5,372.83 7,800.23 10,920.05 19,180.85 21,593.26 

 (-11.57) (158.31) (-21.79) (45.18) (40.00) (75.65) (12.58) 

ดุลการคา 51,258.18 67,395.13 75,866.08 108,979.80 117,723.27 126,305.83 145,455.02 

  ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

  หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังกัมพูชามีมูลคา 1,730.36 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ที่มูลคา 1,345.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 28.65 โดยการลงทุนจาก

ตางประเทศมายังกัมพูชา ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งสิ้น 8,240.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 

9.1.3) 

 

ตารางที่ 9.1.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังกัมพูชา ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 867.29 815.18 511.11 735.20 795.46 1,440.98 1,345.04 1,730.36 

มูลคาสะสม (ล านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
867.29 1,682.47 2,193.58 2,928.78 3,724.24 5,165.22 6,510.26 8,240.62 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 79.49 -6.01 -37.30 43.84 8.20 81.15 -6.66 28.65 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

 หากพิจารณาการลงทุนเฉพาะสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

กัมพูชา (Cambodian Investment Board: CIB) พบวา ในป 2557 CIB อนุมัติโครงการลงทุนกวา 148 

โครงการ เงินลงทุนมีมูลคารวม 408.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนเงินลงทุนจากตางประเทศ 263.9 ลาน
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เหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 64.55 ขณะที่เปนการลงทุนของคนกัมพูชา 144.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสวน

ใหญเปนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม โรงแรม การเกษตร บรรจุภัณฑ และรองเทา 

 

• เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 

 กัมพูชาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใตการจัดการ (managed float system) โดย

ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) เปนผูกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนทางการ (official 

exchange rate) ใหสอดคลองกับความเคลื่อนไหวของราคาตลาดของวันกอน โดยใหมีสวนตาง ระหวางอัตรา

ตลาดและอัตราทางการไมเกินรอยละ 1  

 

 กัมพูชามีอัตราแลกเปลี่ยนที่คอนขางมีเสถียรภาพ เงินสกุลหลักของกัมพูชาคือ เงินเรียล (Riel) ในป 

2557 อัตราแลกเปลีย่นของกัมพูชาอยูที่ 4,037.5 เรียลตอเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งออนคาลงเล็กนอยจากปกอนหนา 

ทั้งน้ี กัมพูชายังนิยมใชเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ อยางกวางขวาง โดยกวารอยละ 80 ของเงินฝากและสินเช่ือใน

ระบบธนาคารของกัมพูชาอยูในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  

 

การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสามารถดําเนินการไดอยางอิสระผานระบบธนาคารและตัวแทน

แลกเปลี่ยนที่ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ โดยหนวยงานแลกเปลี่ยนเงินตราเหลาน้ีจะตองรายงานให

ธนาคารกลางทราบสําหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่มีมูลคามากกวา 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป 

อยางไรก็ตาม ตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศในกัมพูชายังมีขนาดคอนขางเล็กและมีการดําเนินงานอยางไม

เปนทางการ จึงไมมีการกําหนดเวลาซื้อขายที่แนนอน โดยทั่วไปตลาดเงินตราตางประเทศไมมีปญหาสภาพ

คลอง อยางไรก็ตาม หากหนวยงานแลกเปลี่ยนเงินตราขาดสภาพคลอง ก็สามารถกูยืมเงินเหรียญสหรัฐฯ และ

เงินเรียลจากธนาคารกลางไดโดยมีหลักประกัน 

 

• ระบบธนาคาร 

ภาคการเงินและการธนาคารของกัมพูชาอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายหลักคือ กฎหมายการเงิน

และสถาบันการเงิน กฎหมายประกันภัย กฎหมายวาดวยธนาคารกลาง และกฎหมายธนาคาร โดยมีหนวยงาน

หลักไดแก ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย 

 

(1) ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) 

ธนาคารกลางกัมพูชามีหนาที่หลักคือ การออกกฎระเบียบและควบคุมดูแลสถาบันการเงินใน

กัมพูชา ควบคุมกิจกรรมทางการเงิน เครดิต อัตราแลกเปลี่ยน และการแลกเปลี่ยนอัญมณี ภายใตกฎหมาย

ธนาคารฉบับปจจุบัน 2

3 ธนาคารกลางมีอํานาจในการกํากับและควบคุมธนาคารพาณิชยคอนขางสูง เชน 

3  Law on Organization and Conduct of NBC และ Law on Banking and Financial Institutions 
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สามารถเรียกดูสถานภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย ตรวจสอบและแตงต้ังผูตรวจสอบสถานภาพทาง

การเงิน การดําเนินงาน และแตงต้ังคณะทํางานเขามาควบคุมดูแลหรือดําเนินกิจการแทนคณะผูบริหาร

ธนาคารพาณิชยใดๆ ก็ได  

 

(2) ธนาคารพาณิชย 

ธนาคารพาณิชยเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญในกัมพูชา กฎหมายธนาคารของกัมพูชาไดจัดประเภท

ของสถาบันการเงินออกเปนธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ สถาบันการเงินพิเศษ และสถาบันการเงิน

ขนาดเล็ก ทั้งน้ี สถาบันการเงินทุกประเภทจะตองจดทะเบียนพาณิชยและขออนุญาตดําเนินกิจการทางการเงิน

กับธนาคารกลาง โดยในป 2557 กัมพูชามีธนาคารพาณิชยทั้งหมด 35 แหง และธนาคารเฉพาะดาน 9 แหง  

 

• การถือครองที่ดิน 

กฎหมายที่ดินของกัมพูชา (Land Law 2001) ไมอนุญาตใหชาวตางชาติหรือบริษัทตางชาติถือครอง

ที่ดินในกัมพูชา โดยสงวนไวสําหรับชาวกัมพูชาเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ต้ังแตเดือนธันวาคม ป 2554 เปนตนมา 

กัมพูชาอนุญาตใหชาวตางชาติสามารถเชาที่ดินระยะยาวไดสูงสุด 50 ป หรือเชาที่ดินระยะสั้นได โดยการเชา

ที่ดินทั้งระยะยาวและระยะสั้นสามารถขอตออายุได แตตองไมเกิน 50 ป นอกจากน้ี ยังอนุญาตใหนักลงทุน

สามารถใชที่ดินเปนหลักประกันในการจดจํานอง รวมทั้งสามารถโอนสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินสวน

บุคคลที่ปลูกสรางบนที่ดินแปลงดังกลาวไดดวย แตตองไมเกินกําหนดเวลาในสัญญาเชาที่ดิน  

 

• โครงสรางพ้ืนฐาน 

ในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของกัมพูชายังไมไดมาตรฐานนัก ในสวนของการคมนาคม

ขนสงขั้นพ้ืนฐาน คาดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของกัมพูชาน้ันคอนขางตํ่า โดยมีคาเพียง 2.74 และ

เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคพบวา คาดัชนีของกัมพูชาสูงกวาเพียงลาวและเมียนมาเทาน้ัน ซึ่งเปนผลมา

จากคุณภาพถนนที่ไมไดมาตรฐาน โดยมีถนนลาดยางคิดเปนเพียงรอยละ 6 ของถนนทั้งหมด (ตารางที่ 9.1.4) 
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ตารางที่ 9.1.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของกัมพูชา 
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสe (1=ต่ํา, 5=สูง) 2.74a 

ถนนลาดยาง (กิโลเมตร) 39,618 (รอยละ 6 ของถนนท้ังหมด)d 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 34.0c 

อัตราคาไฟฟา ณ กรุงพนมเปญ (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต)  0.2a 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน) 8,430.51c 

อัตราคาน้ํา ณ กรุงพนมเปญ (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร) 0.37b 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก, CIA World Factbook และ JETRO 

หมายเหตุ:  a ขอมูลป 2557 

 b ขอมูลป 2555  

 c ขอมูลป 2554 

 d ขอมูลป 2552   

 e ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส โดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทางเรือ  ความสามารถ

และคุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคาท่ีสงมอบ และความตรงตอ

เวลาในการขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การคํานวณคาดัชนีดังกลาว เปน

คาเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและโลจิสติกสของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยู

ระหวาง 1-5 โดย 5 คือคาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามีประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ในป 2557 เปนการเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ  

 

กัมพูชามีอัตราการเขาถึงไฟฟาเพียงรอยละ 34 ของประชากรทั้งหมด แตสถิติดังกลาวเปนขอมูลป 

2554 ซึ่งอาจลาหลัง ทั้งน้ี จากการศึกษาและสัมภาษณผูที่เก่ียวของ คณะผูวิจัยพบวา ในปจจุบันการเขาถึง

ไฟฟาไมใชอุปสรรคดานโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญของกัมพูชา อยางไรก็ตาม อัตราคาไฟฟาของกัมพูชายังคงมี

ราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค โดยเปนรองเพียงแคสิงคโปรเทาน้ัน เน่ืองจากกัมพูชาตองพ่ึงพาการ

นําเขาไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะอยางย่ิง เวียดนาม และไทย ทั้งน้ี จากขอมูล Electricity 

Authority of Cambodia ระบุวา ในป 2557 กัมพูชามีปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดในประเทศเพ่ิมขึ้นมากถึงรอยละ 

72.79 จากปกอนหนา ทําใหการนําเขาไฟฟาจากตางประเทศลดลง ซึ่งจากเดิมป 2556 เคยนําเขาไฟฟาถึง 

2,281.6 กิโลวัตต ตอมาลดเหลือเพียง 1,803.05 กิโลวัตตในป 2557 (ตารางที่ 9.1.5) ทั้งน้ี ความสามารถใน

การผลิตไฟฟาในประเทศเพ่ิมขึ้น อาจมีสวนทําใหอัตราคาไฟในกัมพูชาลดลงในอนาคต สวนทรัพยากรนํ้าของ

กัมพูชาน้ันนับวาอุดมสมบูรณพอสมควร และอัตราคานํ้าไมสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค  
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ตารางที่ 9.1.5 สถานการณไฟฟาในกัมพชูา ป 2556 – 2557 
 2556 2557 อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตในประเทศ (ลานกิโลวัตต) 1769.96 3058.36 72.79 

การนําเขาไฟฟา (ลานกิโลวัตต) 2,281.63 1,803.05 -20.98 

จากไทย (ลานกิโลวัตต) 579.6 523.56 -9.67 

จากเวียดนาม (ลานกิโลวัตต) 1,691.31 1,265.72 -25.16 

จากลาว (ลานกิโลวัตต) 10.73 13.77 28.33 

ปริมาณไฟฟาท่ีใชไดท้ังหมด (ลานกิโลวัตต) 4,051 4,873 20.29 

จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) 1,198,844 1,424,735 18.84 

ปริมาณไฟฟาท่ีขายท้ังหมด (ลานกิโลวัตต) 3,552.59 4,144.12 16.65 

ท่ีมา:  http://www.eac.gov.kh/pdf/report/report%202012%20%28en%29.pdf 

 Electricity Authority of Cambodia. (2015). Report on power sector of the Kingdom of Cambodia 

 

• ภาษี 

ก) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กฎหมายภาษีป 2546 (Law on Taxation 2003) ระบุวา กัมพูชาจําแนกผูเสียภาษีนิติบุคคล

ไวเปน 2 ประเภท คือ นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศกัมพูชา (resident) โดยจะตองเปนนิติบุคคลที่

ดําเนินการในกัมพูชา และนิติบุคคลที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในกัมพูชา (non-resident) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีรายไดจาก

กัมพูชา แตไมไดดําเนินกิจการในกัมพูชา 

(1) รายไดที่ตองเสียภาษี 

รายไดพึงประเมินที่ตองนํามาคํานวณในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคือ รายไดทั้งหมด

จากการประกอบกิจการและธุรกิจ รวมไปถึงรายไดจากการขายทรัพยสินและรายไดอ่ืนๆ เชน คาเชา ดอกเบ้ีย 

และรายไดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เปนตน  

(2) ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน  

กําไรที่ไดรับจากการขายทรัพยสินนับเปนรายไดประเภทหน่ึงที่ตองนํามาคิดภาษีดวย 

โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 4 ของมูลคาซื้อขาย 

(3) เงินปนผล  

กฎหมายกัมพูชากําหนดใหเงินปนผลที่ไดจากนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในกัมพูชาไมตองเสีย

ภาษี ในทางตรงขาม เงินปนผลที่ไดรับจากนิติบุคคลซึ่งไมไดมีถิ่นที่อยูในกัมพูชาจะตองนํามาคิดรวมในรายไดที่

จะตองเสียภาษีเงินได  
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(4) การลดหยอนภาษ ี

คาใชจายโดยตรงตางๆที่ทําใหเกิดรายไดรวมทั้งคาเสื่อมราคา สามารถนํามาเปนคา

ลดหยอนภาษีไดภายใตขอจํากัดตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี เงินบริจาคเพ่ือการกุศลสามารถนํามาหัก

ลดหยอนไดไมเกินรอยละ 5 ของรายไดที่จะนํามาเปนฐานในการคํานวณภาษี 

(5) การขาดทุน  

หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออก

จากรายไดในปถัดไปไดแตไมเกิน 5 ป 

(6) การหักคาเสื่อมราคา  

คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ เชน อาคาร คอมพิวเตอร 

ซอฟตแวร ระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส รถบรรทุก รถยนต และเฟอรนิเจอรในสํานักงาน นับเปนรายไดจากการ

ประกอบธุรกิจ จึงนํามาหักลดหยอนภาษีไดตามอัตราที่กําหนด  ในขณะที่คาเสื่อมราคาจากที่ดินไมสามารถ

นํามาหักลดหยอนภาษีได 
(7) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กฎหมายภาษีของกัมพูชาคิดภาษีเงินไดตามประเภทของกิจการ ดังน้ี (ตารางที่ 9.1.6) 

 

ตารางที่ 9.1.6 อัตราภาษีเงนิไดนิติบคุคลของกัมพูชา 
ประเภทของกิจการ อัตราภาษี (รอยละ) 

ธุรกิจน้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ 30 

ธุรกิจท่ัวไป 20 

ธุรกิจท่ีเปน Qualified Investment Project (QIP) ซ่ึงได รับการสงเสริมจาก

Council for Development of Cambodia (CDC) 

9 

ธุรกิจประกันภัย (คิดจากยอดเบี้ยประกัน) 5 

ธุรกิจ QIP ท่ีไดรับสิทธิยกเวนภาษี (Tax Holiday) จาก CDC 0 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนไป

ยังประเทศเพ่ือนบาน (สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556. 

 

ข) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

กฎหมายกัมพูชากําหนดใหผูที่มีถิ่นพํานักในกัมพูชาคือ บุคคลที่อาศัยอยูในกัมพูชามากกวา 

182 วันในชวงระยะเวลา 1 ป โดยผูที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในกัมพูชาตองจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากรายไดทั้ง

ที่เกิดในประเทศกัมพูชาและรายไดที่เกิดจากตางประเทศ ขณะที่ผูที่ไมมีถิ่นพํานักในกัมพูชาจะจายภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาจากรายไดที่เกิดในประเทศกัมพูชาเทาน้ัน โดยนายจางตองหักภาษีจากเงินเดือนคาจางและสิทธิ

ประโยชนที่ลูกจางจะไดรับ 
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(1) รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษีคือ รายไดที่เกิดจากการจางงาน ซึ่งครอบคลุมเงินเดือน 

คาจาง โบนัส คาลวงเวลา และคาชดเชยอ่ืนๆ สวนภาษีจากเงินสวัสดิการที่ไดรับจากนายจางเชน คาเชาบาน 

และคารถยนต จะเก็บจากนายจางในอัตรารอยละ 20  

 
(2) อัตราภาษ ี

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับผูที่ไมไดมีถิ่นพํานักในกัมพูชาคือ รอยละ 20 และ

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับผูที่มีถิ่นพํานักในกัมพูชาน้ันเปนอัตรากาวหนา ดังแสดงในตารางที่ 9.1.7 

 
ตารางที่ 9.1.7 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาที่มีถ่ินที่อยูในกัมพูชา 

รายไดที่ตองเสียภาษีตอเดือน (เรียล) อัตราภาษี (รอยละ) 

ตํ่ากวา 500,000  0 

500,001 – 1,250,000 5 

1,250,001 – 8,500,000 10 

8,500,001 – 12,500,000 15 

มากกวา 12,500,000 20 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC) 

 

(3)  การย่ืนภาษี 

นายจางมีหนาที่หักภาษีเงินไดออกจากเงินเดือนกอนที่จะจายใหลูกจางและตองชําระ

ภาษีสวนน้ันใหกับทางการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา ปจจุบัน กฎหมายภาษีของกัมพูชาไมไดกําหนดให

บุคคลตองย่ืนเอกสารเงินไดประจําปใหแกทางการ ดังน้ัน การหักภาษีเงินไดรายเดือนจึงเปนภาษีประเภทเดียว

ที่บุคคลธรรมดาตองจาย  

 

ค) ภาษีทางออม 

(1) ภาษีการคา  

กัมพูชาจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากสินคาและบริการเกือบทุกประเภทในอัตรารอยละ 10 

หรือรอยละ 0 ทั้งน้ี สินคาและบริการที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ไดแก บริการไปรษณียสาธารณะ 

บริการดานสุขภาพและโรงพยาบาล บริการขนสงสาธารณะที่ดําเนินการโดยภาครัฐ บริการประกันภัย บริการ

ทางการเงิน การนําเขาสวนบุคคล และกิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะที่ไมแสวงหาผลกําไร นอกจากน้ี 

กัมพูชายังเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากสินคานําเขาทุกชนิดที่อัตรารอยละ 10 

(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  

ภาษีหัก ณ ที่จายของกัมพูชาสําหรับผูมีถิ่นพํานักในกัมพูชา ดังแสดงในตารางที่ 9.1.8  
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ตารางที่ 9.1.8 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จายของของผูมีถ่ินที่อยูในกัมพูชา 
ประเภทของรายจาย อัตราภาษี (รอยละ) 

รายจายสําหรับการบริการสวนบุคคล 15 

รายจายสําหรับคาธรรมเนียมสินทรัพยท่ีจับตองไมได แรธาตุ น้ํามัน กาซธรรมชาต ิ 15 

คาดอกเบี้ยท่ีจายใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล ยกเวนดอกเบี้ยท่ีจายใหธนาคาร 15 

รายรับท่ีเปนคาเชาของท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย 10 

คาดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากประจําท่ีธนาคารในประเทศจายใหผูมีถิ่นพํานักในประเทศ 6 

คาดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารในประเทศจายใหผูมีถิ่นพํานักในประเทศ 4 

ท่ีมา: General Department of Taxation of Ministry of Economy and Finance, Cambodia. 

 

สําหรับผูที่ไมไดมีถิ่นที่อยูอาศัยในกัมพูชา ตองชําระภาษีหัก ณ ที่จายดังน้ี (ตารางที่ 9.1.9) 

 

ตารางที่ 9.1.9 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จายของผูไมไดมีถ่ินพํานักในกัมพูชา 
ประเภทของรายจาย อัตราภาษี (รอยละ) 

ดอกเบี้ย 14 

คารอยัลต้ี คาเชา และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชทรัพยสิน 14 

เงินชดเชยสําหรับการบริหารจัดการหรือการบริการดานเทคนิค 14 

เงินปนผล 14 

ท่ีมา: General Department of Taxation of Ministry of Economy and Finance, Cambodia. 

 

(3) อากรแสตมป 

กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชา (Ministry of Economy and Finance: 

MoEF) ไดมีการแกไขกฎหมายเก่ียวกับการเก็บอากรแสตมปลาสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 3

4 ดังแสดงใน

ตารางที่ 9.1.10 

ตารางที่ 9.1.10 การจัดเก็บอากรแสตมปของกัมพูชาโดยสรุป 
รายการ อัตรา (รอยละ) มูลคาฐานภาษี 

อสังหาริมทรัพย 4 มูลคาตลาด ตามท่ีกําหนดโดย MoEF 

การขนสงหรือยานพาหนะ 4 มูลคาตลาด ตามท่ีกําหนดโดย MoEF 

การโอนหุน 0.1 มูลคาตลาด 

เอกสารทางกฎหมาย (เชน เอกสารจัดต้ังบริษัท 

และเอกสารการควบรวมกิจการ เปนตน) 

คาธรรมเนียมคงท่ี 1,000,000 เรียล 

ท่ีมา: KPMG Technical Update September 2013  

4  Prakas No.735MoEF.PK.GDT ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 
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(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย  

กัมพูชากําหนดใหมีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยนับต้ังแตป 2553 ภายใตกฎหมายวา

ดวยการจัดการทางการเงิน (Law on Financial Management: LFM) โดยจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดิน บาน 

อาคาร และสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน เปนรายปในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคาประเมินของอสังหาริมทรัพยที่มี

มูลคามากกวา 100,000,000 เรียล ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินซึ่งจัดต้ังโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินจะ

เปนผูประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยน้ันๆ กําหนดชําระภาษีอสังหาริมทรัพยคือ วันที่ 30 กันยายน ของทุกป 

 

(5) ภาษีศุลกากร  

กัมพูชาจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินคาที่เขามาในประเทศในอัตราที่แตกตางกัน  

4 อัตรา คือ  

- รอยละ 0 สําหรับวัตถุดิบและสินคาจําเปน  

- รอยละ 7 สําหรับสินคาขั้นกลาง  

- รอยละ 15 สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ และ 

- รอยละ 35 สําหรับสินคาฟุมเฟอย  

 

ทั้งน้ี สินคาที่ไดรับการยกเวนการจัดเก็บภาษีนําเขา เชน สินคาที่ผลิตตามโครงการสงเสริมการลงทุนที่

ไดรับอนุมัติจาก CDC ทรัพยสินที่ขนยายตามปกติของบุคคลทั่วไป และสินคาที่ไดรับการยกเวนตามขอตกลง

ระหวางประเทศ เปนตน  

 

นอกจากน้ี กัมพูชาไมมีการจัดเก็บภาษีสงออกสําหรับสินคาทั่วไป ยกเวนสินคาบางประเภท เชน  

อัญมณี ซึ่งจัดเก็บในหลายอัตราทั้งรอยละ 0, 10 และ 50 

 

ง) ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

กัมพูชาไมมีการทําอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศใด 

 

• การจางงาน 

การจางงานในกัมพูชาอยูภายใตกฎหมายแรงงานป 2540 บังคับใชโดยกระทรวงการสังคม แรงงาน 

การฝกอบรมและฟนฟูเยาวชน 

 

ก) การจางงานของบริษัทตางชาติ 

นักลงทุนตางชาติไมถูกจํากัดสิทธิในการจางงานในประเทศกัมพูชา 
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ข) สัญญาจางงาน 

การจางแรงงานที่เปนชาวกัมพูชาอาจทําเปนสัญญาวาจางที่เปนลายลักษณอักษรหรือสัญญา

ปากเปลาก็ได อยางไรก็ตาม การจางแรงงานที่เปนชาวตางชาติจะตองมีสัญญาการจางงานที่ชัดเจน สัญญาการ

จางงานที่มีกําหนดเวลาเกิน 2 ปใหถือวาเปนสัญญาจางถาวร และหากเปนการจางงานที่ไมจํากัดระยะเวลา

จะตองจัดทําเปนขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรระหวางลูกจางและนายจาง โดยมีระยะเวลาในการทดลอง

งานไมควรเกิน 1 เดือนสําหรับแรงงานที่ไมมีทักษะ ไมเกิน 2 เดือนสําหรับแรงงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

และไมเกิน 3 เดือนสําหรับแรงงานทั่วไป 

 

ค) การเลิกจาง 

นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งลูกจางที่ถูกบอกเลิกการจาง

โดยไมมีการแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรมีสิทธิในการเรียกรองคาชดเชยและคาเสียหายตางๆ ตามที่

กฎหมายกําหนด ยกเวนกรณีที่ลูกจางถูกไลออกเน่ืองจากกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดและ

ระเบียบภายในของบริษัท 

 

ง) ช่ัวโมงทํางาน 

ช่ัวโมงในการทํางานสูงสุดตองไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันหรือ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ทั้งน้ี หากมี

การทํางานลวงเวลา ตองจายคาทํางานลวงเวลาในอัตราที่สูงกวาคาจางปกติ ในอัตรา 1.5 เทาแตถาลูกจาง

จะตองทํางานลวงเวลาในระหวาง 22.00 น. – 05.00 น. หรือตองทํางานลวงเวลาในวันหยุดนายจางตองจาย

คาจางลวงเวลาดังกลาวในอัตรา 2 เทาของคาจางปกติตอช่ัวโมง 

 

จ) อัตราคาจาง 

กัมพูชาไมมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา ยกเวนในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเทา ทั้งน้ี 

คาจางในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตองสอดคลองกับคาครองชีพและเปนไปเพ่ือเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยทั่วไป

อัตราคาจางในกัมพูชาจําแนกตามประเภทของแรงงาน ดังแสดงในตารางที่ 9.1.11 

 

ตารางที่ 9.1.11 อัตราคาจางตอเดือนในกัมพูชา 
ประเภทของแรงงาน อัตราคาจางตอเดือน (เหรียญสหรัฐฯ) 

แรงงานหนัก เชน กรรมกร  50-60 

ลูกจางท่ัวไป เชน คนขับรถ พนักงานขาย 100-150 

เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน 150-300 

เจาหนาท่ีบริหารระดับตน 800-1,000 หรือมากกวา 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน (สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556. 
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เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 รัฐบาลกัมพูชาประกาศขึ้นคาจางขั้นตํ่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเทา

จาก 61 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือนเปน 80 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 

2555 เปนตนไป และมีการปรับเปน 128 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือนในป 2557 ลาสุด มีการปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่า

เปน 140 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือนในป 2559 

 

ฉ) การลาประจําป 

กฎหมายกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาหยุดประจําปโดยไดรับคาจางไดปละไมนอยกวา 15 วัน 

ไมรวมวันหยุดราชการและวันลาปวย โดยสามารถยกเอาวันหยุดประจําปที่เหลือไปรวมกับวันหยุดประจําปในป

ถัดไปได นอกจากน้ี ยังมีสิทธิลาหยุดพิเศษในกรณีที่มีเหตุกระทบตอครอบครัว โดยลาไดไมเกิน 7 วัน 

 

ช) การจางงานชาวตางชาติ 

กฎหมายการลงทุนอนุญาตให QIP จางแรงงานตางชาติพรอมครอบครัวได แตตองเปน

แรงงานในสาขาธุรกิจหรือทักษะที่ไมมีในกัมพูชาหรือเปนที่ตองการในกัมพูชาเทาน้ัน นอกจากน้ี เจาของ

โรงงานหรือผูประกอบการไมสามารถจางแรงงานชาวตางชาติที่ไมมีสมุดการจางงานและบัตรการจางงาน 

รวมทั้งหามจางแรงงานชาวตางชาติเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนแรงงานชาวกัมพูชาในแตละสถาน

ประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- เจาหนาที่ทํางานในสํานักงาน ไมเกินรอยละ 3 

- ผูเช่ียวชาญ ไมเกินรอยละ 6 

- แรงงานไรฝมือ ไมเกินรอยละ 1 

 

ในกรณีที่ตองจางเจาหนาที่หรือผูเช่ียวชาญชาวตางชาติเกินกวาจํานวนที่กําหนดโดยไม

สามารถหลีกเลี่ยงได เจาของโรงงานหรือผูประกอบการตองทําหนังสือขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอ

กระทรวงการสังคม แรงงาน การฝกอบรม และฟนฟูเยาวชนโดยสัญญาจางแรงงานชาวตางชาติทุกคนตอง

จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร พรอมระบุเง่ือนไขของอาชีพและเหตุผลอ่ืนๆ ที่จําเปนใหชัดเจน ทั้งน้ี กฎหมาย

กัมพูชาไมจํากัดจํานวนลูกจางชาวตางชาติที่บริษัทสามารถวาจางไดในระดับบริหาร 

 

แรงงานตางชาติที่จะไดรับอนุญาตใหวาจางไดตองมีคุณสมบัติคือ มีใบอนุญาตใหพํานักใน

กัมพูชา (residency permit) มีหนังสือประจําตัวแรงงานและใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานฯ ตอง

เดินทางเขามาในกัมพูชาอยางถูกตองตามกฎหมาย มีหนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมการจางงาน มีช่ือเสียง

และพฤติกรรมที่ดี มีสุขภาพรางกายเหมาะสมกับงาน และไมเปนโรคติดตอ ทั้งน้ี ใบอนุญาตทํางานมีอายุ 1 ป 

โดยสามารถขอตออายุได แตตองไมเกินระยะเวลาที่ระบุในใบอนุญาตใหพํานักในกัมพูชา 
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ซ) วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

ผูวาจางตองเตรียมเอกสารเก่ียวกับลูกจางเพ่ือขอวีซาทํางานใหกับลูกจาง และขอทําหนังสือ

และบัตรการจางงานของชาวตางชาติเพ่ือขออนุญาตทํางาน โดยตองมีเอกสารดังน้ี  

o แบบฟอรมขอทําหนังสือและบัตรการจางงาน ซึ่งติดแสตมป 1,000 เรียล 

- สําเนาหนังสือเดินทาง 

- ใบอนุญาตใหอยูอาศัยโดยถูกตอง ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย 

- หนังสือรับรองสุขภาพ  

- คาอากร 100 เหรียญสหรัฐฯ 

- รูปถาย 

o สําหรับชาวตางชาติที่มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไปและพํานักถาวร ตองมีเอกสาร ดังน้ี 

- แบบฟอรมขอทําหนังสือและบัตรการจางงานซึ่งติดอากรแสตมป 1,000 เรียล 

- ใบอนุญาตใหพํานักถาวรในกัมพูชา ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย 

- คาอากร 50 เหรียญสหรัฐฯ 

- รูปถาย 

 

การชําระคาอากรสําหรับหนังสือและบัตรการจางงานของชาวตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศ

กัมพูชา ตองชําระกอนวันที่ 31 มีนาคมของแตละป และผูที่ไมชําระคาอากรตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูก

ปรับเทาตัวตามจํานวนปที่ไมไดชําระ  

 

ฌ) กําลังแรงงาน 

กัมพูชามีกําลังแรงงานไมสูงมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุมอาเซียน โดย

ในป 2557 กัมพูชามีกําลังแรงงาน 8,623,857 คน คิดเปนอัตราการเติบโตจากปกอนหนาเพียงรอยละ 2 ทั้งน้ี 

มีขอสังเกตวา กัมพูชามีอัตราการเติบโตของกําลังแรงงานคอนขางตํ่าเพียงรอยละ 2-3 ในชวงป 2550-2557 

และอัตราการเติบโตของกําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง นอกจากดานกําลังแรงงานแลว อัตราการวางงานของ

กัมพูชายังอยูในระดับตํ่า โดยในป 2557 อัตราการวางงานของกัมพูชาอยูที่รอยละ 0.4 เทาน้ัน (ตารางที่ 

9.1.12) 

 

ตารางที่ 9.1.12 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของกัมพูชา ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (คน) 7,260,101 7,504,873 7,701,899 7,900,746 8,076,054 8,260,853 8,446,339 8,623,857 

อัตราการวางงาน 

(รอยละ) 

0.6 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 
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• การควบคมุเงนิตราระหวางประเทศ 

กัมพูชาไมมีกฎหมายหามนําผลกําไรออกนอกประเทศ โดยกฎหมายการลงทุนอนุญาตใหมีการนําเงิน

ที่เปนผลกําไรในการดําเนินธุรกิจออกนอกประเทศไดอยางเสรี โดยเฉพาะการนําเงินออกนอกประเทศเพ่ือ 

- ชําระคานําเขาสินคา คาเงินตน และคาดอกเบ้ียจากการกูเงินตางประเทศ 

- ชําระ royalty fee และคาบริหารจัดการ 

- กําไรจากการดําเนินกิจการ 

- เงินทุนที่ใชในการลงทุนหลังยกเลิกกิจการ 

 

9.1.2  กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  

 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ4

5 
กฎหมายการประกอบธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) ของกัมพูชากําหนดใหนักลงทุน

ตางชาติสามารถเลือกลงทุนในกัมพูชาได 3 รูปแบบคือ บริษัทจํากัด หางหุนสวน และกิจการของตางชาติ  

 

(1) บริษัทจํากัด 

บริษัทจํากัดจัดต้ังไดทั้งในรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด  

- บริษัทเอกชนจํากัด มีผูถือหุนต้ังแต 2 ถึง 30 คน หากจัดต้ังโดยบุคคลเพียงคน

เดียว จะเรียกวา “Single Member Limited Company” ทั้งน้ี บริษัทประเภท

น้ีจะมีขอจํากัดในการโอนหุนแตละประเภท 

- บริษัทมหาชนจํากัด สามารถออกหลักทรัพยใหสาธารณชนได 

 

การจัดต้ังบริษัทจํากัดสามารถทําไดโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้ังแต 1 คนขึ้นไป โดยการย่ืน

เอกสาร  Article of Incorporation ต อกระทรวงพาณิชย  หลั งจาก น้ันจึ งจะ ได รั บ  Certificate of 

Incorporation หรือหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท โดยบริษัทจะมีสัญชาติกัมพูชา หากมีการจดทะเบียนและ

ดําเนินกิจการในกัมพูชา และมีผูถือหุนเปนชาวกัมพูชามากกวารอยละ 51 

 

ดานการออกหุน บริษัทตองออกหุนอยางตํ่าเปนจํานวน 1,000 หุน โดยมี par value ไมนอยกวา 

4,000 เรียลตอหุน (ประมาณ 1 เหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งหุนเหลาน้ีตองเปนประเภทเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งผูถือหุน

จะมีสิทธิเทาเทียมกัน นอกจากที่มีการระบุไวเปนอยางอ่ืน ทั้งน้ี ความรับผิดชอบของผูถือหุนจะถูกจํากัดโดย

มูลคาการถือหุนของผูถือหุน 

 

5  คูมือการคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย (2554) 
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กฎหมายกัมพูชาระบุใหบริษัทเอกชนจํากัดตองมีกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คนขึ้นไป สวนบริษัท

มหาชนจํากัดตองมีกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คนขึ้นไป โดยผูถือหุนอาจเลือกกรรมการบริษัทจากการลงมติ 

จากน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงจะเลือกประธานโดยใชวิธีออกเสียงขางมาก กรรมการบริษัทอาจอยูในตําแหนง

ครั้งละ 2 ป และสามารถไดรับเลือกใหมได 

 

(2)  หางหุนสวน 

กฎหมายกัมพูชาระบุใหหางหุนสวนคือ การทําสัญญาระหวางบุคคล 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจ

เปนสัญญาปากเปลาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได หางหุนสวนอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ หางหุนสวน

สามัญ และหางหุนสวนจํากัด 

- หางหุนสวนสามัญ เปนบุคคลตามกฎหมายหลังจากจดทะเบียน โดยมีสิทธิในการ

เปนเจาของสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย มีสิทธิในการดําเนินธุรกิจ มีสิทธิ

ในการทําสัญญา และสามารถย่ืนฟองและถูกฟองได หางหุนสวนจะแบงปนผล

กําไรและขาดทุน รวมทั้งมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอหน้ีตามกฎหมาย 

- หางหุนสวนจํากัด คือ สัญญาระหวางหุนสวนสามัญซึ่งไดรับอํานาจใหบริหารหาง

หุนสวนโดยลําพัง 1 คนขึ้นไป และหุนสวนจํากัดซึ่งเปนผูลงทุน 1 คนขึ้นไป โดย

หุนสวนจํากัดแตละคนจะมีกําไรและความรับผิดชอบตามมูลคาทรัพยสินที่ลงทุน 

สวนหุนสวนสามัญจะรวมกันรับผิดชอบตอหน้ีของหางหุนสวนตอบุคคลที่สาม 

 

(3)  กิจการของตางชาติ 

กิจการของตางชาติคือ นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นภายใตกฎหมายของตางชาติ แตมีที่ต้ังและ

ดําเนินกิจการในกัมพูชา ซึ่งสามารถดําเนินกิจการไดหลายรูปแบบ ดังน้ี 

- สํานักงานตัวแทน สามารถดําเนินการติดตอลูกคาเพ่ือวัตถุประสงคในการแนะนํา

องคกร สํารวจขอมูลเชิงพาณิชย ทําวิจัยตลาด จัดแสดงตัวอยางและโฆษณาสินคา

ในสํานักงานหรือในงานแสดงสินคา ซื้อและเก็บสินคาเพ่ือใชในงานแสดงสินคา 

เชาสํานักงานและจางพนักงานทองถิ่น ตลอดจนทําสัญญากับลูกคาทองถิ่นในนาม

องคกรหลักได อยางไรก็ตาม สํานักงานตัวแทนไมสามารถซื้อขายสินคา ใหบริการ 

รวมทั้งดําเนินการผลิตหรือแปรรูปสินคาในกัมพูชาได  

- สาขาของบริษัทตางชาติ สามารถดําเนินกิจการไดเชนเดียวกับสํานักงานตัวแทน 

นอกจากน้ี ยังสามารถซื้อขายสินคา ใหบริการ ดําเนินการผลิตและแปรรูปสินคา

ไดเชนเดียวกับวิสาหกิจทองถิ่น เวนแตกิจกรรมที่ถูกหามสําหรับบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลตางชาติ ทั้งน้ี สินทรัพยและหน้ีสินถือเปนความรับผิดชอบของ

องคกรหลัก  
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- บริษัทลูก (subsidiary) คือ บริษัทที่จดทะเบียนโดยบริษัทตางชาติในกัมพูชา และ

ถือหุนอยางนอยรอยละ 51 โดยบริษัทตางชาติ ทั้งน้ี บริษัทลูกนับความเปนบุคคล

แยกจากองคกรหลัก โดยสามารถอยูในรูปแบบของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดก็

ได และอาจดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับวิสาหกิจทองถิ่น เวนแตกิจกรรมที่ถูกหาม

สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตางชาติ 

 

• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ 

สําหรับกิจการที่เปนเงินลงทุนของชาวตางชาติทั้งหมด นักลงทุนสามารถขอจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท

กับกระทรวงพาณิชย โดยมีขั้นตอนขอจัดต้ังบริษัท ดังน้ี 

(1)  ผูลงทุนตองย่ืนขออนุมัติการอนุญาตจัดต้ังกิจการและการครอบครองสถานประกอบ 

การจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่ตองการต้ังกิจการ 

(2)  ผูลงทุนตองย่ืนวัตถุประสงคในการจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชย โดยเอกสารที่ย่ืน

ตองเปนภาษาเขมร  

(3)  ผูลงทุนจะไดรับเลขประจําตัวผูเสียภาษีและถือวามีความพรอมจะประกอบธุรกิจได 

(4)  ผูลงทุนตองย่ืนจดทะเบียนการจางงานกับ MoSALVY 

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

การลงทุนบางประเภทถูกสงวนสิทธิในการลงทุนเน่ืองจากเหตุผลดานความมั่นคงของชาติ ความสงบ

เรียบรอยของสังคม และผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยขอหามน้ีมีผลบังคับใชกับนักลงทุนทั้งจาก

ตางชาติและในประเทศ (กัมพูชาไมมีขอหามสําหรับนักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะ) ธุรกิจที่หามลงทุนและมี

เง่ือนไขในการลงทุนภายใต “The Sub-Decree No.111 on the Implementation of the Law on the 

Amendment to the Law on Investment” มี ดังน้ี  

(1) การผลิตและแปรรูปสารที่ใหผลทางจิตเวชและสารเสพติด 

(2) การผลิตสารเคมีซึ่งเปนอันตราย ยาฆาแมลง และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ตองใชสารเคมี

ตองหามภายใตกฎระเบียบระหวางประเทศหรือกฎระเบียบขององคการอนามัยโลก  

(3) การผลิตและแปรรูปพลังงานไฟฟาโดยการใชของเสียซึ่งนําเขาจากตางชาติ 

(4) อุตสาหกรรมที่เ ก่ียวกับการทําลายปาไมที่ตองหามตามกฎหมายปาไม ไดแก 

อุตสาหกรรมการผลิตไมเลื่อย ไมอัด และผลิตภัณฑจากไมในทองถิ่น  

 

นอกจากน้ี ยังมีอุตสาหกรรมที่อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนโดยมีเง่ือนไข ดังแสดงใน

ตารางที่ 9.1.13 
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ตารางที่ 9.1.13 อุตสาหกรรมที่ใหนักลงทุนตางชาติลงทุนโดยมีเงื่อนไข 
ประเภทกิจการ ขอจํากัด/เงื่อนไข 

การผลิตบุหรี่/ยาสูบ เพ่ือสงออกเทานั้น 

การผลิตแอลกอฮอล ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงท่ีเกีย่วของ 

การผลิตภาพยนตร ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงท่ีเกี่ยวของ 

การผลิตอิฐท่ีทําจากดินเหนียว กระเบื้อง โรงสีขาว ตองมีการรวมทุนกับชาวกัมพูชา 

การผลิตงานแกะสลักท่ีทําจากไมและหิน ตองมีการรวมทุนกับชาวกัมพูชา 

การทอผาไหม ตองมีการรวมทุนกับชาวกัมพูชา 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน (สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556. 

 

• สิทธิประโยชนในการลงทุน 

(1) สิทธิประโยชนสําหรับโครงการที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแหงชาติกัมพูชา 

(Qualified Investment Project: QIP)6. 

 

โครงการลงทุนที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแหงชาติกัมพูชา (The 

Council for the Development of Cambodia: CDC) จะไดรับสิทธิประโยชนในการลงทุนขึ้นอยูกับรูปแบบ

ของโครงการลงทุนน้ันๆ ไมวาจะต้ังอยูในเขตสงเสริมพิเศษ (Special Promotion Zone: SPZ) หรือเขต

สงเสริมการสงออก (Export Promotion Zone: EPZ) หรือไมก็ตาม ตัวอยางรูปแบบของโครงการลงทุนที่

ไดรับและไมไดรับสิทธิประโยชน (ตารางที่ 9.1.14)  

 

ตารางที่ 9.1.14 ตัวอยางโครงการลงทนุที่ไดรับและไมไดรับสิทธิประโยชน 
โครงการลงทุนที่ไมไดรับสิทธิประโยชน โครงการลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชน/เงื่อนไขดานเงินลงทุน 

- กิจกรรมทางพาณิชยทุกชนิด การนําเขา สงออก  
คาปลีก คาสง และรานคาปลอดภาษี 
 

- บริการขนสง ท้ังทางน้ํา ทางถนน ทางอากาศ ยกเวน
การลงทุนเกี่ยวกับรถไฟ 

- ธุรกิจและบริการดานเงินตราและการเงิน เชน ธนาคาร
พาณิชย สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย 

- การพัฒนาท่ีดิน และการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
โกดังเก็บสินคา 

- อุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีการผลิตท้ังหมดเพ่ือสงเสริม
อุตสาหกรรมสงออก ตองมีเงินลงทุน 0.1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขึ้นไป 

- การผลิตเคร่ืองหนังและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ ตองมีเงิน
ลงทุน 0.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป 

- การผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ตองมีเงินลงทุน 0.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป 

- การผลิตรองเทาและหมวก ตองมีเงินลงทุน 0.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขึน้ไป 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC) 

 

6  ภายใต Amended Law on Investment 
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สิทธิประโยชนที่ QIP ไดรับมีดังตอไปน้ี 

ก) สามารถเลือกที่จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร หรือใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาพิเศษ 

โ ค ร ง ก า ร ต อ ง ไ ด รั บ  Certificate of Obligation Satisfaction ห รื อ  Certificate of 

Compliance ซึ่งจะไดรับเปนรายป จึงจะมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีกําไร ระยะเวลาการยกเวนภาษี

ประกอบดวย “Trigger Period” + 3 ป + “Priority Period” โดยทั้งหมดตองไมเกิน 9 ป ทั้งน้ี Trigger 

Period มีระยะเวลาสูงสุด 3 ป เริ่มต้ังแตวันที่ไดรับใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดทาย (Final Registration 

Certificate: FRC) และสิ้นสุดในวันสุดทายของปภาษีทันทีที่ QIP มีกําไร หรือทันทีที่ QIP  

- หาก QIP มีกําไร: ปภาษีที่มีกําไรครั้งแรก 

- หาก QIP มีรายไดจากการขายสินคาหรือบริการ: ปภาษีที่ 3 หลังจากที่มีรายได

ครั้งแรก  

สวน Priority Period มีระยะเวลาสูงสุด 3 ป ขึ้นอยูกับประเภทของโครงการและจํานวนเงิน

ลงทุน ยกตัวอยางเชนกรณีของอุตสาหกรรมเบา มี Priority Period ดังน้ี 

- โครงการที่มีเงินลงทุนตํ่ากวา 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ: ไมมี Priority Period 

- โครงการที่มีเงินลงทุนต้ังแต 5-20 ลานเหรียญสหรัฐฯ: มี Priority Period 1 ป 

- โครงการที่มีเงินลงทุนมากกวา 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ: มี Priority Period 2 ป 

 

สําหรับการคิดคาเสื่อมราคาแบบพิเศษ QIP สามารถเลือกลดหยอนคาเสื่อมราคาสําหรับ

สินทรัพยที่ใชในการผลิตหรือแปรรูปในอัตรารอยละ 40 ไดรับสิทธิยกเวนภาษีนําเขาสําหรับอุปกรณการผลิต 

วัสดุกอสราง และอ่ืนๆ ตามประเภทของ QIP (ตารางที่ 9.1.15) 

ข) ไดรับการยกเวนภาษีสงออก 

 

ตารางที่ 9.1.15 สินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาตามประเภทโครงการ QIP 
ประเภท QIP สินคายกเวนภาษีนําเขา 

QIP ท่ีผลิตเพ่ือขายในกัมพูชา อุปกรณการผลิต วัสดุกอสราง และวัตถุดิบท่ีใชผลิต 
 

QIP ท่ีผลิตเพ่ือสงออก (ยกเวนโครงการท่ี

เลือกใชกลไกคลังสินคาทัณฑบน) 
 

QIP ท่ีเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 

 

อุปกรณการผลิต วัสดุกอสราง วัตถุดิบท่ีใชผลิต สินคาข้ันกลาง และอุปกรณ

ตกแตง 
 

อุปกรณการผลิต วัสดุกอสราง วัตถุดิบท่ีใชผลิต สินคาข้ันกลาง และอุปกรณ

ตกแตงท่ีใชในการผลิต ในกรณีท่ี QIP เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีไมไดขายสินคา

ท้ังหมดใหแกอุตสาหกรรมสงออก หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมสงออกโดยตรง QIP 

จะตองชําระภาษีสําหรับวัตถุดิบท่ีใชผลิตตามจํานวนสินคาท่ีไมไดผลิตเพ่ือ

สนบัสนุนอุตสาหกรรมสงออก 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC) 
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(2) สิทธิประโยชนสําหรับโครงการลงทุนภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: 

SEZ) 

ภายใตกฎหมายการลงทุนของกัมพูชาฉบับแกไข (Law on Amendment to the Law on 

Investment of 2003) QIP ที่ต้ังอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชนในการลงทุนเชนเดียวกับ 

QIP อ่ืนๆ กลาวคือ ไดรับการยกเวนภาษีศุลกากร นอกจากน้ี ยังไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไดแก 

ก) ไดรับการยกเวนมูลคาเพ่ิม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- สําหรับวัสดุกอสราง อุปกรณการผลิต และวัตถุดิบ ที่จะนําเขาภายใต QIP ที่ผลิต

เพ่ือสงออก 

- สําหรับวัสดุกอสราง และอุปกรณการผลิต ที่จะนําเขาภายใต QIP ที่ผลิตเพ่ือขาย

ในกัมพูชา 

- สินคาที่ผลิตโดย QIP ใน SEZ ซึ่งจะเปนวัตถุดิบสําหรับ QIP อ่ืนใน SEZ เดียวกัน 

 

ทั้งน้ี นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไดรับสิทธิในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ที่อัตรา

รอยละ 0 ตองเก็บบันทึกขอมูลการยกเวนภาษีทุกครั้งที่มีการนําเขาสินคา และหากมีการนําเขาสินคาที่ผลิต

เสร็จสิ้นแลวไปยังตลาดทองถิ่น นักลงทุนสามารถขอคืน VAT ตามที่ไดเก็บบันทึกไว 

 

ข) ไดรับการอํานวยความสะดวกดานพิธีการทางศุลกากร6

7 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- SEZ ที่ต้ังอยูภายในรัศมี 20 กม. จากดานชายแดน: สําหรับการนําเขา ผูนําเขาไม

จําเปนตองย่ืนเอกสารสําแดงสินคา (customs declaration) ที่สํานักงานศุลกากร 

และไมตองมีการปดผนึกสินคาโดยเจาหนาที่ โดยจะมีการตรวจเอกสารสรุปการ

สําแดงสินคา (Customs Summarized Declaration) พรอมกับตรวจยืนยัน

พนักงานที่เก่ียวของและการขนสงสินคาที่ทางเขา SEZ สําหรับการสงออก จะมี

การดําเนินพิธีการทางศุลกากรภายใน SEZ หากไมพบสิ่งผิดปกติ ผูสงออกจะ

ไดรับเอกสารยืนยันจากเจาหนาที่ จากน้ันสามารถขนสงสินคาไปยังดานชายแดน 

ซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกสารยืนยันอีกครั้งหน่ึง 

- SEZ ที่ต้ังอยูนอกรัศมี 20 กม. จากดานชายแดน: สําหรับการนําเขา ตองมีการปด

ผนึกสินคาโดยเจาหนาที่ สวนสําหรับการสงออก จะมีการดําเนินพิธีการทาง

ศุลกากรใน SEZ และตองมีการปดผนึกสินคากอนการขนสงไปยังชายแดน 

  

7  Prakas No.734 MEF on the Special Customs Procedures ณ วันที่ 11 กันยายน 2008  
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ค) การรับรองและคุมครองการลงทุน 

รัฐบาลกัมพูชาไดออกกฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546) เพ่ือจูงใจให

นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนและสรางงานอันจะกอใหเกิดรายไดกับประชาชนและเพ่ิมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยกฎหมายการลงทุนดังกลาวใหความคุมครองนักลงทุนตางชาติ ในประเด็นดังตอไปน้ี  

(1) นักลงทุนตางชาติจะไดรับการปฏิบัติ รวมทั้งคุมครองทรัพยสินในทุกๆ ดานเทาเทียมกับ

บุคคลในชาติ ยกเวนการถือครองที่ดิน 

(2) รัฐบาลจะไมดําเนินนโยบายที่สงผลกระทบตอกรรมสิทธ์ิของเอกชนในดานลบ 

(3) รัฐบาลจะไมใชนโยบายกําหนดราคาสินคาหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ไดรับการ

สงเสริม  

(4) รัฐบาลอนุญาตใหนักลงทุนซื้อขายเงินตราตางประเทศ รวมทั้งสามารถสงรายไดจากการ

ลงทุนออกนอกประเทศได  

 

9.1.3 พฤติกรรมผูบริโภคของประเทศกัมพูชา 

 

 ประเทศกัมพูชา สวนใหญมีเช้ือชาติกัมพูชาถึงรอยละ 90 เช้ือชาติเวียดนามรอยละ 5 เช้ือชาติจีน 

รอยละ 1 และเช้ือชาติอ่ืนๆ รอยละ 48 ชาวกัมพูชามีลักษณะนิสัยคลายคนไทยและชอบดูละครไทย ทําใหชาว

กัมพูชาช่ืนชอบสินคาไทย 8

9 นอกจากน้ี ชาวกัมพูชามองสินคาไทยเปนสินคาคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล มีอายุ

การใชงานนานกวาสินคาจีนและเวียดนามถึงแมจะมีราคาที่สูงกวา ประกอบกับประเทศกัมพูชาไมสามารถผลิต

สินคาใหเพียงพอตอความตองการในประเทศ ทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพ 

 

หากแบงผูบริโภคตามกําลังซื้อ ผูบริโภคที่มีกําลังซื้อตํ่ามีประมาณรอยละ 85 ผูบริโภคที่มีกําลังซื้อปาน

กลางและที่มีกําลังซื้อสูงประมาณรอยละ 10 และ 5 ตามลําดับ9

10 โดยผูบริโภคที่มีกําลังซื้อตํ่าน้ัน จะซื้อสินคาที่

จําเปนและพิจารณาจากปจจัยดานราคาเปนหลัก มากกวาดานคุณภาพของสินคา 

 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ เปดเผยวา ชาวกัมพูชานิยมซื้อสินคาจาก

ตลาดสดถึงรอยละ 70 ซึ่งในตลาดสดนอกจากจะจําหนายอาหารแลว ในบางแหงยังจําหนายเสื้อผา 

เครื่องประดับและเครื่องใชไฟฟาอีกดวย สวนวัยแรงงานในเมืองใหญ (กรุงพนมเปญและเสียมราฐ) นิยมบริโภค

สินคาในรานคาปลีก ชาวกัมพูชานิยมบริโภคสินคานอยช้ินแตซื้อบอยครั้ง ถึงแมจะมีศูนยการคาขนาดใหญใน

กัมพูชาแตมักจะเปนผูบริโภคชาวกัมพูชาที่มีกําลังซื้อสูงหรือนักทองเที่ยวชาวตางชาติ10

11 

8  https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Cambodia 
9  ดร.กฤษติกา คงสมพงษ, เจาะลึกพฤติกรรมผูบริโภค 9 ประเทศอาเซียน 
10  กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
11  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, เก็บตกจากตางแดน พฤติกรรมผูบริโภคกัมพูชา 
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การรับประทานอาหาร ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูในเมืองจะเลือกรับประทานอาหารเชาและอาหารเที่ยง

นอกบาน สวนอาหารเย็นจะรับประทานในบาน11

12 

 

9.1.4 โอกาสและความทาทายทางธุรกิจในประเทศกัมพูชา 

 

• โอกาสทางธุรกิจ 

ในสวนของโอกาสทางธุรกิจในประเทศกัมพูชาน้ันมีอยูคอนขางมากและหลากหลาย เน่ืองจากรัฐบาล

กัมพูชามีนโยบายที่เอ้ือตอการเขามาตอการลงทุนโดยตางชาติทั้งในสวนของการผลิตสินคาและการใหบริการ 

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่สําคัญที่นาจะมีโอกาสทางธุรกิจในกัมพูชา ไดแก อุตสาหกรรมการกอสรางและธุรกิจที่

เกี่ยวของ ธุรกิจการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจรานอาหาร  ธุรกิจฝกอบรม ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับ

ยานยนต ธุรกิจโลจิสติกส และธุรกิจโรงพยาบาล  

 

สําหรับอุตสาหกรรมการกอสรางน้ัน เน่ืองจากในปจจุบัน กรุงพนมเปญมีการเติบโตอยางมาก โดยมี

การกอสรางอาคารที่อยูอาศัย ตลอดจนหางสรรพสินคาจํานวนมาก จึงเปนโอกาสใหกับธุรกิจกอสราง 

ออกแบบอาคาร การตกแตงภายใน ตลอดจนธุรกิจการผลิตเฟอรนิเจอรและเครื่องประดับตกแตงบานอ่ืนๆ 

 

ในสวนของสินคาอุปโภคบริโภคน้ัน เน่ืองจากผูบริโภคชาวกัมพูชามีความนิยมสินคาไทยอยางมาก โดย

เช่ือวาสินคามีคุณภาพดีกวาสินคาที่ผลิตภายในประเทศและสินคาที่นําเขาจากจีนหรือเวียดนาม นอกจากน้ี 

ชาวกัมพูชายังนิยมดูรายการโทรทัศนไทย ทําใหไดรับอิทธิพลการใชสินคาตลอดจนความนิยมในตัวนักแสดง

ชาวไทย จึงทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาอุปโภคบริโภคมีโอกาสในการเขามาทําตลาดคาขายสินคาในกัมพูชา 

 

สําหรับธุรกิจรานอาหารน้ัน แมชาวกัมพูชาโดยทั่วไปจะมีรายไดตํ่า แตชาวกัมพูชาและชาวตางชาติใน

กรุงพนมเปญน้ันมีกําลังซื้อสูง และตองการใชบริการรานอาหารที่มีคุณภาพของสินคาและบริการที่ดี รวมถึง

สามารถตอบสนองวิถีชีวิต (lifestyle) ได จึงทําใหธุรกิจรานอาหารโดยเฉพาะรานกาแฟซึ่งกําลังเปนที่นิยม

อยางมากในกรุงพนมเปญ ควรเขามาลงทุนในกรุงพนมเปญ 

 

นอกจากน้ี ยังมีโอกาสในธุรกิจการฝกอบรมแรงงานและพนักงาน ทั้งในสวนที่เปนลูกจางในโรงงาน 

และพนักงานในสวนของงานบริการ เน่ืองจากแรงงานชาวกัมพูชายังไมมีความคุนเคยมากนักในการเขามา

ทํางานในโรงงาน ตลอดจนไมมีความเขาใจและความรูความสามารถมากนักในการทํางานในภาคบริการของ

ประเทศ  

 

12  ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ในสวนธุรกิจโรงพยาบาลน้ัน เน่ืองจากบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศไทย มีคุณภาพ

และมาตรฐานสูง จึงทําใหเปนที่นิยมของชนช้ันกลางและชนช้ันสูงชาวกัมพูชา ตลอดจนชาวตางชาติที่เขามา

ทํางานในกัมพูชา นิยมใชบริการทางการแพทยของประเทศไทย โดยนิยมเขามารับบริการในประเทศไทย ทั้งน้ี 

ในปจจุบัน กัมพูชามีโรงพยาบาลของประเทศไทยไปต้ังหน่ึงแหง โดยเปนโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาล

กรุงเทพ  

 

• ความทาทายทางธุรกิจ 

ความทาทายในการประกอบธุรกิจในกัมพูชา ไดแก ระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่

ยังคอนขางดอยพัฒนา ตลอดจนยังคงขาดแคลนไฟฟาในพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากในบริเวณกรุงพนมเปญ และ

บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆ  ในขณะที่ในบริเวณกรุงพนมเปญและในเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน แมจะมีไฟฟา

ใชแตคาไฟฟาก็ยังคงมีราคาแพง อยางไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชารวมกับนักลงทุนชาวจีนและมาเลเซีย กําลัง

ดําเนินการสรางโรงไฟฟา 18 โครงการ โดยเปนโรงไฟฟาพลังนํ้าและถานหิน ตลอดจนพัฒนาระบบสงไฟฟา ซึ่ง

คาดวาจะแลวเสร็จใน 3 – 4 ปขางหนา เพ่ือที่จะเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟา และลดราคาคาไฟฟาในอนาคต 

สงผลใหคาไฟฟาของกัมพูชามีแนวโนมคอยๆ ลดตํ่าลง การขาดแคลนไฟฟาของกัมพูชาจึงไมไดเปนโอกาสของ

ประเทศไทยในการเขาไปลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เน่ืองจากมีนักลงทุนจากตางชาติเขาไปลงทุน

รวมกับรัฐบาลกัมพูชาแลว แตกลับเปนอุปสรรคสําหรับนักธุรกิจที่จะเขาไปลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

อ่ืนๆ ซึ่งจะตองเผชิญกับคาไฟฟาสูงที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากน้ีกัมพูชายังตองเผชิญกับปญหาการคอรรัปชัน 

ที่ถือไดวายังคงรุนแรงและมีอยูในทุกระดับ ซึ่งสรางปญหาในการทําธุรกิจไมวาจะเปนการจัดต้ังธุรกิจ การ

ดําเนินธุรกิจ การสงออกนําเขาสินคา และการชําระภาษี  

 

ทางดานแรงงานน้ัน ก็ยังคงเปนปญหาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ โดยในดานปริมาณน้ัน บริเวณ

อ่ืนๆ ของประเทศนอกจากกรุงพนมเปญน้ัน แรงงานคอนขางนอยและหาไดยาก นอกจากน้ี ทักษะของแรงงาน

ถือวาคอนขางตํ่า โดยเฉพาะในสวนของชางยนต ชางเทคนิค และชางไฟฟา รวมถึงความเขาใจในมาตรฐานของ

การใหบริการในธุรกิจการบริการตางๆ ก็ถือไดวาตํ่ากวาประเทศไทยอยางมาก 

 

9.1.5 เมืองสําคัญของกัมพูชา 

 

กัมพูชามีเมืองสําคัญคือ กรุงพนมเปญซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ และมีจํานวนประชากรมาก โดย

มีประชากรประมาณ 1.7 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศ รวมทั้ง เปนเมืองที่มี

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงที่สุดราว 8,012.7 พันลานเรียล (หรือประมาณ 1.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

จึงกลาวไดวาพนมเปญเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและศูนยราชการของกัมพูชา ตลอดจน เมืองดังกลาว

ยังเปนที่ต้ังของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุงหม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  นอกจากน้ี กรุง
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พนมเปญยังเปนเมืองที่มีกําลังซื้อสูง โดยนอกจากกําลังซื้อจากประชาชนทองถิ่น ยังมีกําลังซื้อจากชาวตางชาติ

ที่เขามาทํางานและอยูอาศัยอีกดวย โดยยานการคาและที่อยูอาศัยที่มีศักยภาพ ไดแก บริเวณบึงเกงกอง 

(Bueng Keng Kong: BKK) 

 

ปอยเปต เปนเมืองชายแดนที่สําคัญโดยอยูในจังหวัดบันเตียมันเจยของกัมพูชา ซึ่งเช่ือมตอกับจังหวัด

สระแกวของไทย โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปนลําดับที่ 3 ของประเทศ (ตารางที่ 9.1.16) มีธุรกิจ

หลักคือการประกอบสถานบันเทิงคาสิโน (casinos) คาสิโนแหงแรกในเมืองปอยเปตเกิดขึ้นต้ังแตป 2542 และ

ในป 2551 มีทั้งหมด 8 แหง โดยคาสิโนที่รองรับลูกคาชาวไทยมากที่สุด ไดแก KKIRC ติดชายแดนแชมแยม 

(Cham Yeam) โดยคาดวามีลูกคาชาวไทยใชบริการสูงถึง 1.2 ลานคน ธุรกิจคาสิโนดังกลาวกอใหเกิดการจาง

งานโดยประมาณหน่ึงหมื่นตําแหนงในปอยเปต12

13  

 

ธุรกิจคาสิโนในปอยเปต ดึงดูดใหผูที่เดินทางมาใชบริการเกิดการจับจายใชสอยในเรื่องอ่ืนๆ ดวย เชน 

ธุรกิจคาขายในตลาดโรงเกลือซึ่งมีพอคาแมคาเปนชาวกัมพูชาจํานวนมาก โดยคาดวาสูงถึง 1.85 ลานคนตอป 

สินคาหลักที่มีการคาขายกันมากในตลาดโรงเกลือ คือ เสื้อผาและเครื่องนุงหม ที่รับมาขายตอจากโรงงานสิ่งทอ

และเครื่องนุงหมในพนมเปญ และโรงงานบางแหงใกลปอยเปตดวย ทั้งน้ี เสื้อผาที่ขายในตลาดโรงเกลือจะมี

ราคาตํ่ากวาเสื้อผาแบบเดียวกันในพนมเปญ และรานจํานวนมากทําธุรกิจคาสง (wholesale) ซึ่งอาจเปน

สินคาลอกเลียนแบบหรือไมติดแบรนดสินคา ทําใหชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงนักทองเที่ยวชาวไทย นิยม

ซื้อสินคาดังกลาวเพ่ือไปขายตอในประเทศไทยดวยบางสวน การเติบโตของธุรกิจคาสิโน ผนวกกับตลาดโรง

เกลือดังกลาว สงผลใหคาจางแรงงานของชาวกัมพูชาที่ประกอบอาชีพในธุรกิจเหลาน้ี ไดรับคาแรงสูงกวา

คาแรงของชาวกัมพูชาโดยเฉลี่ยทั้งประเทศ คือประมาณ 3,000 บาทตอเดือน (หรือประมาณ 90 เหรียญ

สหรัฐฯ)  

 

นอกเหนือจากโรงงานผลิตเครื่องนุงหมขนาดกลางถึงขนาดยอมที่กลาวถึงขางตนแลว ปอยเปตมีเขต

เศรษฐกิจพิเศษอูเนียง (Ou Neang SEZ) ต้ังอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตรไปทางเหนือ เขต

เศรษฐกิจพิเศษดังกลาวกอต้ังขึ้นโดยบริษัท Chhay Chhay Investment Company หรือ CCI ในป 2000 

เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวเปนความต้ังใจของรัฐบาลกัมพูชาที่ตองการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมปริมาณการจางงานชาวกัมพูชาในพ้ืนที่ รวมถึงสงเสริมการคาขายชายแดน

ระหวางประเทศไทยและกัมพูชา 

 

13  Ishida, Masami. "Border Economies in the Greater Mekong Subregion." Southeast Asian Economies 31, no. 3 (2014): 121-

24. doi:10.1355/ae31-3l. 
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นอกจากกรุงพนมเปญและปอยเปตแลว จังหวัดและพ้ืนที่สําคัญอ่ืนๆ ของกัมพูชา ไดแก จังหวัด 

เสียมเรียบ ซึ่งเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและเปนเมืองศูนยกลางของการทองเที่ยว เน่ืองจากมีนคร

วัด-นครธม จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดกัมปงจาม ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการผลิตสินคาเกษตรอยูมาก13

14 

 

ตารางที่ 9.1.16 เมืองสาํคญัของกัมพูชา 

จังหวัด 
จํานวนประชากร (2556)  

(คน) 
จังหวัด 

GDP (2549)*  

(พันลานเรียล) 

กัมปงจาม 1,757,223 พนมเปญ 8,012.7 

พนมเปญ 1,688,044 คันเดล 2,253.2 

เปรยแวง 1,156,739 บันเตียมันเจย 1,021.5 

ท่ีมา: National Institute of Statistics (NIS) Cambodia, 2013 Inter-censal Population Survey, Hatsukano (2010) 

หมายเหตุ: ขอมูล GDP ในระดับจังหวัดของกัมพูชาเทาท่ีมีอยูในปจจุบันคือ ขอมูลในป 2549 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคชาวพนมเปญของศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานพบวา ชาว

พนมเปญรอยละ 25 ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก รองลงมาไดแก ทํางานราชการ (รอยละ 20.7) ทํางานใน

บริษัทเอกชน (รอยละ 29) และทํางานช่ัวคราว (รอยละ 18) สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารน้ัน ชาว

พนมเปญกวารอยละ 98.3 นิยมทําอาหารทองถิ่น และทําอาหารจีนบางมื้อ จากเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว

และการพัฒนาเมือง ทําใหมีเชนรานอาหารตางประเทศเขามาเปดในพนมเปญจํานวนมาก อาทิ พิซซา ชาบู เค

เอฟซี ซึ่งไดรับความนิยมจากชาวพนมเปญวัยหนุมสาวจํานวนมาก ทั้งน้ี ชาวพนมเปญนิยมบริโภคสินคาไทย 

โดยเฉพาะสินคากลุม FMCG (Fast Moving Consumer Goods) อยางไรก็ตาม สวนแบงตลาดของสินคาไทย

ในกลุมดังกลาวมีแนวโนมลดลง จากการเขามาตีตลาดของสินคาเกาหลี มาเลเซีย และเวียดนาม14

15  

 

สําหรับชาวปอยเปต สวนใหญเปนแรงงานในธุรกิจภาคบริการซึ่งเปนธุรกิจหลักของเมืองปอยเปต 

ไดแก คาสิโน โรงแรม และรานอาหาร เปนตน บางสวนเปนแรงงานในโรงงานผลิตเครื่องนุงหุมขนาดกลางหรือ

ยอมในบริเวณดังกลาว นอกจากน้ีบางสวนประกอบอาชีพคาขายสินคาจําพวกเครื่องนุงหมหรืออ่ืนๆ ในสถานที่

ทองเที่ยวและตลาดโรงเกลือ ซึ่งเปนสถานที่จับจายใชสอยหลักของชาวตางชาติที่เดินทางมายังปอยเปต 

เน่ืองจากคาจางแรงงานที่สูงกวาคาจางโดยเฉลี่ยของชาวกัมพูชาในเมืองอ่ืน ชาวปอยเปตหรือชาวกัมพูชาที่

ประกอบอาชีพอยูในปอยเปตสวนใหญ จึงมีความสามารถในการจับจายใชสอยมากกวาชาวกัมพูชาทั่วไป 

ยกเวนชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญ 

  

14  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และจากการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลของคณะผูวิจัย 
15  ECBER, Consumer behavior habitudes in Phnom Penh 2014, Cambodia, สืบคนเมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม 2559 
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• ธุรกิจที่จะสงเสริม 

ธุรกิจที่มีโอกาสในพนมเปญไดแก ธุรกิจสําหรับชาวตางชาติที่มาทํางานและพํานักในพนมเปญ อาทิ 

รานกาแฟ สินคาไลฟสไตล เน่ืองจากพนมเปญเปนเมืองที่มีผูบริโภคกลุมดังกลาวอยูเปนจํานวนมาก รวมทั้ง  

ชาวพนมเปญวัยหนุมสาวเร่ิมมีวิถีชีวิตแบบชาวเมืองมากขึ้น กลาวคือ เริ่มเดินเลนในหางสรรพสินคา น่ังราน

กาแฟ ดูภาพยนตรในวันหยุด15

16  

 

สําหรับธุรกิจที่ควรสงเสริมในปอยเปต ไดแก ธุรกิจเสื้อผาเครื่องนุงหม โดยเฉพาะการลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากมีโครงสรางพ้ืนฐานดี โดยเมืองปอยเปตมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสําคัญ คือ เขตเศรษฐกิจ

พิเศษปอยเปต-โอเนียง ซึ่งมีธุรกิจเสื้อผาเครื่องนุงหม และธุรกิจผลิตเครื่องประดับต้ังอยูจํานวนมาก นอกจากน้ี 

จากที่เมืองปอยเปตมีคาสิโนจํานวนหลายแหง ทําใหธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับคาสิโนมีโอกาสสูงในเมืองดังกลาว 

เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร เปนตน   
 

9.2  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

9.2.1  ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 
 

เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยในป 2557 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีมูลคา

ประมาณ 12 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 7.5 ขณะที่

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองจาก 948 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนในป 2552 เปน 

1,793.50 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนในป 2557 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอ

หัวเฉลี่ย 6 ป คือ รอยละ 13.6 สวนอัตราเงินเฟอพบวามีความผันผวนพอสมควร โดยในป 2557 มีอัตราเงิน

เฟอติดลบรอยละ 0.3 สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบของ สปป.ลาว ออนคาลงเล็กนอยจากป 2556 โดยมีอัตรา

แลกเปลี่ยนทางการอยูที่ 8,048.96 กีบตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.2.1)  
 

ตารางที่ 9.2.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ สปป.ลาว  ป 2552 – 2557 
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด 
(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

5.8 7.2 8.3 9.4 11.2 12.0 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ี ป 2548 (รอยละ) 

7.5 8.5 8.0 8.0 8.5 7.5 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ 
ราคาตลาด (เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 

948 1,147.10 1,301.0 1,445.90 1,701.00 1,793.50 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) -2.9 10.0 3.8 4.3 8.2 -0.3 
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (กีบ/เหรียญสหรัฐฯ) 8,516.05 8,258.80 8,030.10 8,007.80 7,860.10 8,049.00 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 

16  ขอมูลจากการสัมภาษณในกัมพูชา 
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• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

ในป 2557 เศรษฐกิจ สปป.ลาว มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ตามการขยายตัวของภาคบริการ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดยแรงขับเคลื่อนที่สําคัญมาจากภาคบริการ ประเภทธุรกิจการเงิน 

ธุรกิจการขนสงและการสื่อสารเปนหลัก ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจที่ขยายตัวไดดี ไดแก ธุรกิจพลังงานไฟฟา 

และธุรกิจพลังงานนํ้า ในสวนของภาคเกษตรกรรมพบวา เริ่มมีบทบาททางเศรษฐกิจลดลงตอเน่ือง โดยมีอัตรา

การเติบโตตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงในทุกสาขา (สาขาพืชผล ปศุสัตว ปาไม และประมง) ทั้งน้ี 

รัฐบาลมีเปาหมายที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณทั้ง ปาไม นํ้า แรธาตุ และภาคการเกษตร ดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว  

 

โครงสรางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน กลาวคือ มีการหันมาพ่ึงพา

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอยางเห็นไดชัด จากป 2536 ที่สัดสวนของมูลคาสินคาภาคเกษตรกรรมตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอยูที่รอยละ 57.5 ในขณะที่สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมและบริการตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศอยูที่รอยละ 17.7 และ รอยละ 24.7 ตามลําดับ ในขณะที่คาดการณวา ในป 

2558 สัดสวนของภาคเกษตรกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศลดลงเหลือเพียงรอยละ 23.1 ในทาง

กลับกัน สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อยูที่รอยละ 33.4 และรอยละ 

43.5 ตามลําดับ (ภาพที่ 9.2.1) 

 

ภาพที่ 9.2.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 
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• การสงออกและการนาํเขา 

จากขอมูลธนาคารแหง สปป. ลาว  พบวาในป 2557  สปป.ลาว ขาดดุลการคาถึง 1,609 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ โดยมีปจจัยจากการที่ประเทศมีการนําเขาเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 39 จากปกอนหนา โดยมาจากการนําเขา

สินคาขั้นกลางและสินคาทุนเปนหลัก อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออกก็ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 18 จากปกอนหนา 

ซึ่งสินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก สินแร เครื่องนุงหม อาหารสําเร็จรูป และยาสูบ 

 

•  การคาระหวางไทยและ สปป. ลาว 

จากสถิติการคาระหวางประเทศระหวางไทยและ สปป.ลาว ลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวาง

ไทยและสปป.ลาวขยายตัวรอยละ 10.1 เพ่ิมขึ้นจากมูลคา 175.5 พันลานบาท ในป 2557 เปน 193.2 พันลาน

บาท โดยมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 142.9 

พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 10.2 สวนการนําเขามีมูลคา 50.3 พันลานบาท ขยายตัว

จากปกอนหนาในอัตรารอยละ 9.7  

จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและ สปป.ลาว ดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาเกินดุล

กับ สปป.ลาว คิดเปนมูลคา 92.6 พันลานบาท ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา 

(ตารางที่ 9.2.2) 

 

ตารางที่ 9.2.2 การคาระหวางไทยและสปป.ลาว ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 71,989.39 91,541.73 118,023.08 149,484.71 155,235.44 175,508.27 193,200.55 

 (-8.83) (27.16) (28.93) (26.66) (3.85) (13.06) (10.08) 

การสงออก 56,045.36 67,606.02 83,534.30 110,802.47 113,542.08 129,666.32 142,909.28 

 (-4.02) (20.63) (23.56) (32.64) (2.47) (14.20) (10.21) 

การนําเขา 15,944.04 23,935.72 34,488.78 38,682.24 41,693.35 45,841.95 50,291.27 

 (-22.50) (50.12) (44.09) (12.16) (7.78) (9.95) (9.71) 

ดุลการคา 40,101.32 43,670.30 49,045.52 72,120.22 71,848.73 83,824.37 92,618.00 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายัง สปป. ลาว มีมูลคา 720.84 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ที่มูลคา 426.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 68.95 โดยมูลคาสะสม 
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การลงทุนจากตางประเทศมายัง สปป. ลาว ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งหมด 2,891.33 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (ตารางที่ 9.2.3) 

 

ตารางที่ 9.2.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายัง สปป.ลาว ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 323.52 227.77 318.60 278.81 300.74 294.38 426.67 720.84 

มูลคาสะสม (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 323.52 551.29 869.89 1,148.7 1,449.44 1,743.82 2,170.49 2,891.33 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 72.72 -29.60 39.88 -12.49 7.87 -2.11 44.94 68.95 

ท่ีมา: ธนาคารโลก (ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559) 

 

• เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 

 เงินสกุลหลักของ สปป.ลาว  คือ เงินกีบ (Kip) ภายใตอัตราแลกเปลี่ยนเปนระบบลอยตัวแบบจัดการ 

โดยธนาคารแหง สปป. ลาว เปนผูกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงในแตละวัน เพ่ือใหธนาคารพาณิชยใช

กําหนดอัตราซื้อขาย ซึ่งจะตองอยูในระดับที่แตกตางไดไมเกินรอยละ 0.25 ของอัตราแลกเปลี่ยนอางอิง 

 

โดยคาเงินกีบเฉลี่ยป 2557 อยูที่ 8,048.96 กีบตอเหรียญสหรัฐฯ ออนคาลงรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับ

ป 2556 ซึ่งอยูที่ 7,860.14 กีบตอเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี คาเงินกีบแข็งคาขึ้นรอยละ 2.99 เมื่อเทียบกับเงินบาท

ไทย โดยคาเงินกีบเฉลี่ยป 2557 อยูที่ 249.77  กีบตอบาท เทียบกับป 2556 ที่ 257.21 กีบตอบาท 

 

สปป. ลาว มีกฎหมายดานการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและการควบคุมเงินทุน จึงเปนผลให

การทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งครอบคลุมการกูเงินจากตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ การประกันภัยสินคาที่มาจากตางประเทศ การชําระเงินดวยสกุลอ่ืนที่มิใชกีบ และทุกธุรกรรมเงิน

โอนออกและเงินโอนเขาจะตองดําเนินการภายใตกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยกิจกรรม

เหลาน้ีตองไดรับการอนุญาตจากธนาคารแหง สปป.ลาว    

 

สวนการแลกเปลี่ยนจากเงินกีบเปนสกุลเงินอ่ืนๆ น้ัน จะไดรับอนุญาตเฉพาะบางวัตถุประสงคภายใต

กฎระเบียบควบคุมเงินทุน อยางไรก็ตาม จะไดรับการยกเวนในกรณีที่ไดรับการอนุมัติจากสภาแหงชาติโดย

คณะกรรมการสภาแหงชาติ เชน กรณีการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญและโครงการเหมืองแร 

 

• ระบบธนาคาร  

(1) ธนาคารกลางแหง สปป.ลาว  (Bank of Lao PDR: BOL) 
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 ธนาคารแหง สปป.ลาว  จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหง สปป.ลาว  ซึ่งเปน

ธนาคารกลางของประเทศ รับผิดชอบดานนโยบายการเงิน นโยบายควบคุมเงินทุน และการควบคุมและกํากับ

ดูแลธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน 

 

(2) ธนาคารพาณิชย 

 การจัดต้ังธนาคารพาณิชยตางประเทศหรือสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตอง

ไดรับอนุญาตจากธนาคารกลางกอน กฎหมายธนาคารพาณิชยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถใหบริการ

ดานการเงินอยางครบวงจร เชน รับฝากเงิน จัดจําหนายพันธบัตรและหลักทรัพย ใหสินเช่ือออกหนังสือ 

ค้ําประกันจากธนาคาร แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และจัดการและใหคําปรึกษาดานเงินทุนและ

หลักทรัพย เปนตน นอกจากน้ี กฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชยกําหนดใหทุกธนาคารแบงสัดสวนของเงินฝาก

ในปที่ผานมาใหกับกองทุนฟนฟูเปนประจําทุกป เพ่ือใหเกิดความมั่นคงของธนาคารพาณิชย 

 

โดยในป 2557 มีจํานวนธนาคารที่จัดต้ังเพ่ิมใน สปป.ลาว จํานวน 36 แหง ประกอบดวย 

ธนาคารของรัฐ 3 แหง ธนาคารรวมทุน 3 แหง ธนาคารเอกชน 7 แหง ธนาคารลูกของธนาคารตางประเทศ

จํานวน 6 แหงและสาขาของธนาคารตางประเทศจํานวน 17 แหง 

 

อยางไรก็ตาม ระบบธนาคารใน สปป.ลาว  ยังคงจํากัดธนาคารตางชาติโดยไมไดรับอนุญาต

ใหดําเนินกิจการนอกเมืองเวียงจันทน ยกเวนกรณีที่เปนการรวมทุน รวมทั้งธนาคารที่เปนของรัฐยังมีขนาดเล็ก

มาก ทําใหไมสามารถดําเนินการรวมกับธนาคารตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังทําใหการเคลื่อนยาย

เงินออมทําไดจํากัด นอกจากน้ี เงินกูสวนใหญยังเปนเงินกูระยะสั้น จึงไมนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 

• การถือครองที่ดิน 

กฎหมายที่ดินของ สปป.ลาว16

17 กําหนดวา ที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เปนของรัฐ ดังน้ัน ชาวลาวหรือ

ชาวตางชาติไมมีสิทธิเปนเจาของที่ดิน สิทธิในการใชที่ดินของเอกชนจึงอาจมาจากการไดรับจัดสรรจากรัฐบาล 

การโอนสิทธิ หรือการรับมรดกสิทธิในการใชที่ดิน ในกรณีของชาวตางชาติ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนัก

ลงทุนตางชาติ สามารถใชที่ดินจากการเชาจากชาวลาวไดไมเกิน 30 ป หรือไดรับสัมปทานการใชที่ดินจาก

รัฐบาลในระยะเวลาไมเกิน 50 ป หรือ 75 ปสําหรับที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถตออายุได   

 

ชาวตางชาติที่ไดสิทธิในการใชที่ดินตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับการแบงเขตที่ดินและการรักษา

สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

17  Law No. 01/97/NA on Land ณ วันท่ี 12 เมษายน 2540, The Land Law No. 04/NA ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2546 และ Decree on the 

Implementation of the Investment Promotion Law 
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• โครงสรางพื้นฐาน 

ในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ สปป.ลาว ยังไมไดมาตรฐานมากนัก โดยดัชนีวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของลาวอยูที่ระดับ 2.39 (ตารางที่ 9.2.4) ซึ่งถือวาคอนขางตํ่าหากเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน โดยนับวาสูงกวาประเทศเมียนมา (รอยละ 2.25) เทาน้ัน โดยปญหาดาน

โครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญคือ คุณภาพถนนที่ไมไดมาตรฐาน โดยมีถนนปูลาดคิดเปนเพียงรอยละ 1 ของถนน

ทั้งหมด ซึ่งเปนสัดสวนที่ตํ่าที่สุดในภูมิภาค (ยกเวนเมียนมา ซึ่งไมมีขอมูลถนนปูลาด) 

 

ประชาชนใน สปป.ลาว ที่เขาถึงไฟฟาไดคิดเปนรอยละ 78.0 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งนับวาอยูใน

ระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค อยางไรก็ตาม ภายใตแผนนโยบายขจัดความยากจนภายใน

ป 2563 รัฐบาลลาวไดเริ่มดําเนินการกอสรางสายสงกระแสไฟฟาไปทั่วประเทศต้ังแตป 2548  

 

ทรัพยากรนํ้าของ สปป.ลาว มีความอุดมสมบูรณมาก โดยมีปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใชไดมากที่สุดใน

ภูมิภาค คิดเปน 29,197 ลูกบาศกเมตรตอคน และยังมีอัตราคานํ้าตํ่าที่สุดในภูมิภาคในอัตรา 0.34 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร 

 

ตารางที่ 9.2.4 เครือ่งชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของ สปป.ลาว  
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสe (1=ต่ํา, 5=สูง) 2.39a 
ถนนปูลาด (กิโลเมตร) 45,825b 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด)  78.0d 
อัตราคาไฟฟา ณ กรุงเวียงจันทน  (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวตัต) 0.08c 
ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน)  29,197d 
อัตราคาน้ํา ณ กรุงเวียงจันทน (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร) 0.34c 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก, CIA World Factbook, Lao Statistics Bureau และ JETRO 
หมายเหตุ: a  ขอมูลป 2557   

 b  ขอมูลป 2556 
 c  ขอมูลป 2555 
 d  ขอมูลป 2554   
 e  ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส โดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการทาง
ศุลกากร คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทางเรือ  
ความสามารถและคุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคาท่ีสงมอบ 
และความตรงตอเวลาในการขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การ
คํานวณคาดัชนีดังกลาว เปนคาเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและโลจิสติกสของ
ประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยูระหวาง 1-5 โดย 5 คือ คาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามีประสิทธิภาพดาน 
โลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ในป 2557 เปนการเปรียบเทียบของ
ประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ  
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• ภาษี 

ก) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภายใตกฎหมายภาษีของ สปป.ลาว  ฉบับแกไข (Amended Tax Law) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 2556 นิติบุคคลทุกประเภทซึ่งจดทะเบียนดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมายของ สปป.ลาว รวมทั้ง

นิติบุคคลที่อยูภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางชาติและประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว  มีหนาที่ตองชําระภาษี

เงินไดนิติบุคคลตามกฎหมาย 

(1) รายไดที่ตองเสียภาษี ไดแก 

- รายไดจากการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

- รายไดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

- รายไดจากการสงออกและนําเขา 

- รายไดจากธุรกิจการคาสงและคาปลีก 

- รายไดจากการใหบริการ 

- รายไดจากการประกอบอาชีพอิสระ 

(2) ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน  

สปป.ลาว ไมไดมีการระบุเกี่ยวกับการชําระภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน  

(3) เงินปนผล  

กฎหมายของ สปป.ลาว  กําหนดใหมีการชําระภาษีจากเงินปนผลในอัตรารอยละ 10 

ของเงินปนผลที่ไดรับ 

(4) การลดหยอนภาษี 

คาใชจายในการประกอบธุรกิจบางประเภทสามารถนํามาหักออกจากรายไดในการ

คํานวณกําไรได ดังน้ี 

- คาใชจายโดยทั่วไปในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย คานํ้า คาไฟ คาโฆษณา  

เงินคาจางแรงงาน คาเชา และคาประกันภัย 

- คาใชจายบางประเภท เชน คาเดินทางและคาอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา 

สามารถนํามาหักไดสูงสุดรอยละ 0.4 ของรายไดประจําป 

- คาใชจายในการจัดต้ังธุรกิจ 

- เงินสํารองที่กันไวสําหรับรายการที่มีความเสี่ยง เชน สินคาคงคลัง 

- ภาษีการคาและรายจายที่เกี่ยวของกับภาษีการคาซึ่งไมไดรับการยกเวน 

ทั้งน้ี คาใชจายบางรายการไมสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได ไดแก คาใชจายฟุมเฟอย 

ดอกเบ้ียที่ชําระใหแกผูถือหุน คาปรับ เงินบริจาค เงินสนับสนุน และเงินคาของขวัญ  
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(5) การขาดทุน  

หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออก

จากรายไดในปถัดไปไดแตไมเกิน 3 ป 

(6) การหักคาเสื่อมราคา  

คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจสามารถนํามาหักลดหยอน

ภาษีได หากคิดคาเสื่อมราคาแบบ straight-line หรือ declining-value  
(7) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

สปป.ลาว เก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งนิติบุคคล

ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนในอัตราเทากัน ที่รอยละ 24 

สวนธุรกิจขนาดกลางและยอยตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนอัตรากาวหนาที่รอยละ 3 ถึงรอยละ 7 ขึ้นอยู

กับประเภทธุรกิจและรายได สวน SMEs ที่มีรายไดตอปตํ่ากวา 12 ลานกีบจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคล   

 

ข) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

กฎหมายสปป. ลาวกําหนดใหผูที่มีถิ่นพํานักในสปป. ลาวคือ บุคคลที่อาศัยอยูในประเทศ

มากกวา 182 วันในชวงระยะเวลา 1 ป โดยผูที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในประเทศตองจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

จากรายไดทั้งที่เกิดในประเทศและรายไดที่เกิดจากตางประเทศ ในขณะที่ผูที่ไมมีถิ่นพํานักในสปป. ลาวจะจาย

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากรายไดที่เกิดในประเทศเทาน้ัน  

(1) รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษีคือ รายไดที่เกิดจากการจางงาน ซึ่งครอบคลุมเงินเดือน 

คาจาง โบนัส คาลวงเวลา คาสวัสดิการ และคาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดรับจากนายจาง รวมไปถึงรายไดจาก

การลงทุนและรายไดจากสินทรัพย  

(2) อัตราภาษ ี

สปป. ลาว เรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูที่มีเงินเดือนและคาจาง ทั้งที่เปนชาวลาวและ

ชาวตางชาติในอัตรากาวหนา โดยอัตราสูงสุดอยูที่รอยละ 24  

(3) การย่ืนภาษี 

นายจางมีหนาที่หักภาษีเงินไดออกจากเงินเดือนกอนที่จะจายใหลูกจางและมีหนาที่ตอง

ชําระภาษีสวนน้ันใหกับทางการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา  

 

ค) ภาษีทางออม 

(1) ภาษีการคา  

ภาษีการคาคือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายและนําเขาสินคาและบริการ ต้ังแตการขายสง

จากโรงงานจนถึงผูคาปลีก โดยเก็บในอัตราเดียวคือ รอยละ 10 ทั้งน้ี ธุรกิจบางประเภทไดรับยกเวนภาษี
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การคา เชน ธุรกิจขนสงระหวางประเทศ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจสงออกสินคา 

และกิจกรรมของภาครัฐที่เปนประโยชนตอสังคม เปนตน 

 

(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของ สปป.ลาว ดังแสดงในตารางที่  9.2.5 

 

ตารางที่  9.2.5 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จายของ สปป.ลาว 
ประเภทของรายจาย อัตราภาษี (รอยละ) 

เงินปนผล 10 

คาดอกเบี้ยเงินกู  10 

คาดอกเบี้ยเงินฝาก 10 

คา Royalties 5 

ค าธรรมเนียมการขยายและการโอน

อสังหาริมทรัพย 

5 

       ท่ีมา: PWC 2015. 

 

(3) อากรแสตมป 

กฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดใหตองชําระอากรแสตมปในอัตรา 2,000 – 20,000 กีบ 

ขึ้นอยูกับมูลคาที่มีการซื้อขายกันในสัญญา 

(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย  

สปป.ลาว มีการเก็บภาษีที่ดินแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับที่ต้ัง ขนาด และประเภทของ

ที่ดิน (เชน ที่ดินสําหรับกอสรางและที่ดินสําหรับเกษตรกรรม เปนตน) โดยจะเก็บเปนรายปในอัตราตามขนาด

พ้ืนที่ ในชวงไตรมาสแรกของปปฏิทิน 

(5) ภาษีศุลกากร17

18  

สปป.ลาว จัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับการนําเขาและการสงออกในอัตรารอยละ  

5-150 ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา ขณะที่การนําเขาสินคาจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีอัตราภาษ ี

การนําเขาสินคาอยูระหวางรอยละ 0-40 

 

ง) ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

สปป.ลาว มีการทําอนุสัญญาภาษีซอนกับจีน เกาหลีใต เกาหลีเหนือ รัสเซียและมีการทํา

อนุสัญญาดังกลาวกับประเทศในอาเซียน ไดแก ไทย บรูไน มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม สวนการทํา

อนุสัญญาภาษีซอนกับคูเวตยังไมมีผลบังคับใช 

18  Worldwide Tax Summaries Corporate Taxes 2015/16, PwC 
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• การจางงาน 18

19 

ก) การจางงานของบริษัทตางชาติ 

กฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดใหนักลงทุนตางประเทศตองใหความสําคัญตอการวาจาง

แรงงานสัญชาติลาวเปนอันดับแรก โดยผูประกอบการตางชาติมีสิทธิในการวาจางแรงงานฝมือหรือผูเช่ียวชาญ

ชาวตางชาติไดในกรณีที่จําเปน ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการกอน นอกจากน้ี นายจาง

ชาวตางชาติตองจัดใหมีการพัฒนาความรูและฝมือแรงงานแกลูกจางดวย 

 

ข) สัญญาจางงาน 

กฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว กําหนดใหตองทําสัญญาจางงาน โดยอาจทําเปนสัญญา

วาจางที่เปนลายลักษณอักษรหรือวาจาก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะของการวาจาง ซึ่งอาจกําหนดเวลาหรือไมก็ได 

แตตองมีระยะเวลาในการทดลองงานไมเกิน 1 เดือนสําหรับแรงงานที่ไรฝมือและไมเกิน 2 เดือนสําหรับ

แรงงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

ค) การเลิกจาง 

การเลิกจางสามารถทําไดใน 3 กรณี คือ  

- กรณีที่เปนสัญญาจางถาวร ทั้งลูกจางและนายจางสามารถยกเลิกสัญญาจางงานได 

โดยสําหรับแรงงานทักษะ ตองแจงลวงหนาอยางนอย 45 วัน สวนแรงงานทั่วไป 

ตองแจงลวงหนาอยางนอย 15 วัน  

- กรณีที่เปนสัญญาจางงานช่ัวคราว ทั้งสองฝายตองแจงถึงการหมดสัญญากอนที่

สัญญาจางงานจะหมดอายุ 15 วัน  

- กรณีที่ลูกจางกระทําความผิด นายจางสามารถเลิกจางไดโดยไมจําเปนตองจายเงิน

ชดเชย 

 

ง) การลาประจําป 

กฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดใหลูกจางลาปวยไดไมเกิน 30 วันตอป และสําหรับลูกจาง

ภายใตสัญญาจางถาวรหรือสัญญาจางช่ัวคราวที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป ซึ่งทํางานมาแลวไมตํ่ากวา 1 ป จะมี

สิทธิลาพักผอนประจําปได 15 วันตอป  

  

19  ภายใตกฎหมายแรงงานของสปป.ลาว (Decree of the President of the Lao People’s Democratic Republic on the Promulgation 

of the Labour Law) ณ วันที่ 21 เมษายน 2537  
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จ) การจางงานชาวตางชาติ 

การจางงานชาวตางชาติสามารถทําไดในกรณีที่จําเปน โดยจะตองเปนแรงงานที่มีฝมือหรือ

เปนผูเช่ียวชาญ และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการกอน นอกจากน้ี กฎหมายอนุญาตใหจางงาน

ชาวตางชาติไดไมเกินรอยละ 10 ของลูกจางทั้งหมดที่เปนแรงงานไรฝมือ และจางชาวตางชาติไดไมเกินรอยละ 

12 ของลูกจางที่เปนแรงงานมีฝมือ 

 

ฉ) วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

ชาวตางชาติที่จะทํางานใน สปป.ลาว ตองมีใบอนุญาตเขาเมืองประเภทธุรกิจ หรืออาจขอ

ใบอนุญาตเขาเมืองประเภทนักทองเที่ยวกอน แลวจึงขอเปลี่ยนเปนใบอนุญาตเขาเมืองประเภทธุรกิจใน      

สปป.ลาว ก็ได แตตองไดรับการรับรองโดยบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว  ซึ่งเปนผูจางงาน วาเปนผูที่ไดรับ

การจางใหมาปฏิบัติงานในวิสาหกิจน้ันจริง นอกจากน้ี นักลงทุนตางชาติและลูกจางตางชาติตองขอใบอนุญาต

ทํางานดวย 

 

• กําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานของ สปป.ลาว ถือวามีจํานวนไมสูงนักเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุมอาเซียน โดย

มากกวาสิงคโปรเล็กนอย และในป 2557  สปป.ลาว มีกําลังแรงงานทั้งหมด 3,377,525 คน นอกจากน้ี  

อัตราการวางงานยังอยูในระดับตํ่าและคงที่ โดยในป 2557 อยูที่รอยละ 1.40 (ตารางที่  9.2.6)  

 

ตารางที่  9.2.6 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของ สปป.ลาว  ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (พันคน) 2,823.8 2,900.6 2,981.7 3,057.8 3,136.9 3,214.4 3,296.7 3,377.5 

อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 

• การควบคุมเงนิตราระหวางประเทศ 

การโอนเงินจากตางประเทศเพ่ือใชในการลงทุนของชาวตางชาติจะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง 

สปป.ลาว  ภายใตกฎหมายวาดวยการลงทุนของชาวตางชาติ โดยที่นักลงทุนตางชาติไดรับอนุญาตใหสงคืน

กําไรกลับประเทศ อยางไรก็ตาม เงินทุนที่จะสงกลับจะถูกจํากัดโดยดูจากเงินทุนที่นําเขามาผานระบบธนาคาร 

นอกจากน้ี บริษัทตองแสดงหลักฐานของทุนจดทะเบียนที่ไดชําระแลว เพ่ือขออนุญาตโอนเงินปนผลกลับ

ประเทศได สวนการโอนทุนจดทะเบียนกลับประเทศ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหน้ีและรัฐบาลในการลงทุน

จดทะเบียน 
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9.2.2 กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  

 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ19

20 

มาตรา 8 ของกฎหมายสงเสริมการลงทุนป 2009 ระบุวา รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจใน 

สปป.ลาว ประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีตางชาติเปนเจาของทั้งหมด การจัดต้ังกิจการ

รวมทุน (joint venture) และธุรกิจรวมสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1)  การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีตางชาติเปนเจาของทั้งหมด 

การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมด (wholly-owned enterprise) 

สามารถทําไดในหลายรูปแบบ ไดแก การจัดต้ังวิสาหกิจการคาที่มีเจาของคนเดียว (sole trader enterprise) 

การจัดต้ังบริษัทจํากัดโดยเจาของคนเดียว บริษัทจํากัดการจัดต้ังหางหุนสวนประเภทจํากัดและไมจํากัดความ

รับผิด สํานักงานตัวแทน และสาขา ทั้งน้ี หากการจดทะเบียนวิสาหกิจน้ันไมมีชาวลาวรวมเปนผูถือหุน  

การลงทุนของนักลงทุนตางชาติจะตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ยกเวนในกรณีของ

การต้ังสํานักงานตัวแทน 

(2) การจัดต้ังกิจการรวมทุน (joint venture) 

การจัดต้ังกิจการรวมทุนระหวางนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนชาวลาวเปนการทํา

สัญญาความรวมมือกันระหวางคูสัญญา 2 ฝายคือ นักลงทุนตางชาติอยางนอยหน่ึงรายและนักลงทุนทองถิ่น

ชาวลาวอยางนอยหน่ึงรายเพ่ือประกอบธุรกิจอยางใดอยางหน่ึงตามที่ตกลงในสัญญา ทั้งน้ี นักลงทุนสามารถ

รวมจัดต้ังกิจการรวมทุนไดกับเอกชนชาวลาวหรือองคกรของรัฐ โดยอยูภายใตเง่ือนไขวานักลงทุนตางชาติ

จะตองมีทุนจดทะเบียนในวิสาหกิจน้ันไมนอยกวารอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

(3)  ธุรกิจรวมสัญญา 

ธุรกิจรวมสัญญาหรือการทําสัญญาความรวมมือทางธุรกิจเปนอีกรูปแบบหน่ึงของการ

ลงทุนใน สปป.ลาว  ที่สามารถดําเนินกิจการไดโดยไมตองจัดต้ังนิติบุคคลใหมเพ่ือดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะชวยลด

ความยุงยากในการขอใบอนุญาตลงทุน อยางไรก็ตาม รูปแบบของการลงทุนดังกลาวไมเปนที่นิยม เพราะจะ

ไมไดรับผลประโยชนในทางภาษีและไมสามารถใชในกิจการที่ตองมีการขออนุญาต เชน สัมปทานตางๆ จึงทํา

ใหการลงทุนในรูปแบบของการทํากิจการรวมทุนและการต้ังวิสาหกิจที่มีตางชาติเปนเจาของไดรับความนิยม

จากนักลงทุนมากกวา 

 

• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ 

ในการจัดต้ังบริษัททุกประเภท นักลงทุนตองยื่นจดทะเบียนช่ือวิสาหกิจกับสํานักงานทะเบียนวิสาหกิจ 

(Enterprise Registration Office: ERO) เพ่ือขออนุญาตใชช่ือวิสาหกิจ หลังจากน้ันจึงจะไดรับใบรับรองช่ือ

และสามารถย่ืนขอใบอนุญาตลงทุน (Foreign Investment License: FIL) ได โดยย่ืนเอกสารที่เกี่ยวของไปยัง

20  http://www.investlaos.gov.la/files/InvestmentPromotionLaw2009.pdf 
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ฝายการลงทุนทองถิ่นและตางประเทศ (Department of Domestic and Foreign Investment: DDFI) 

ภายใตกระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) ซึ่งเปนหนวยงานที่

รับผิดชอบในดานการลงทุนทั้งในทองถิ่นและจากตางชาติ และมีการใหบริการครบวงจรในจุดเดียว (One-stop 

Service) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักลงทุน  

 

เอกสารที่นักลงทุนตองยื่นเพ่ือขออนุญาตลงทุนประกอบดวย 

- ใบคํารองที่กรอกเรียบรอยแลว 

- รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการการลงทุน โดยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินเปนระยะเวลา 5 ป 

- รางขอบังคับของบริษัท 

- เอกสารประจําตัวของนักลงทุน โดยหากเปนบุคคลธรรมดาตองย่ืนใบสําคัญประจําตัว 

เชน หนังสือเดินทาง และหากเปนนิติบุคคลตองย่ืนสําเนาใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 

- ในกรณีที่เปนกิจการรวมคา ตองย่ืนบันทึกความเขาใจหรือความตกลงจัดต้ังกิจการรวม

คา 

- ใบรับรองช่ือวิสาหกิจ 

- เอกสารสนับสนุนศักยภาพดานการเงินของผูลงทุน 

- เงินคาสมัคร 100 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับโครงการลงทุนมูลคาตํ่ากวา 1 ลานเหรียญ

สหรัฐ และ 200 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับโครงการลงทุนมูลคา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขึ้น

ไป 

- เอกสารทั้งหมดตองทําสําเนาทั้งสิ้น 4 ฉบับ  

 

หลังจากยื่นเอกสารทั้งหมดแลว DDFI จะตรวจสอบเอกสาร และอาจติดตอนักลงทุนในกรณีที่ตองการ

ขอมูลเพ่ิมเติม หลังจากน้ันจึงจะสงเอกสารทั้งหมดไปยังกระทรวงที่เก่ียวของกับโครงการลงทุน โดย

กระบวนการทั้งหมดน้ีใชเวลาไมเกิน 60 วัน นักลงทุนตางชาติที่มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรับ

ใบอนุญาตลงทุน ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย และแบบฟอรมการจดทะเบียนภาษีจาก

กระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ขอบเขตของใบอนุญาตแตละชนิดคอนขางจํากัด ทําใหบริษัทอาจตองขอรับใบอนุญาต

นําเขาหรือสงออก นอกเหนือจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพ่ือดําเนินการคาระหวางประเทศ 

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

ภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุนของลาว (Law on Investment Promotion 2009) กําหนดให

โครงการลงทุนโดยชาวตางชาติตองมีเงินลงทุนขั้นตํ่า 1 พันลานกีบ  
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• สิทธิประโยชนในการลงทุน 

กฎหมายสงเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว  แบงระดับการสงเสริมการลงทุนออกเปน 3 ระดับคือ 

กิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด (ระดับ 1) กิจการที่ไดรับการสงเสริมปานกลาง (ระดับ 2) และกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมตํ่า (ระดับ 3) โดยพิจารณาจากระดับการยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชน การสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการสรางงานเปนหลัก  

 

นอกจากน้ี เขตสงเสริมการลงทุนแบงเปน 3 เขตคือ พ้ืนที่ที่โครงสรางพ้ืนฐานยังไมไดรับการพัฒนา 

(เขต 1) พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานบางสวน (เขต 2) และพ้ืนที่เมืองใหญที่มีสาธารณูปโภคพรอม (เขต 3) 

โดยสิทธิประโยชนทางภาษีในแตละเขตสงเสริมการลงทุนมีความแตกตางกัน (ตารางที่ 9.2.7) 

 

ตารางที่ 9.2.7 สิทธปิระโยชนทางภาษีในแตละเขตสงเสริมการลงทนุของ สปป.ลาว 
กิจการ เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนระดับ 1 ยกเวนภาษีกําไร 10 ป ยกเวนภาษีกําไร 6 ป ยกเวนภาษีกําไร 4 ป 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนระดับ 2 ยกเวนภาษีกําไร 6 ป ยกเวนภาษีกําไร 4 ป ยกเวนภาษีกําไร 2 ป 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนระดับ 3 ยกเวนภาษีกําไร 4 ป ยกเวนภาษีกําไร 2 ป ยกเวนภาษีกําไร 1 ป 

ท่ีมา: Lao Law on Investment Promotion 2009  

 

นอกจากภาษีกําไร นักลงทุนยังไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1) ไดรับการยกเวนภาษีกําไรในปบัญชีน้ัน สําหรับกําไรที่นําไปขยายกิจการที่ไดรับอนุญาต  

2) ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาและอากรที่ เก็บจากการนําเขาอุปกรณ อะไหล และ

เครื่องจักรในการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไมมีในประเทศหรือมีไมเพียงพอ  

3) ไดรับการยกเวนภาษีส งออกสําหรับการสงออกสินคาทั่ ว ไป สวนการสงออก

ทรัพยากรธรรมชาติน้ัน ตองเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

4) หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออก

จากรายไดในปถัดไปไดแตไมเกิน 3 ป  
 

• การรับรองและคุมครองการลงทุน 

กฎหมายวาดวยการลงทุนของตางชาติใหการคุมครองนักลงทุนตางชาติที่เขามาดําเนินกิจการใน  

สปป.ลาว  โดยใหสิทธิประโยชนและความคุมครองแกนักลงทุนตางชาติรวมทั้งการคุมครองกิจการ และ

ทรัพยสินของนักลงทุนตางชาติดวย ดังน้ี 

- อนุญาตใหนักลงทุนเชาที่ดินและโอนสิทธิและผลประโยชนจากการเชาที่ดินได 

- นักลงทุนจะไมถูกเรียกคืนทรัพยสิน หรือนําเอาทรัพยสินไปจัดสรรใหม 
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- นักลงทุนสามารถสงรายไดและเงินทุนกลับไปยังประเทศของตนหรือประเทศอ่ืนไดอยาง

เสร ี

- รัฐบาลใหการรับรองวาจะไมเขาแทรกแซงตลาด และจะปลอยใหมีการแขงขันเสรี 

- ไมมีการแบงแยกสัญชาติของนักลงทุน 

 

9.2.3 พฤติกรรมผูบริโภคชาวลาว 

 

 ชาวลาวมีอุปนิสัยเหมือนคนไทยและพูดภาษาไทยได เน่ืองจากมีพรมแดนติดกันกับประเทศไทย

เพราะฉะน้ัน สินคาอุปโภคบริโภคของไทยจึงไดรับความนิยมมากในประเทศลาว นอกจากน้ัน จากการที่ลาว

เคยเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมากอน ทําใหสินคาประเภทอาหารฝรั่งเศสไดรับความนิยมจากคนลาวเชนกัน 

เพียงแตกําลังซื้อสินคาบริการที่มีราคาสูง ยังไมไดเปนที่นิยมจากคนลาวมากนัก เน่ืองจากรายไดโดยรวมของคน

ลาวยังไมสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน20

21  

 

ในภาพรวมจากแผนการคนควาเศรษฐกิจมหภาคของ สปป.ลาว พบวา ในป 2556 การบริโภคของ

ครัวเรือนชาวลาวยังคงขยายตัว แตขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราที่นอยกวาป 2555 และในปจจุบัน ความรูสึกของ

ครัวเรือนชาวลาวมองวา การหางานทําในประเทศยากขึ้นและราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้นดวย  

 

สําหรับการใชจายเพ่ือซื้ออาหาร เมื่อพิจารณาตามระดับรายไดพบวา กลุมผูมีรายไดปานกลาง-ตํ่า 

ยังคงนิยมหออาหารจากบานไปรับประทานในที่ทํางาน เน่ืองจากคาครองชีพในนครหลวงเวียงจันทนคอนขาง

สูง สวนกลุมที่มีรายไดปานกลาง-สูง คอนขางใหความสนใจในการเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหาร

ตางชาติ เชน ญี่ปุน ฝรั่งเศส เปนตน ซึ่งกําลังไดรับความนิยมและถือวามีรสนิยมดี หรูหรา สําหรับรสชาติของ

อาหาร ชาวลาวทางภาคเหนือนิยมรับประทานอาหารรสชาติคอนไปทางรสเค็มและชาวลาวทางภาคใตนิยม

รับประทานอาหารรสเผ็ด21

22 

 

พฤติกรรมของชาวลาวจะมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ไมหรูหราฟุมเฟอย รักสบาย ไมใชคนขี้เกียจแตใชชีวิต

แบบสบายๆ ไมเรงรีบ สวนใหญมีกําลังซื้อไมสูง มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนอย การตัดสินใจซื้อสินคาเนน

พิจารณาจากประโยชนการใชงานเปนสําคัญ ดานอาหารการกินชาวลาวไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทาง 

อาหารจากฝรั่งเศสมากพอสมควร แตอาหารทองถิ่นก็ยังคงเปนที่นิยมแพรหลายเปนหลัก นิยมทําอาหารทาน

เองที่บาน เน่ืองจากชาวลาวกวารอยละ 60 ของจํานวนประชากรทั้งหมด เปนประชากรวัยแรงงาน สวนใหญ

รับราชการหรือมีอาชีพรับจางทั่วไป อีกทั้งผูบริโภคกลุมน้ียังคุนเคยและนิยมสินคาอุปโภคบริโภคของไทยเปน

21  นายธานี ภาคอุทัย เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว, 2556 
22  ศูนยพัฒนาการคาและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เวียงจันทร สปป.ลาว 
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อยางดีเพราะเคยทดลองใชสินคาดังกลาวระหวางเขามาทํางานหรือเย่ียมญาติตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว

ทําใหงายตอการตัดสินใจซื้อซ้ํา22

23  

 

การบริโภคสื่อ โทรทัศน วิทยุ และปายโฆษณาขนาดใหญเปนสื่อการตลาด ที่เขาถึงผูบริโภคชาวลาวได

มาก โดยเฉพาะการโฆษณาสินคาผานสื่อโทรทัศนและวิทยุจากไทย เน่ืองจากชาวลาวสามารถรับชมรายการ

โทรทัศน และฟงรายการวิทยุที่ออกอากาศจากไทยได การโฆษณาสินคาผานสื่อ โทรทัศนหรือวิทยุจึงมีสวนชวย

กระตุนยอดจําหนายสินคาได นอกจากน้ี การประชาสัมพันธสินคาดวยปายโฆษณาขนาดใหญบริเวณแยกถนน

กลางเมืองสําคัญเปนอีกหน่ึงชองทางการตลาดสําคัญที่ดึงดูดความสนใจไดดี 

 

สื่ออินเทอรเน็ตและ Social Media เปนอีกชองทางหน่ึงที่นาสนใจในการเขาถึงชาวลาว ในปจจุบันมี

การนําเสนอขาวสารตางๆ ของ สปป. ลาว ผานหนาเว็บไซตตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนสื่อทางตรง หรือจาก 

Social Media ในลักษณะของนักขาวพลเมือง อีกทั้งผูบริโภคสวนใหญยังใหความสําคัญกับการซื้อสมารทโฟน 

และโนตบุก มาใชงานอีกดวย 

 

9.2.4 โอกาสและความทาทายของธุรกิจในสปป. ลาว 

 

• โอกาสของธุรกิจในสปป. ลาว 

ธุรกิจไทยมีโอกาสมากมายในสปป. ลาว และมีความไดเปรียบในการเขาไปลงทุนมากกวาประเทศอ่ืน 

เน่ืองจากมีพรมแดนเช่ือมตอกัน อีกทั้งยังมีวัฒนธรรม และภาษาที่คลายคลึงกัน ทําใหคนไทยมีความเขาใจคน

ลาวมากกวาคนชาติอ่ืน การดําเนินธุรกิจตางๆ จึงเปนไปไดงาย สําหรับธุรกิจที่มีโอกาสในสปป. ลาว มี

ดังตอไปน้ี 

 

ธุรกิจภาคบริการ เชน ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเปนธุรกิจหน่ึงที่คนไทยมีความเช่ียวชาญ มีการดําเนินงาน

อยางเปนระบบและไดมาตรฐาน โดยปจจุบัน แมวาสปป. ลาวจะมีที่พักจํานวนหลายแหง แตที่พักสวนใหญยัง

เปนที่พักขนาดเล็กและยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร จึงเปนโอกาสในการเขาไปดําเนินธุรกิจ โรงแรมระดับ 5 

ดาวที่ ไดมาตรฐานสากล เพ่ือใชรองรับนักทองเที่ยวระดับบน หรือใชสําหรับการจัดประชุมสัมมนา

ระดับประเทศ โดยเฉพาะการเขาไปทําธุรกิจโรงแรมในเมืองทองเที่ยวสําคัญ เชน หลวงพระบาง นครหลวง

เวียงจันทน เปนตน และธุรกิจรานอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญ เน่ืองจากสปป. ลาว สงเสริมการทองเที่ยว 

ใหเปนปจจัยหน่ึงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตาม รานอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญ ที่

สามารถรองรับคนไดจํานวนมาก และไดมาตรฐานระดับสากลยังหาไดยาก ผูประกอบการไทยจึงมีโอกาสมาก 

เน่ืองจากวัฒนธรรมการบริโภคของชาวลาว มีความใกลเคียงกับคนไทย รวมทั้งคนลาวมีความคุนชินกับอาหาร

23  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, เขา EXIM E-new, 2556 
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ไทยเปนทุนเดิมอีกดวย นอกจากน้ี คนไทยสามารถเขามาทําธุรกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการการทองเที่ยวได 

โดยอาจทําแพคเกจ (Package) การทองเที่ยวไทย-ลาว เชน เสนทางจาก เชียงใหม-หลวงพระบาง-กรุงเทพ-

ภูเก็ต เปนตน เพ่ือกระตุนการทองเที่ยวและการจางงานในสองประเทศไดอีกทางหน่ึงดวย 

 

ดานธุรกิจการแพทย เปนธุรกิจหน่ึงที่ไทยไดรับการยอมรับเปนลําดับตนของอาเซียน ประชากรจาก

หลายประเทศอาเซียนนิยมเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลในประเทศไทย เน่ืองจากเช่ือมั่นในมาตรฐานและ

ความสามารถของบุคลากร แมวาในสปป.ลาว จะมีโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลตางชาติ ซึ่งก็คือ 

โรงพยาบาลของจีน แตยังไมไดรับการตอบรับที่ดีนัก เน่ืองจากคนลาวไมมั่นใจในความสามารถของบุคลากร

และมาตรฐานของโรงพยาบาล 

 

สําหรับธุรกิจเกษตรแปรรูป เปนธุรกิจที่สามารถสรางความเช่ือมโยงการลงทุนระหวางสปป. ลาวกับ

ไทยได เน่ืองจากชาวลาวที่ทําเกษตรกรรมหรือธุรกิจเกษตรแปรรูปสวนใหญยังขาดความรู (know-how) ใน

การแปรรูปสินคา เทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรม ตลอดจน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จึงเปนโอกาสของ

ธุรกิจไทยที่เขามาต้ังธุรกิจเกษตรแปรรูป โดยใชวัตถุดิบจากสปป. ลาว ตลอดจน มีการถายทอดความรูทั้งดาน

กระบวนการแปรรูปสินคา เทคโนโลยีตางๆ ใหแกชาวลาว เพ่ือเกิดการพัฒนารวมกันอยางย่ังยืน 

 

ในปจจุบันรัฐบาลลาวกําลังเรงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแผนจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและ

เขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้น 13 แหงทั่วประเทศ แตทวาโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศยังไมเพียงพอ จึงเปนโอกาสดี

สําหรับผูประกอบการไทยที่สนใจทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง ตลอดจน ธุรกิจวัสดุกอสราง นอกจากน้ี 

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจํานวนมากยังสงผลใหภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัว ซึ่งจะเปน

โอกาสของธุรกิจจัดทําระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอีกดวย เชน ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบการ

บํารุงรักษา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจการประปา เปนตน 

 

จากจุดเดนหลักของสปป. ลาว ที่เปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และตองการพัฒนา

ประเทศใหเปนแหลงพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Battery of Southeast Asia) ทําใหมีการตอนรับ

นักลงทุนที่จะมาลงทุนดานพลังงานอยางมาก ประกอบกับ ยังมีโครงการเก่ียวกับพลังงานจํานวนมากที่ยังไมได

เริ่มดําเนินการ จึงเปนโอกาสสําคัญสําหรับผูประกอบการที่สนใจลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทั้งน้ี โครงการที่ลงทุน

จะตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของประชากรในประเทศ 

 

สําหรับธุรกิจที่คนไทยมีโอกาสทางธุรกิจมากกวาคนชาติอ่ืน คือ ธุรกิจการบริหารจัดการ เน่ืองจาก 

นักลงทุนชาติอ่ืน มีความเขาใจตลาดและความเขาใจเก่ียวกับคนลาวนอย เน่ืองจากอุปสรรคทางภาษาและ

ความแตกตางทางวัฒนธรรม คนไทยจึงมีความไดเปรียบในการทําธุรกิจดานการบริหารจัดการใน สปป. ลาว 

เชน งานบริหารโรงแรม งานบริหารหางสรรพสินคา เปนตน 
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• ความทาทายของธุรกิจในสปป. ลาว 

เน่ืองจากในปจจุบัน โครงสรางพ้ืนฐานใน สปป. ลาว ยังไมพัฒนามากนัก โดยเฉพาะถนนนอกเขตตัว

เมืองที่ยังเปนถนนลูกรังและเปนทางแคบที่รถยนตสามารถว่ิงสวนกันเพียงไดสองชองทาง ทําใหเปนอุปสรรค

ตอการทําธุรกิจ โดยเฉพาะการทําธุรกิจนอกเขตตัวเมือง หรือการทําธุรกิจในแขวงเล็ก ซึ่งจะทําใหการขนสงใช

เวลานานและมีตนทุนสูง รวมทั้งแรงงานในประเทศมีจํากัด โดยสปป. ลาว มีประชากรทั้งหมดราว 6 ลานคน 

ซึ่งเปนกําลังแรงงานเพียง 3.4 ลานคน ดังน้ัน หากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ อาจทําให

ธุรกิจประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตได นอกจากน้ี ประสิทธิภาพของแรงงานชาวลาวยังตํ่า เมื่อ

เทียบกับแรงงานประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน เชน ไทย เวียดนาม เปนตน 

 

ปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่เปนอุปสรรคของการทําธุรกิจในสปป. ลาวคือ การดําเนินงานของภาครัฐ 

ที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การติดตอและการดําเนินงานของภาครัฐยังมีความลาชา และมีการจายเงินใต

โตะ รวมทั้งมีความลาชาในการขออนุญาตจัดต้ังธุรกิจในประเทศ ที่ใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 92 วัน ซึ่งนานกวา

การขออนุญาตจัดต้ังธุรกิจในไทยประมาณ 3.3 เทา และกฎหมายตางๆ ยังมีความไมชัดเจน โดยแตละแขวง

อาจมีการตีความขอกฎหมายแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูตีความ นอกจากน้ี รัฐบาลลาวปจจุบัน

ประสบปญหาการขาดสภาพคลอง โดยขาดดุลงบประมาณตอเน่ือง 2 ปซอน ซึ่งอาจทําใหการอนุมัติโครงการ

ตางๆ ชะลอลง อยางไรก็ตาม รัฐบาลพยายามเก็บภาษีใหไดตามเปาหมาย และไตรตรองการอนุมัติโครงการ

ลงทุนที่มีความเสี่ยง เพ่ือลดปญหาการขาดดุลและลดปญหาคอรรัปชัน  

 

9.2.5  เมืองสําคัญของสปป. ลาว 

 

แขวงหลวงพระบางเปนแขวงทางตอนเหนือของ สปป.ลาว แขวงดังกลาวครอบคลุมเมืองจํานวน 12 

เมือง จํานวนประชากรในแขวงมีอยูราว 47,378 คน ประกอบดวย 3 กลุมชาติพันธใหญ โดยกวารอยละ 46 

เปนชาวลาวเทิง รอยละ 40 เปนลาวไทลื้อ และจํานวนที่เหลือเปนชาวลาวชนเผาตางๆ เชน มง ขมุ อีกอ เปน

ตน23

24 นอกจากน้ี แขวงหลวงพระบางยังถือเปนหน่ึงแขวงสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รองจาก

เวียงจันทน สะหวันนะเขต และจําปาสัก รวมถึง เปนแขวงที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง โดยในป 

2558 มีนักทองเที่ยวทั้งสิ้น 607,584 คน ซึ่งแบงออกเปนนักทองเที่ยวทองถิ่นรอยละ 26 และนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติรอยละ 7425 

 

24  ศูนยอัจริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, พฤติกรรมผูบริโภคหลวงพระบางประเทศสปป.ลาว, 
http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewWorldDetail.php?id=10, สืบคนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 

25  Tourism Development Department, 2015 Statistical Report on Tourism in Loas, สืบคนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 
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เมืองเอกของแขวงหลวงพระบางคือ เมืองหลวงพระบาง ปจจุบัน เมืองหลวงพระบางเปนศูนยกลาง

ความเจริญในภาคเหนือของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยแหงชาติสุพานุวงเปนศูนยกลางดานการศึกษา รวมทั้ง 

เปนเมืองศูนยกลางการคมนาคมขนสงที่สําคัญของภาคเหนือ นอกจากน้ี หลวงพระบางยังเปนแหลงทองเที่ยว

สําคัญลําดับสองของประเทศ รองจากเวียงจันทนอีกดวย  

 

เมืองสําคัญอีกเมืองหน่ึงของสปป.ลาวคือ นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ แมวา

เมืองดังกลาวจะมีขนาดพ้ืนที่เล็กที่สุดเพียง 3,960 ตารางกิโลเมตร แตกลับมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

สูง โดยในป 2558 มูลคาราว 4,198 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีประชากรจํานวนกวา 196,731 คน25

26 รวมถึงมี

รายไดตอหัวของประชากรเฉลี่ยราว 3,800 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกวารายไดตอหัวของประชากรเฉลี่ยทั้ง

ประเทศ (1,730 เหรียญสหรัฐฯ) ตลอดจน เปนเมืองที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวสูงสุดเปนลําดับแรก

ของประเทศ โดยในป 2558 มีนักทองเที่ยวกวารอยละ 25 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด ที่เดินทางมายัง

นครหลวงเวียงจันทน26

27 นอกจากน้ี ยังถือเปนเมืองสําคัญที่มีชายแดนติดกับจังหวัดหนองคายของไทยอีกดวย  

 

สําหรับแขวงสะหวันนะเขต เปนแขวงที่ต้ังอยูทางตอนกลางคอนไปทางใตของประเทศ โดยเปนแขวงที่

มีความสําคัญแขวงหน่ึง จากการที่มีชายแดนทางตะวันตกติดกับจังหวัดมุกดาหารของไทย และชายแดน

ตะวันออกติดกับเวียดนาม ทําใหเปนเสนทางการคาที่สําคัญ สะหวันนะเขตถือเปนแขวงที่มีพ้ืนที่ใหญที่สุดของ

ประเทศ โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดราว 21,774 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งเปนเมืองที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดอีกดวย 

โดยในป 2557 มีจํานวนประชากรประมาณ 974,000 คน ซึ่งเปนประชากรวัยทํางาน 27

28สูงถึงรอยละ 63 

อยางไรก็ตาม ประชากรสวนใหญยังมีระดับการศึกษาตํ่า และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 

นอกเหนือจากการมีพ้ืนที่ขนาดใหญและจํานวนประชากรมากแลว สะหวันนะเขตยังมีทรัพยากรแรอุดม

สมบูรณ ทั้งทองคํา ทองแดง และยิปซัมอีกดวย นอกจากน้ี รัฐบาลไดจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน

เพ่ือสงเสริมการลงทุน ตลอดจน เพ่ือพัฒนาเปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศ ที่ชวยสรางอาชีพ

และยกระดับความรูความสามารถดานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมของสปป. ลาว28

29 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

โดยทั่วไป ชาวลาวมีลักษณะนิสัยคลายกันไมวาจะเปนชาวลาวตอนเหนือหรือลาวตอนใต กลาวคือ จะ

มีวิถีชีวิตเรียบงาย ไมฟุมเฟอย และชอบการสังสรรค สําหรับการจับจายใชสอยพบวา ชาวลาวจํานวนมากนิยม

บริโภคสินคาไทยมากกวาสินคาจีนและเวียดนาม เน่ืองจากมองวาสินคาไทยเปนสินคาที่มีคุณภาพดี ราคา

สมเหตุสมผล โดยชาวลาวเวียงจันทนนิยมขามฝงมาซื้อของและทองเที่ยวในไทยในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 

26  Vientiane Capital’s Department of Planning and Investment 
27  Tourism Development Department, 2015 Statistical Report on Tourism in Loas, สืบคนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 
28  ประชากรที่มีอายุระหวาง 16-60 ป 
29  Department of Planning and Investment, Savannakhet province, Lao PDR, สืบคนเมือ่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 
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เน่ืองจากไทยมีศูนยการคาหลายแหง ซึ่งมีมาตรฐานและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันมากกวา จากการ

สํารวจของศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคในเวียงจันทนพบวา ชาวเวียงจันทน

นิยมทําอาหารรับประทานเอง เน่ืองจากมีราคาถูกกวาการซื้อหรือออกไปรับประทานขางนอก ปจจุบัน  

ชาวลาววัยหนุมสาวมีไลฟสไตลที่เปลี่ยนไป โดยเริ่มมีการพบปะสังสรรคระหวางเพ่ือนฝูงมากขึ้น แตงกายตาม

สมัยนิยม และเดินหางสรรพสินคาบอยครั้งขึ้น29

30 

 

อยางไรก็ตาม ความช่ืนชอบรสชาติอาหารของชาวลาวมีความแตกตางกัน โดยชาวลาวหลวงพระบาง

ไมนิยมรับประทานอาหารรสชาติจัดจานหรือปรุงรสมากเหมือนชาวลาวภาคใต โดยจะเนนการปรุงรสอาหาร

โดยไมใสพริกแกง ไมนิยมการผัดหรือทอด แตเนนวิธีการปรุงอาหารโดยการน่ึงหรือตมเปนหลัก30

31  

 

• ธุรกิจที่จะสงเสริม 

  การสงเสริมการลงทุนจะแตกตางกันออกไปในแตละแขวง โดยแขวงหลวงพระบางสงเสริมการลงทุน

ทําหางสรรพสินคา โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล บริษัทขนสงระหวางประเทศ และโรงแรมในเขตชานเมือง

31

32 และจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณในหลวงพระบางพบวา ปจจุบัน หลวงพระบางยังขาดโรงแรมขนาดใหญ ที่มี

มาตรฐาน เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวระดับบน นอกจากน้ี หลวงพระบางยังเปนแขวงที่เหมาะสําหรับทําธุรกิจ

เกษตรกรรม เน่ืองจากมีแมนํ้าสายสําคัญ 2 สาย คือแมนํ้าโขง และแมนํ้าคานไหลผาน ซึ่งเปนแหลงประมงนํ้า

จืด และแหลงเพาะปลูกที่สําคัญของประเทศ  

 

  สําหรับเวียงจันทน อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมไดแก การลงทุนดานเกษตรกรรม พลังงานไฟฟา 

เหมืองแร และการทองเที่ยว รวมทั้ง ธุรกิจการบริหารจัดการตางๆ อาทิ บริหารโรงแรม บริหารหางสรรพสินคา 

เปนโอกาสสําคัญของผูประกอบการไทย เน่ืองจากคนไทยมีความใกลชิดกับคนลาว มีวัฒนธรรมและภาษาที่

ใกลเคียงกันมากกวาคนชาติอ่ืน32

33 

  

  การลงทุนในสะหวันนะเขตสวนใหญเปนการลงทุนดานเกษตรกรรม เน่ืองจากเปนแขวงที่มีพ้ืนที่

กวางขวางและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ รวมทั้ง แรงงานในพ้ืนที่มีความเช่ียวชาญงานในภาค

เกษตรกรรมมากกวาภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม แขวงดังกลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ที่

สงเสริมการลงทุนใน 4 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจการผลิตและแปรรูป  อาทิ การผลิตสินคาเพ่ือสงออก การผลิต

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส การแปรรูปสินคาเกษตร เปนตน ธุรกิจการคา เชน รานคาปลอดภาษี การขายสงสินคา

30  E-SAAN Center for Business and Economic Research (ECBER), Consumer Behavior Habitudes in Vientiane, Laos 
31  ศูนยอัจริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร,  พฤติกรรมผูบริโภคหลวงพระบางประเทศสปป.ลาว, 

http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewWorldDetail.php?id=10, สืบคนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 
32  Royal Thai Embassy, Vientiane, สืบคนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 
33  จากการเก็บขอมูลสัมภาษณในสปป.ลาว 
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ผานแดนปลอดภาษี ศูนยแสดงสินคา หางสรรพสินคา เปนตน ธุรกิจบริการและกระจายสินคา (Logistics)  

และสํานักงานตัวแทนและสาขาบริษัทภายในหรือตางประเทศ 

 

9.3 สาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมา 

9.3.1 ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมามีขนาดเศรษฐกิจเล็กแตมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง กลาวคือ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของเมียนมาในป 2557 มีมูลคา 64.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการ

เติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรอยละ 8.5 และมีอัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 6.6 เพ่ิมขึ้นเล็กนอย

จากปกอนหนาที่รอยละ 5.7 สวนดานสกุลเงินหลัก เมียนมาใชเงินสกุลจาด (Kyat) เปนเงินสกุลหลัก อัตรา

แลกเปลีย่นทางการในป 2557 อยูที่ 984.35 จาดตอเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากเมียนมายกเลิกการใชระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนแบบคงที่ มาใชอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ (ตารางที่ 9.3.1)  

 

ตารางที่ 9.3.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเมียนมา ป 2552– 2557 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด 
(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

35.2 45.4 51.4 74.7 58.7 64.3 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
ณ ราคาคงท่ี ป 2548 (รอยละ) 

5.1 5.3 5.5 6.3 8.2 8.5 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ ราคาตลาด 
(เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 

587.3 741.7 824.2 1,421.5 1,107 1,203.80 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 1.47 7.72 5.02 1.47 5.7 6.6 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 
(จาด/เหรียญสหรัฐฯ) 

5.58 5.63 5.44 640.65 933.57 984.35 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 7 มีนาคม 

2559 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวของเมียนมาในป 2557 อยูที่ประมาณ 1,203.80 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอคน โดยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2546 และเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วชวงป 2550-2555 (ภาพที่ 

9.3.1) สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การรายงานรายไดประชาชาติเกินจริงต้ังแต

ปงบประมาณ 2542 และการแข็งตัวของคาเงินจาด อยางไรก็ตามผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวของเมียนมายังคงอยูในกลุมที่ตํ่าที่สุดของเอเชีย แมจะมีการเพ่ิมขึ้น

อยางตอเน่ืองก็ตาม  
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ภาพที่ 9.3.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวของเมียนมาป 2541 – 2557 
หนวย: เหรียญสหรัฐฯ ตอคน 

 
ท่ีมา: ฐานขอมูลกองทุนการเงินระหวางประเทศ และธนาคารโลก 

 

• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

โครงสรางเศรษฐกิจของเมียนมาอยูบนพ้ืนฐานของภาคเกษตรกรรมและการสงออกทรัพยากร 

ธรรมชาติ เชน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ เปนหลัก ในป 2555 เศรษฐกิจของเมียนมาเติบโตจากการขยายตัว

ของการลงทุน โดยเฉพาะเงินลงทุนในโครงการดานพลังงานนํ้ามันและกาซธรรมชาติเปนสําคัญ ซึ่งเปนผลจาก

ความเช่ือมั่นของนักลงทุนตางชาติที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนเติบโตจากการ

ขยายตัวของการสงออกและการทองเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวของสินเช่ือ สวนหน่ึงเปนผลจากแผนยุทธศาสตร

ระยะ 5 ป ของเมียนมา (2554/55-2558/59) ซึ่งต้ังเปาหมายที่จะลดสัดสวนภาคเกษตรตอ ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศและเพ่ิมสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

 

โครงสรางเศรษฐกิจของเมียนมา มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยพ่ึงพาภาคเกษตรกรรมเปนหลัก  

หันมาพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการแทน โดยในป 2536 ภาคเกษตรกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 63 

ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.9 

และรอยละ 28.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ ในขณะที่มีการคาดการณวา ในป 2558 สัดสวน

ของภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางชัดเจน เหลือเพียงรอยละ 36.1 โดยสัดสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการปรับตัวสูงขึ้น อยูที่รอยละ 22.3 และ รอยละ 41.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตามลําดับ (ภาพที่ 9.3.2) 
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ภาพที่ 9.3.2 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของเมียนมา ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 

 

• การสงออกและการนําเขา 

ในป 2555 เมียนมาเกินดุลการคาเปนมูลคา 363 ลานเหรียญสหรัฐฯ และขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเปน

มูลคา 1,259 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ภาพที่ 9.3.3) สินคานําเขาที่สําคัญของเมียนมา ไดแก สินคาทุน 

เครื่องจักรกลและอุปกรณโลหะและผลิตภัณฑโลหะ และนํ้ามันดิบ สวนดานการสงออกน้ัน ยังขาดความ

หลากหลาย โดยสินคาสงออกสําคัญของเมียนมา ไดแก กาซ ไมซุง และเสื้อผาและเครื่องประดับ ซึ่งคิดเปน

รอยละ 80 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของเมียนมา โดยมูลคาการสงออกกาซธรรมชาติคิดเปนสัดสวนถึงรอย

ละ 40 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 

 

ทั้งน้ี ในป 2556 ดุลบัญชีเดินสะพัดของเมียนมายังคงขาดดุลอยางตอเน่ือง โดยขาดดุลประมาณ 

1,127 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ดุลการคาเกินดุลเพ่ิมขึ้นเล็กนอยประมาณ 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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ภาพที่ 9.3.3 ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดของเมียนมา (เหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
  

• การคาระหวางไทยและเมียนมา 

จากสถิติการคาระหวางประเทศระหวางไทยและเมียนมาลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวาง

ไทยและเมียนมาปรับตัวลดลงรอยละ 0.6 จากมูลคา 263.5 พันลานบาท ในป 2557 เปน 262.0 พันลานบาท 

โดยมูลคาการสงออกน้ันปรับตัวสูงขึ้น และมูลคาการนําเขาปรับตัวลดลง โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 

140.8 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 3.3 และสัดสวนของการนําเขามีมูลคา 121.2 

พันลานบาท หดตัวลงจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 4.8  
 

จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและเมียนมาดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาเกินดุลกับ

เมียนมา คิดเปนมูลคา 19.6 พันลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา (ตารางที่ 

9.3.2) 
 

ตารางที่ 9.3.2 การคาระหวางไทยและเมียนมา ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
มูลคาการคา 148,628.28 155,631.63 192,390.97 211,343.66 238,211.61 263,546.23 261,975.12 

 (-4.90) (4.71) (23.62) (9.85) (12.71) (10.64) (-0.60) 
การสงออก 52,652.37 65,631.18 85,879.95 96,523.51 114,520.67 136,270.14 140,789.55 

 (20.05) (24.65) (30.85) (12.39) (18.65) (18.99) (3.32) 
การนําเขา 95,975.92 90,000.45 106,511.02 114,820.15 123,690.94 127,276.08 121,185.58 

 (-14.63) (-6.23) (18.35) (7.80) (7.73) (2.90) (-4.79) 
ดุลการคา -43,323.55 -24,369.27 -20,631.07 -18,296.64 -9,170.27 8,994.06 19,603.97 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต  
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• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังเมียนมา มีมูลคา 1,398 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ซึ่งลดลงจากมูลคา 2,254 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.98 โดยมูลคาสะสมการ

ลงทุนจากตางประเทศมายังเมียนมา ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งหมด 11,060 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(ตารางที ่9.3.3) 

 

ทั้งน้ี ประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงมายังเมียนมาที่สําคัญ ไดแก จีน (รอยละ 27.25) ไทย (รอยละ 

19.29) สิงคโปร (รอยละ 15.96) และฮองกง (รอยละ 13.38) โดยลงทุนในภาคพลังงานสูงถึงรอยละ 36.3433

34 

 

ตารางที่ 9.3.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังเมียนมา ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 709.92 863.88 1,078.97 901.13 2,519.81 1,333.86 2,254.60 1,398.23 

มูลคาสะสม (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 709.92 1,573.80 2,652.77 3,553.90 6,073.71 7,407.57 9,662.17 11,060.40 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 157.39 21.69 24.90 -16.48 179.63 -47.07 69.03 -37.98 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

• เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 

เมียนมาใชเงินสกุลจาด (Kyat) เปนเงินสกุลหลัก โดยต้ังแตป 2520 จนถึงเดือนเมษายน 2555  

เมียนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนทางการไวที่ 6.4 จาดตอเหรียญ

สหรัฐฯ เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการจะใชสําหรับหนวยงานภาครัฐเทาน้ัน จึงมีตลาดคูขนานเกิดขึ้นใน

ภาคเอกชน ทั้งน้ี อัตราแลกเปลี่ยนคูขนานอยูที่อัตราประมาณ 800 จาดตอเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งตางจากอัตรา

ทางการมากถึง 125 เทา 

 

การแบงแยกของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในเมียนมาเกิดขึ้น 2 กรณี ดังน้ี 

1) ความแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากการที่ภาครัฐใช

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ ในขณะที่ภาคเอกชนตองใชอัตราแลกเปลี่ยนคูขนาน เน่ืองจากไมไดรับ

การจัดสรรเงินตราตางประเทศในอัตราเดียวกับที่ภาครัฐใช ทั้งน้ี ธุรกรรมของรัฐที่ตองใชเงินตรา

ตางประเทศจะถูกจัดสรรจากงบของรัฐและตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกอนเทาน้ัน 

2) ความแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนภายในภาคเอกชน เน่ืองจากรัฐบาลเมียนมาไมไดจัดสรร

เงินตราตางประเทศใหภาคเอกชน อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินจาดและเหรียญสหรัฐฯ ที่ใชใน

34  PwC, Myanmar Business Guide, 2015 
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ภาคเอกชนของเมียนมาจึงมีหลายอัตรา ขึ้นอยูกับเครื่องมือที่ใชในการแลกเปลี่ยนในตลาด (ภาพ

ที่ 9.3.4) เชน 

- อัตราแลกเปลี่ยนผาน Foreign Currency Deposits (FCDs) กฎระเบียบของเมียนมา

กําหนดใหผูสงออกฝากรายรับจากการสงออกในธนาคารของรัฐในรูปแบบของบัญชี FCDs 

เทาน้ัน กอปรกับนโยบาย “export-first, import-second” ที่จะออกใบอนุญาตนําเขาใหแก

ผูที่มี FCDs พอสําหรับชําระคาสินคานําเขาเทาน้ัน ทําใหผูนําเขาและผูสงออกซื้อขาย FCDs 

ผานการโอนเงินระหวางบัญชีในประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง FCDs และเงินจาด ซึ่ง

ไมใชอัตราทางการ 

- อัตราแลกเปลี่ยนผานการจายเงินสดดวยธนบัตรเหรียญสหรัฐฯ 

- อัตราแลกเปลี่ยนผาน Foreign Exchange Certificate (FEC) ซึ่งเปนตลาดเงินเทียมให

ชาวตางชาติใชแทนเหรียญสหรัฐฯ โดย 1 FEC มีคาเทากับ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

 

ภาพที่ 9.3.4 ความแตกตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนจาก FCDs, เงนิสด และ FEC 

            ท่ีมา: Kubo, Koji. 2013. Unification of the segmented foreign exchange market in Myanmar. 

 

 เพ่ือแกไขปญหาอัตราแลกเปลี่ยนหลายระบบ เมียนมาจึงดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือปฏิรูปตลาดอัตรา

แลกเปลี่ยนใหเปนระบบเดียว ดังน้ี 

- ตุลาคม 2554: เปดใหมีเคานเตอรแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (จากเดิมเปนการซื้อขาย

เงินตราตางประเทศในตลาดมืด) 

- พฤศจิกายน 2554: ใหใบอนุญาตแกผูคาเงินตราตางประเทศแกธนาคาร 11 แหง (ตอมาเพ่ิม

เปน 14 แหง) 
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- เมษายน 2555: เปลี่ยนแปลงสูระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใตการจัดการ 

(Managed Float System)  

o ประกาศอัตราอางอิงของธนาคารกลางเปนรายวัน 

o บริหารอัตราแลกเปลี่ยนใหใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนขนานที่ 820 จาดตอเหรียญ

สหรัฐฯ โดยใหมีชวงเคลื่อนไหวไดไมเกินรอยละ 2 

- เมษายน 2555: ยกเลิกนโยบาย “export-first” โดยอนุญาตใหประชาชนที่มีบัญชีเงินตรา

ตางประเทศกับธนาคารของรัฐสามารถนําเขาไดอยางเสรีโดยไมตองแสดงบัญชีรายไดจากการ

สงออก 

 

 การดําเนินมาตรการดังกลาวขางตนสงผลใหชองวางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนทางการ (CBM 

Reference Rate) และอัตราแลกเปลี่ยนคูขนานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง อัตราแลกเปลี่ยนผาน FCDs ลดลง

อยางเห็นไดชัดหลังจากเดือนเมษายน 2555 โดยในเดือนมกราคม 2556 อัตราแลกเปลี่ยนทางการและใน

ตลาดมืดตางกันเพียงรอยละ 1 (ภาพที่ 9.3.5) 

 

ภาพที่ 9.3.5 ชองวางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนทางการและอัตราแลกเปลีย่นคูขนานลดลง 

 
ท่ีมา: Kubo, Koji. 2013. Unification of the segmented foreign exchange market in Myanmar. 

 

ทั้งน้ี เมื่อเดือนกรกฎาคม ป 2556 ทางการเมียนมาไดประกาศวาจะปรับเปลี่ยนระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน จากระบบลอยตัวแบบจัดการ ใหเปนระบบลอยตัวตามกลไกตลาด ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในเดือน

สิงหาคม ป 2556 โดยการปรับกฎระเบียบเพ่ือพัฒนาระบบธนาคารพาณิชยใหมีความทันสมัยมากขึ้น อยางไร

ก็ตามในปจจุบัน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของเมียนมายังคงเปนระบบลอยตัวแบบจัดการ โดยมีอัตรา
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แลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศธนาคารกลางเมียนมา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 อยูที่ 1,297.0 จาดตอ

เหรียญสหรัฐฯ 

 

• ระบบธนาคาร 

ในปจจุบันระบบการธนาคารของเมียนมาประกอบดวย 5 หนวยงานหลัก ไดแก ธนาคารกลาง 

ธนาคารเฉพาะดานของรัฐ ธนาคารพาณิชยเอกชน บริษัทการเงิน และสํานักงานตัวแทนธนาคารพาณิชย

ตางประเทศ มลีักษณะการดําเนินงาน ดังน้ี 

(1) ธนาคารกลาง (Central Bank of Myanmar: CBM) 

หนาที่หลักของธนาคารกลางคือ เปนธนาคารและที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล 

เปนผูกําหนดและปรับใชนโยบายดานการคลังของประเทศ รวมทั้งมีหนาที่ออกเงินตราเมียนมาทุกชนิด 

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และควบคุมกํากับดูแลออกใบอนุญาตแกสถาบันการเงิน  

อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนกรกฎาคม ป 2556 ประธานาธิบดีเต็งเสงไดลงนามเห็นชอบใน

กฎหมายธนาคารกลาง โดยมีเน้ือหาหลักคือ ธนาคารกลางจะไมไดอยูภายใตกระทรวงการคลังและสรรพากร 

แตจะดําเนินนโยบายการเงินรวมกับกระทรวงการคลังและสรรพากร เพ่ือใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระใน

การดําเนินนโยบายการเงิน นอกจากน้ี ธนาคารกลางเมียนมาจะมีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินทั้งของ

รัฐบาลและเอกชน เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยในปจจุบัน ธนาคารกลางเมียนมาอยูในระหวาง

ปรับปรุงกฎหมายสถาบันการเงิน ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากธนาคารโลก 

(2) ธนาคารเฉพาะดานของรัฐ 

- Myanmar Economic Bank (MEB) เ ป น ธ น า ค า ร ใ น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ข อ ง

กระทรวงการคลังทําหนาที่ใหบริการดานการพาณิชยและการพัฒนา ซึ่งไดแก เปด

บัญชีออมทรัพย บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝาก ออกหนังสือรับรองการออม ให

สินเช่ือทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจ รวมทั้งใหการสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจของ

เอกชนที่ดําเนินงานดานการผลิต การคา และการใหบริการ ปจจุบันมีสาขากวา 310 

แหงทั่วประเทศ  

- Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) ทํ าหน าที่ ใ ห บ ริ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บก า ร

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและการธนาคารระหวางประเทศ เชน รับฝากเงินทั้ง

สกุลจาดและสกุลตางประเทศ ใหกูเปนเงินตราตางประเทศภายใตการอนุมัติของรัฐ

ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงินการออก Letter of Credit (L/C) และซื้อและขายตราสารทาง

การเงิน เชน เช็คเดินทาง เงินตราตางประเทศ และต๋ัวแลกเงิน เปนตน  

- Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) ทํ าหน าที่ ใ ห บ ริ ก า ร

ปลอยสินเช่ือเพ่ือการลงทุนและบริการดานการพาณิชยแกทั้งชาวเมียนมาและ
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ชาวตางชาติ เชน ใหบริการรับฝากเงินทั้งในรูปแบบบัญชีออมทรัพยและกระแส

รายวัน ทั้งเงินตราของเมียนมาและเงินตราตางชาติที่เปนสกุลหลัก   

- Myanmar Agriculture and Development Bank (MADB) เปนธนาคารในการ

กํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและชลประทานทําหนาที่ใหบริการสินเช่ือทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวสําหรับการผลิตสินคาเกษตร เกลือ ปศุสัตว ปลา และอ่ืนๆ  

(3) ธนาคารพาณิชยเอกชน  

อุปสรรคที่สําคัญอยางหน่ึงของการลงทุนในเมียนมาคือ การเขาถึงแหลงเงินทุนที่จํากัด 

เน่ืองจากธนาคารพาณิชยทองถิ่นขาดแคลนเงินทุนหรือมีปริมาณเงินทุนตํ่า ในชวงสี่ปที่ผานมา รัฐบาล 

เมียนมาจึงดําเนินการปฏิรูประบบธนาคาร โดยปจจุบัน อนุญาตใหธนาคารพาณิชยเอกชนทั้งหมด 23 แหง

สามารถใหบริการโอนเงินได รวมทั้งยังมีการนําระบบบัตรเดบิตและบัตรเครดิตมาใช การปฏิรูประบบธนาคาร

ในเมียนมาอ่ืนๆ เปน ดังน้ี  

- พฤศจิกายน 2554: อนุญาตใหธนาคาร 14 แหงจากทั้งหมด 22 แหง ใหบริการ

การเงินระหวางประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ และใหเปด

บัญชีในสกุลเงินตางประเทศได จากเดิมที่ใหเปดบัญชีสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ กับ

ธนาคารพาณิชยของรัฐเทาน้ัน 

- สิงหาคม 2555: อนุญาตใหธนาคารเอกชนที่เปนผูคาที่ไดรับอนุญาต (authorized 

dealer: AD) สามารถใหบริการดานการธนาคารระหวางประเทศ 

- ธันวาคม 2555: ใหใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแกธุรกิจที่ไมใช

ธนาคาร (non-banks) โดยผูขออนุญาตตองมีเงินทุนอยางนอย 30 ลานจาด  

- กุมภาพันธ 2556: มีการใหบริการจุดรับชําระเงินผานบัตร (point-of-sales: POS) 

- พฤษภาคม 2556 : อนุญาตใหธนาคารพาณิชยทองถิ่นรวมทุนกับธนาคาร

ตางประเทศ โดยสามารถพิจารณาสัดสวนความเปนเจาของ เ พ่ือเ พ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของธนาคารพาณิชยทองถิ่น 

- ธันวาคม 2556: ธนาคารกลางเมียนมาประกาศวากําลังจะอนุญาตใหธนาคาร

ตางประเทศใหบริการในเมียนมาได โดยอนุญาตใหทําธุรกรรมไดบางประเภทเทาน้ัน 

(4) บริษัททางการเงิน 

บริษัททางการเงินในเมียนมาในปจจุบันไดรับอนุญาตใหบริการเงินกู และจํานอง โดย

จากขอมูลป 2557 มีทั้งสิ้น 10 บริษัท ตัวอยางเชน Myanmar Orient Leasing Company Ltd., Myaat 

Nan Yone Company Ltd., National Finance Company Ltd. และ Ryuji Finance Company Ltd.35 

  

35  PwC, Myanmar Business Guide, 2015 
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(5) สํานักงานตัวแทนธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

สํานักงานตัวแทนของธนาคารตางประเทศที่ต้ังอยูในเมียนมา ณ ตุลาคม 2557 มีทั้งสิ้น 

43 บริษัท ตัวอยางเชน  Siam Commercial Bank Public Company Ltd. CIMB Bank Berhad และ 

United Overseas Bank Ltd.36 

 

• การถือครองที่ดิน 

พระราชบัญญัติการจํากัดการโอนอสังหาริมทรัพยป 2530 (Transfer of Immovable Property 

Restriction Law, 1987) และกฎหมายการลงทุนตางชาติป 2531 (The Union of Myanmar Foreign 

Investment Law, 1988) ของเมียนมาไมอนุญาตใหชาวตางชาติหรือบริษัทตางชาติถือครองที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย แตอนุญาตใหเชาที่ดินจากรัฐบาลได จนกระทั่งป 2544 เมียนมาออกประกาศฉบับที่ 

39/2011 ภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติป 2531 อนุญาตใหชาวตางชาติสามารถเชาที่ดินจากรัฐบาลหรือ

เอกชนได 30 ป และมีสิทธิตออายุการเชาที่ดินได 2 ครั้งๆ ละ 15 ป 

 

อยางไรก็ตาม ภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติฉบับใหมของเมียนมา (The Union of Myanmar 

Foreign Investment Law, 2012) ซึ่ งประกาศใชเมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2555 เมียนมาอนุญาตให

ชาวตางชาติสามารถเชาที่ดินจากรัฐบาลหรือเอกชนไดถึง 50 ป และสามารถขอตออายุการเชาที่ดินได 2 ครั้ง 

ครั้งละ 10 ป ขึ้นอยูกับประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย ในการน้ี ชาวตางชาติหรือนักลงทุนตางชาติตองย่ืน

เอกสารขอตกลงเชาที่ดิน หรือเอกสารที่แสดงความยินยอมใหเชาของเจาของที่ดินไปยังคณะกรรมาธิการวา

ดวยการลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment Commission: MIC) เพ่ือขออนุมัติเชาที่ 

 

• โครงสรางพื้นฐาน 

ในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของเมียนมายังไมไดมาตรฐานทั้งในเรื่องโครงสรางการ

คมนาคมขนสง ไฟฟา และอินเทอรเน็ต ในสวนของการคมนาคมขนสงขั้นพ้ืนฐานน้ัน ในป 2557 เมียนมามีคา

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสเพียง 2.25 ซึ่งปรับลดจากปกอนหนาและตํ่าที่สุดในอาเซียน (ตารางที่ 

9.3.4) โดยปญหาที่สําคัญคือ คุณภาพถนนที่ไมไดมาตรฐาน 

 

นอกจากน้ี อุปสรรคตอการลงทุนที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การใหบริการกระแสไฟฟาที่ไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชนจนตองประกาศงดจายกระแสไฟฟาในบางชวงเวลา เห็นไดจากอัตราการเขาถึง

ไฟฟาของประชาชนในเมียนมา ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 48.8 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอัตราดังกลาวนับวาตํ่า

เกือบที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน โดยสูงกวาแคกัมพูชาเทาน้ัน สําหรับอัตราคาไฟฟา ในเดือนตุลาคม ป 2556 

ทางการเมียนมาประกาศขึ้นคาไฟฟาต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป โดยคาไฟฟาในครัวเรือนจะเพ่ิมขึ้นจาก 

36  PwC, Myanmar Business Guide, 2015 
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35 จาดตอหนวย (ประมาณ 1.13 บาท) เปน 50 จาดตอหนวย (ประมาณ 1.61 บาท) สวนภาคธุรกิจ หากใช

เกิน 5,000 ยูนิต คาไฟฟาสวนที่เกินจะถูกคิดเพ่ิมยูนิตละ 150 จาด (ประมาณ 4.83 บาท) 

 

อยางไรก็ตาม เมียนมามีทรัพยากรนํ้าที่อุดมสมบูรณ โดยมีปริมาณนํ้าที่นํามาใชไดมากเปนอันดับสาม

ในอาเซียน รองจาก สปป.ลาว และบรูไน คิดเปน 20,750.25 ลูกบาศกเมตรตอประชากรหน่ึงคน  

 

ตารางที่ 9.3.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของเมียนมา 
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสd (1=ต่ํา, 5=สูง) 2.25a 

ถนน (กิโลเมตร) 34,377c 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 48.8c 

อัตราคาไฟฟา ณ เมืองยางกุง (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต) 0.12b 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบากศกเมตรตอคน)   20,750.25c 

อัตราคาน้ํา ณ เมืองยางกุง (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบากศกเมตร) 0.88b 

ท่ีมา: รวมรวมจากฐานขอมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, และ JETRO 

หมายเหตุ:  a ขอมูลป 2557  b ขอมูลป 2555 

 c ขอมูลป 2554 d ขอมูลป 2553 
 d ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือ

วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส โดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ทางศุลกากร คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทาง

เรือ  ความสามารถและคุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคา

ท่ีสงมอบ และความตรงตอเวลาในการขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ การคํานวณคาดัชนีดังกลาว เปนคาเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและ 

โลจิสติกสของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยูระหวาง 1-5 โดย 5 คือ คาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามี

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในป 2557 เปน

การเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ   

 

• ภาษี 

นอกจากการตองเสียภาษีเงินไดในเมียนมาแลวผูประกอบกิจการในเมียนมาจะตองเสียภาษีประเภท

ตางๆ อีก เชน ภาษีการคาและภาษีศุลกากร เปนตน ทั้งน้ี รอบบัญชีปภาษีของเมียนมาคือ 1 เมษายน ถึง 

31 มีนาคม โดยการทําบัญชีจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน ของแตละป และตองดําเนินการย่ืนแบบและชําระภาษี

ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปภาษีน้ัน หากเลิกกิจการกลางป จะตองย่ืนชําระภาษีภายใน 1 เดือนนับจากเลิก

กิจการ   
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เมียนมามีภาษีทั้งหมด 15 ประเภทโดยมีภาษีที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนของชาวตางชาติดังน้ี 

ก) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

เมียนมาใชระบบการเก็บภาษีช้ันเดียวคือ เก็บจากรายไดโดยตรงจากรายไดของนิติบุคคลโดย

ไมมีการเก็บภาษีจากรายไดที่เกิดจากการไดรับเงินปนผลของนิติบุคคล ทั้งน้ี ผูเสียภาษีนิติบุคคลสามารถแบงได

เปน 2 ประเภท ดังน้ี  

 

- นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในเมียนมา (resident) 

สถานะของการมีถิ่นที่อยูในเมียนมากําหนดไดจากสถานที่ที่จดทะเบียนบริษัทน้ัน หากเปน

บริษัทที่จดทะเบียนในเมียนมาภายใตกฎหมายวาดวยบริษัทของเมียนมา (CA) ก็จะถือวาเปนบริษัทที่มีถิ่นที่อยู

ในเมียนมา ซึ่งมีหนาที่ตองเสียภาษีจากรายไดที่ไดรับทั้งจากในและนอกประเทศเมียนมา (worldwide 

income) 

- นิติบุคคลที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในเมียนมา (non-resident) 

นิติบุคคลที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในเมียนมา หมายถึง บริษัทตางชาติที่ไมไดอยูในประเทศแตมีรายได

เกิดขึ้นในเมียนมา รวมทั้งสาขาของบริษัทตางชาติ มีหนาที่ในการเสียภาษีเฉพาะรายไดที่เกิดขึ้นในเมียนมา

เทาน้ัน ในกรณีของบริษัทที่จัดต้ังโดยกฎหมายการลงทุนจากตางชาติ (MFIL) จะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

เฉพาะเงินไดที่มีแหลงที่มาจากประเทศเมียนมาเทาน้ัน 

 

ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก 

(1) รายไดที่ตองเสียภาษี 

รายไดพึงประเมินที่ตองนํามาคํานวณในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งหมด ไดแก 

รายไดจากการประกอบกิจการ และรายไดจากทรัพยสินหรือรายไดอ่ืนๆ ทั้งน้ี การคํานวณรายไดที่ตองเสียภาษี

ทําไดจากการนําเอารายไดทั้งหมดมาหักคาลดหยอนที่เกิดจากการทําธุรกิจหรือกิจการใดๆ อันทําใหเกิดรายได

น้ันตามที่กฎหมายภาษีอนุญาต และหักคาเสื่อมของโรงงาน เครื่องจักร สิ่งปลูกสราง และยานพาหนะ เปนตน 

(2) ภาษีจากกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน  

สําหรับบริษัทที่ไมไดประกอบกิจการกาซธรรมชาติและน้ํามัน หากไดกําไรจากการขาย

สินทรัพย เชน หุน ที่ดิน ยานพาหนะ หรือสินทรัพยถาวรอ่ืนๆ จะตองชําระภาษีจากกําไรที่ไดจากการขาย

ทรัพยสิน โดยคํานวณจากตนทุนของสินทรัพยและราคาที่ขายไปจะตองเสียภาษีกําไรที่รอยละ 10 แตหากเปน

ชาวตางชาติที่ไมมีถิ่นที่อยูในเมียนมาจะตองเสียภาษีที่รอยละ 40 

(3) เงินปนผล  

ภายใตกฎหมายภาษีเงินได (Income Tax Law) ไมตองมีการเสียภาษีจากเงินปนผลที่ได

จากนิติบุคคลที่จดทะเบียนในเมียนมา 
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(4) การหักลดหยอนภาษี 

คาใชจายโดยตรงตางๆ ที่ทําใหเกิดรายได รวมทั้งคาเสื่อมและหน้ีเสียที่คิดเปนหน้ีสูญแลว 

จะสามารถนํามาเปนคาลดหยอนที่หักจากรายไดเพ่ือคํานวณฐานภาษี สวนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เปนทุนทรัพยของ

บริษัทหรือคาใชจายสวนตัว ไมสามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนภาษีได 

(5) การขาดทุน  

หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออก

จากรายไดในปถัดไปไดแตไมเกิน 3 ป 

(6) การหักคาเสื่อมราคา  

คาเสื่อมราคาของสังหาริมทรัพยนับเปนรายไดจากการประกอบธุรกิจ จึงนํามา 

หักลดหยอนภาษีได ในขณะที่คาเสื่อมราคาจากอสังหาริมทรัพยไมสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได 

(7) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

เมียนมากําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9.3.5 

 

ตารางที่ 9.3.5 อัตราภาษีเงนิไดนิติบคุคลของเมียนมา 
ประเภทของนิติบคุคล อัตราภาษี (รอยละ) 

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยบริษัท (Myanmar Companies Act) 25 

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายการลงทุนจากตางชาต ิ(Myanmar Foreign Investment Law) 25 

บริษัทตางชาติท่ีดําเนินกิจการท่ีไดรับอนุญาตเปนพิเศษในโครงการท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุน 25 

บริษัทตางชาติท่ีไมไดตั้งอยูในเมียนมา เชน สาขาของบริษัทตางชาติ (เสียภาษีเฉพาะรายไดท่ีเกิดขึ้นในเมียนมา) 25 

ภาษีกําไรท่ีไดจากการขายทรัพยสิน - บริษัททองถิ่น: 10 

- บริษัทตางชาต:ิ 10 

ท่ีมา: PwC, Myanmar Business Guide, 2015 

 

ข) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

กฎหมายเมียนมากําหนดใหชาวตางชาติที่อาศัยอยูในเมียนมาอยางนอย 183 วันในปภาษีน้ัน 

(คํานวณจากวันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกป) นับเปนชาวตางชาติผูมีถิ่นที่อยูอาศัยในเมียนมา ซึ่ง

จะตองชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากรายไดทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกเมียนมา สวนชาวตางชาติที่

ไมไดมีถิ่นที่อยูอาศัยในเมียนมา จะถูกเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากรายไดที่เกิดขึ้นในเมียนมาเทาน้ัน 

นอกจากน้ี กฎหมายเมียนมายังกําหนดใหชาวตางชาติที่ทํางานใหกับบริษัทที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายการ

ลงทุนตางชาติ (MFIL) เปนชาวตางชาติที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในเมียนมา ไมวาจะอยูอาศัยเปนระยะเวลานานเทาใด  
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ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก 

(1) รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี ไดแก เงินเดือน คาจาง โบนัสคาใชจายที่นายจางจาย

ให (เชน คาเชาบาน และคารถ) รวมทั้งรายไดตางๆ ที่เกิดจากการจางงาน เชน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ บําเหน็จ บํานาญ คาสมนาคุณ นอกจากน้ี ยังตองเสียภาษีจากรายไดที่ไมไดมาจากคาจาง เชน รายไดจาก

การลงทุนตางๆ (ยกเวนเงินปนผล) โดยจะตองเสียภาษีหากมีรายไดประเภทดังกลาวมากกวา 1,200,000 จาด 

นอกจากน้ี จะตองเสียภาษีเมื่อมีรายไดจากการขายทรัพยสินมากกวา 5,000,000 จาด 

 

(2) อัตราภาษ ี

เมียนมากําหนดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9.3.6 

 

ตารางที่ 9.3.6 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาในเมียนมา 
ประเภทของผูเสียภาษีหรือรายได อัตราภาษี (รอยละ) 

เงินเดือนหรือคาจาง 20 

ชาวตางชาติท่ีทํางานใหบริษัทท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) อัตรากาวหนา:  0-25 

ชาวตางชาติท่ีทํางานใหบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) 

- ชาวตางชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยูในเมียนมา 

- ชาวตางชาติท่ีไมไดมีถิ่นท่ีอยูในเมียนมา 

 

อัตรากาวหนา:  0-25 

อัตรากาวหนา:  0-25 

รายไดอ่ืนๆ ของชาวตางชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยูในเมียนมา 0-25 

รายไดจากการขายสินทรัพย 

- ผูมีถิ่นท่ีอยูในเมียนมา 

- ผูไมมีถิ่นท่ีอยูในเมียนมา 

 

10 

10 

ท่ีมา: PwC, Myanmar Business Guide, 2015 

 

(3) การย่ืนภาษี 

นายจางมีหนาที่หักภาษีเงินไดออกจากเงินเดือนกอนที่จะจายใหลูกจางและมีหนาที่ตอง

ชําระภาษีสวนน้ันใหกับทางการภายใน 7 วันหลังจากมีการหักภาษี  นอกจากน้ี นายจางยังมีหนาที่ย่ืนเอกสาร

เงินรายไดประจําปของลูกจางภายใน 3 เดือน หลังจากครบปภาษี หากนายจางไมสามารถย่ืนเอกสารภายใน

กําหนดเวลา จะตองชําระคาปรับคิดเปนรอยละ 10 ของภาษีที่จะตองชําระจากรายไดประจําป 

 

ค)  ภาษีทางออม 

(1)  ภาษีการคา  

เมียนมายังไมไดใชระบบภาษีมูลคาเพ่ิมในการเก็บภาษีจากการคาสินคาหรือการ

ใหบริการ แตมีการเก็บภาษีการคาโดยเก็บจากสินคาและบริการที่ระบุไวภายใตกฎหมายวาดวยภาษีการคา 
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(Commercial Tax Law) ในอัตราที่แตกตางกัน โดยมีอัตรารอยละ 3, 8-120 แตกตางไปตามประเภทของ

สินคาและบริการ เชน การขนสง กิจการบันเทิง และกิจการโรงแรม เปนตน (ตารางที่ 9.3.7) ทั้งน้ี โดยทั่วไป 

เมียนมาเก็บภาษีการคาในอัตรารอยละ 5 และไมมีการเก็บภาษีการคาสําหรับสินคาสงออก ยกเวน  

กาซธรรมชาติ นํ้ามันดิบ หยก อัญมณี และไม 

 

ตารางที่ 9.3.7 ประเภทของสินคาและบรกิารที่ตองชาํระภาษีการคา 
ประเภทสินคาและบริการ อัตราภาษี (รอยละ) 

สรางอาคารขาย 3 

สินคาและบริการท่ัวไป 5 

กาซธรรมชาต ิ 8 

น้ํามันเชื้อเพลิง 10 

ไมเนื้อแข็งและผลิตภัณฑ รถตูขนาดใหญ 25 

ไวน 50 

ยาสูบ ซิการ เครื่องหมาก และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 60 

บุหรี ่ 120 

ท่ีมา: LS  Horizon Limited 

 

(1) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  

ภาษีหัก ณ ที่จายของเมียนมาจําแนกเปนประเภทตางๆ (ตารางที่ 9.3.8) 

 

ตารางที่ 9.3.8 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จายของเมียนมา 

ประเภทของเงินได 

อัตราภาษีสําหรับชาวเมียนมา

และชาวตางชาติที่มีถ่ินที่อยูใน

เมียนมา (รอยละ) 

อัตราภาษีสําหรับชาวตางชาติ

ที่ไมมีถิ่นที่อยูในเมียนมา 

(รอยละ) 

เงินปนผล - - 

ดอกเบี้ย 0 15 

คาตอบแทนการใชสิทธิ เชน คาใชเคร่ืองหมาย

การคา สิทธิบัตร และใบอนุญาตตางๆ 
15 20 

การจายเงินเพ่ือการซ้ือสินคาและการใหบริการ

ภายใตสัญญาหรือขอตกลงโดยองคกรของรัฐ 
2 3.5 

การจายเงินคาซ้ือสินคาและบริการภายในประเทศ 2 3.5 

ท่ีมา: PwC, Myanmar Business Guide, 2015 
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(2) อากรแสตมปที่เก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย 

กฎหมายอากรแสตมปป 2434 (Myanmar Stamp Act 1891) กําหนดใหเก็บอากร

แสตมปในหลายประเภท เชน  

- เก็บอากรแสตมปสําหรับการโอนสิทธิหรือขายอสังหาริมทรัพยที่อัตรารอยละ 5  

- เก็บอากรแสตมปของการโอนหุนในอัตรารอยละ 0.3 ของมูลคาหุน 

- เก็บอากรแสตมปสําหรับพันธบัตรในอัตรารอยละ 2 

(3) ภาษีอสังหาริมทรัพย  

อัตราภาษีอสังหาริมทรัพยของเมียนมาน้ัน ขึ้นอยูกับการกําหนดของคณะกรรมการที่มี

อํานาจของแตละเมือง 

(4) ภาษีศุลกากร  

ภาษีศุลกากรของเมียนมาจัดเก็บภายใตกฎหมายภาษีศุลากรแหงเมียนมา (Customs 

Tariff of Myanmar Law, 2007) ที่อัตราภาษีรอยละ 0-40 ทั้งน้ี สินคาจากประเทศไทยและประเทศสมาชิก

อาเซียนอ่ืนๆ จะไดรับสิทธิในการเสียภาษีศุลกากรที่ต่ํากวาสินคาจากประเทศอ่ืนสําหรับสินคาที่ถือวามี

แหลงกําเนิดในอาเซียน เน่ืองจากประเทศเมียนมาเปนสมาชิกของอาเซียนที่มีความผูกพันที่จะลดอัตราภาษี

ศุลกากรลงใหเหลือรอยละ 0 ภายในป 2556 และในขณะน้ีเมียนมาก็ไดดําเนินการลดภาษีศุลกากรในสินคา

หลายรายการลงเหลือรอยละ 0 แลว  

 

ง)  ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

เมียนมาไดทําอนุสัญญาภาษีซอนกับอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร เกาหลีใต ไทย 

สหราชอาณาจักร เวียดนาม สปป.ลาว และบังคลาเทศ  

 

• การจางงาน 

ก) การจางงานของบริษัทตางชาติ 

บริษัทที่จดทะเบียนภายใต CA ไมสามารถจางผูจัดการชาวตางชาติได สวนกฎหมายการ

ลงทุนจากตางชาติ (MFIL) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวาจางพนักงานโดยนักลงทุนตางชาติ ดังน้ี 

(1) สําหรับงานที่ตองใชทักษะ มีขอกําหนด ดังน้ี 

- ในชวง 2 ปแรกหลังจากเริ่มธุรกิจ ตองจางชาวเมียนมาอยางนอยรอยละ 25 ของ

พนักงานทักษะทั้งหมด 

- ในชวง 2 ปถัดมา ตองจางชาวเมียนมาอยางนอยรอยละ 50 ของพนักงานทักษะ

ทั้งหมด 

- ในชวง 2 ปถัดมา ตองจางชาวเมียนมาอยางนอยรอยละ 75 ของพนักงานทักษะ

ทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ในการจางงานแรงงานเมียนมาที่มีทักษะ ทั้งนายจางและลูกจางตองลงนามในสัญญา

จางงานซึ่งเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบแรงงาน 

(2) สําหรับงานที่ไมตองใชทักษะ อนุญาตใหจางไดเฉพาะชาวเมียนมา 

(3) ดําเนินการจางงานผานสํานักงานแลกเปลี่ยนแรงงาน (Labour Exchange Office) หรือ

ตัวแทนแลกเปลี่ยนแรงงานทองถิ่น หรือการจางงานดวยนักลงทุนเอง 

(4) ตองจัดทําสัญญาจางงาน ใหเปนไปตามขอกําหนดในการแตงต้ังพนักงาน 

(5) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน ไดแก คาจางขั้นตํ่าและคาตอบแทน 

การลาหยุด การลาประจําป เงินชดเชย สวัสดิการสังคม และประกันประเภทตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการทํางาน รวมทั้งภาระหนาที่ของตําแหนงงาน เปนตน 

(6) ดําเนินการแกไขขอพิพาทตามที่กฎหมายกําหนด 

(7) กําหนดใหผูประกอบการตางชาติตองฝกหัดลูกจางชาวเมียนมาในสัดสวนรอยละ 10 ของ

ลูกจางทั้งหมดทุกเดือน 

 

ข) สัญญาจางงาน 

สัญญาจางงานเปนเอกสารกําหนดความสัมพันธทางกฎหมายระหวางนายจางกับลูกจาง  

ประกอบดวยประเด็นที่สําคัญตางๆ เชน ขอกําหนดเรื่องช่ัวโมงทํางาน คาตอบแทน การประกันสังคมและเงิน

ชดเชย และการหยุดงานประจําป เปนตน ทั้งน้ี กฎหมายแรงงานของเมียนมากําหนดวา แมวาการจางแรงงาน

ระหวางนายจางและลูกจางใดจะไมไดทําเปนสัญญา แตสิทธิดังกลาวจะตองไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว 

 

ค) การเลิกจาง 

หากมีขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการจางแรงงาน ไมวาจะเปนขอพิพาทระหวางนายจางและ

ลูกจาง เรื่องการจางงาน การระงับการจางงาน ขอกําหนดการจางงาน ขอพิพาทระหวางนายจาง หรือขอ

พิพาทระหวางลูกจาง ก็จะตองหาทางระงับขอพิพาทระหวางกันเองเสียกอน และหากการระงับขอพิพาท

ระหวางกันไมไดผล จึงจะย่ืนขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูตัดสินภายใตกฎหมายขอพิพาททางการคา 

(Trade Disputes Act 1929) 

 

ง) ช่ัวโมงทํางาน 

ช่ัวโมงทํางานสูงสุดตอสัปดาหของลูกจางตามที่กฎหมายกําหนด จําแนกตามประเภทกิจการ 

3 ประเภท ดังน้ี 

(1)  กิจการประเภทบริษัทรานคาและหางสรรพสินคา และโรงงาน ลูกจางทํางานไดไม

เกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

(2)  กิจการประเภทขุดเจาะน้ํามันและเหมืองแร ลูกจางทํางานไดไมเกิน 44 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 



502 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

(3)  กิจการเหมืองแรใตดิน ลูกจางทํางานไดไมเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

หากนายจางใหทํางานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด จะตองจายคาจางลวงเวลาเปนเงิน 2 เทาของคาจาง

ในเวลาทํางานปกติ 

จ) อัตราคาจาง 

เมียนมาไมไดมีการกําหนดคาแรงขั้นต่ําไวยกเวนในบางอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมโรงสี

ขาวและใบยาสูบ ดังน้ัน คาแรงจึงขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางนายจางและลูกจางซึ่งมักจะใชประสบการณ

ความรูรวมทั้งฝมือและพิจารณาความตองการของตลาดแรงงานในการกําหนดคาจาง 

 

 ทั้งน้ีการประทวงของแรงงานชวงปลายป 2555 จนถึงตนป 2556 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

เครื่องนุงหม สงผลใหรัฐบาลเมียนมากําหนดคาแรงขั้นตํ่าช่ัวคราวสําหรับแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมไวที่ 

32 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน (หรือเทากับ 65 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือนหากรวมคาลวงเวลาและเบ้ียเลี้ยง) 

 

 ลาสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สภานิติบัญญัติแหงชาติของเมียนมาไดมีมติเห็นชอบราง

กฎหมายคาแรงขั้นตํ่า (Law on Minimum Wages) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 โดยปจจุบัน

เมียนมาไดกําหนดคาจางขั้นตํ่าโดยทั่วไปตอวันอยูที่ 3,600 จาด หรือประมาณ 2.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอการ

ทํางานหน่ึงวัน (8 ช่ัวโมง)36

37 

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เมียนมามีมติเห็นชอบรางกฎหมายประกันสังคมป 2555 

(Social Security Act 2012) ครอบคลุมประเด็นหลัก เชน การจัดต้ังและหนาที่ของคณะกรรมการประกัน

สังคม ประเภทของกิจการที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม และประโยชนที่ลูกจางจะไดรับ โดย

กฎหมายดังกลาวไดมีการบังคับใชในป 2557 และมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ในดานการประกันสังคมและคาชดเชยสําหรับลูกจาง กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางในสถาน

ประกอบการต้ังแต 5 คนขึ้นไปตองจัดใหมีการสงเงินเขากองทุนประกันสังคมซึ่งการจายเงินสมทบของนายจาง

จะเทากับรอยละ 3 ของคาจางที่จายใหลูกจางแตละคนแตไมเกิน 9,000 จาดตอเดือน และลูกจางตองชําระ

รอยละ 2 ของเงินเดือน แตไมเกิน 6,000 จาดตอเดือน37

38  

 

 สิทธิของลูกจางตามกฎหมายประกันสังคมคือ ไดรับการรักษาพยาบาลฟรี ไดเงินชดเชย

ขณะที่พักรักษาตัวคลอดบุตรและทุพพลภาพ เงินชวยคาทําศพ และเงินบํานาญ ในกรณีที่ลูกจางไมไดอยูใน

37  Reuters 
38  PwC, Myanmar Business Guide, 2015 
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ระบบประกันสังคม กฎหมายการชดเชยของแรงงาน (Workmen’s Compensation Act 1923) กําหนดให

นายจางมีหนาที่ในการจายคาชดเชยหากลูกจางไดรับบาดเจ็บที่เกี่ยวเน่ืองกับการทํางาน 

 

ฉ) การลาประจําป 

ภายใตกฎหมายวาดวยการลาและวันหยุด (Leave and Holidays Act 1951) ลูกจางทุกคน

มีสิทธิในการลางาน ดังน้ี 

- ลากิจได 6 วันตอป 

- ลาประจําปได 10 วันตอป 

- ลาปวยไดไมเกิน 30 วันตอป 

- วันหยุดราชการ 21 วัน 

- ลาคลอดไมมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการลาคลอดบุตรไวแตในทางปฏิบัติ

นายจางจะใหลูกจางหญิงลาคลอดบุตรตามที่ราชการอนุญาตใหขาราชการหญิงลา

คลอดและเลี้ยงดูบุตรได โดยใหลาไดเปนเวลา 12 สัปดาห 

 

ช) การจางงานชาวตางชาติ 

กฎหมายเมียนมาอนุญาตใหบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก MIC สามารถจาง

ผูเช่ียวชาญหรือชางเทคนิคชาวตางชาติได แตการจางงานในตําแหนงตางๆ ในบริษัทน้ัน ชาวเมียนมาจะไดรับ

การพิจารณากอนชาวตางชาติ โดยการจางงานชาวตางชาติมีขั้นตอน ดังน้ี 

(1) นักลงทุนตางชาติตองระบุจํานวนผูเช่ียวชาญหรือชางเทคนิคชาวตางชาติที่จะจางใน

แบบฟอรมการขออนุมัติประกอบธุรกิจที่ย่ืนให MIC 

(2) เมื่อ MIC อนุมัติแลว บริษัทตองย่ืนขอใบอนุญาตทํางาน (work permit) จากกรม

แรงงาน  (Directorate of Labor) ภายใตกระทรวงแรงงานของเมียนมา และตอง

ย่ืนขอวีซาและใบอนุญาตพักอาศัย (stay permit) ซึ่งจะมีอายุ 3 เดือนหรือ 12 

เดือนและ/หรือสามารถเขาออกประเทศไดหลายครั้งๆ ได จากกรมการตรวจคนเขา

เมื องและการทะเ บียนแห งชา ติ  ( Immigration and National Registration 

Department) ภายใตกระทรวงการตรวจคนเขาเมืองและประชากร (Ministry of 

Immigration and Population) 

 อยางไรก็ตาม กฎหมายเมียนมาไมอนุญาตใหบริษัทที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายวาดวย

บริษัท (CA) และมีเจาของเปนชาวเมียนมา แตงต้ังชาวตางชาติเปนผูบริหาร นอกจากน้ี หากบริษัทที่มีเจาของ

เปนชาวเมียนมาตองการจางผูชํานาญการ ผูเช่ียวชาญดานเทคนิค ผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป หรือตัวแทนจัดการ 

จะตองไดรับการอนุมัติจาก MIC ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเปนรายกรณี  

  



504 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ซ) วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

ชาวตางชาติที่ตองการทํางานในเมียนมาตองย่ืนขอรับใบอนุญาตทํางานและใบอนุญาตพัก

อาศัยตามที่ระบุขางตน อยางไรก็ตามในขณะน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีความตกลงรวมกันที่จะยกเวนการ

ขอวีซาประเภทช่ัวคราวให กับคนในชาติของประเทศสมาชิก เมียนมาจึ งไดมีการงดเวนการขอ 

วีซาใหประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทั่วไป โดยมีประเทศไทยรวมอยูดวย 

 

• กําลังแรงงาน 

เมียนมานับวาเปนประเทศที่มีกําลังแรงงานสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน โดยเปน

รองเพียงอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และฟลิปปนส ในป 2557 เมียนมามีกําลังแรงงาน 30,217,049 คน และมี

อัตราการวางงานไมสูงนัก ที่รอยละ 3.3 (ตารางที่ 9.3.9) 

 

ตารางที่ 9.3.9 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของเมียนมา ป 2550-2557 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (ลานคน) 27.54 27.84 28.18 28.51 28.90 29.34 29.77 30.22 

อัตราการวางงาน (รอยละ) 3.3 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 

9.3.2 กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  
 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ 

ภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติของเมียนมา (Myanmar Foreign Investment Law: MFIL) นิติ

บุคคลตางชาติสามารถจัดต้ังธุรกิจในเมียนมาไดหลายรูปแบบ ไดแก บริษัทจํากัด สาขาและสํานักงานตัวแทน

บริษัทตางชาติ และการรวมทุน  

(1) บริษัทจํากัด 

บริษัทจํากัดหมายถึง การจัดต้ังหนวยธุรกิจที่จํากัดใหผูถือหุนมีความรับผิดในกิจการของ

บริษัทเฉพาะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูเทาน้ัน ชาวตางชาติสามารถถือหุนในบริษัทจํากัดไดทั้งหมด (100% 

foreign-owned) ยกเวนในบางอุตสาหกรรม  

ในสวนของโครงสราง บริษัทตองมีผูถือหุนอยางนอย 2 คนโดยไมจําเปนตองเปนบุคคล

ธรรมดา และตองมีกรรมการบริษัทอยางนอย 2 คน ซึ่งไมจําเปนตองพํานักในเมียนมา 

บริษัทจํากัดจําแนกเปน 2 ประเภท คือ 

1) บริษัทเอกชนจํากัด (private limited liability company) คือ บริษัทที่กฎหมาย

หามมิใหมีการโอนหุนและไมอาจเสนอขายหุนแกสาธารณชนไดบริษัทประเภทน้ี

จะตองมีผูถือหุนอยางนอย 2 รายและไมเกิน 50 ราย 
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2) บริษัทมหาชนจํากัด (public limited liability company) ตองมีจํานวนผูถือหุน

ไมนอยกวา 7 ราย โดยสามารถเสนอขายหุนแกสาธารณชนได และหลังจากที่มี

การจดทะเบียนบริษัทแลวจะตองมีการขอรับใบรับรองการประกอบธุรกิจ 

(certificate of commencement of business) เพ่ือที่จะเริ่มดําเนินกิจการ 
(2)  สาขาของบริษัทตางชาติ 

บริษัทตางชาติสามารถจัดต้ังสาขาในเมียนมาได โดยสาขาของบริษัทตางชาติที่ขอ

อนุญาตจัดต้ังภายใตกฎหมายวาดวยบริษัทของเมียนมา (Myanmar Company Act: CA) ไมจําเปนตองขอรับ

ใบอนุญาตลงทุนจากคณะกรรมาธิการวาดวยการลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment Commission: 

MIC) โดยจําเปนตองขอใบอนุญาตทําการคา สวนสาขาของบริษัทตางชาติที่จัดต้ังภายใตกฎหมายการลงทุน

ตางชาติของเมียนมา จะตองไดรับใบอนุญาตลงทุนจาก MIC ดวย 

(3) สํานักงานตัวแทนของบริษัทตางชาติ 

บริษัทตางชาติที่มีความสัมพันธทางธุรกิจหรือลงทุนในเมียนมาสามารถขออนุญาตต้ัง

สํานักงานตัวแทนในเมียนมาได เชน ในกรณีของธนาคารตางๆ ทั้งน้ีสํานักงานตัวแทนของบริษัทตางชาติ

แตกตางกับสาขาของบริษัทตรงที่สํานักงานตัวแทนไมไดรับอนุญาตใหประกอบกิจกรรมที่เก่ียวกับการคา หรือ

กิจกรรมที่ทําใหเกิดรายได แตไดรับอนุญาตใหประสานงานกับสํานักงานใหญเพ่ือเก็บขอมูลที่จําเปน 

(4) การรวมทุน 

นักลงทุนตางชาติสามารถจัดต้ังธุรกิจในรูปแบบของการรวมทุนกับผูรวมทุนเมียนมา ซึ่ง

อาจเปนบุคคลธรรมดา บริษัทเอกชน สหกรณ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได โดยสามารถจัดต้ังทั้งในรูปแบบของหาง

หุนสวนหรือบริษัทจํากัด ทั้งน้ี กิจการบางประเภท เชน โครงการกอสรางถนน จํากัดสัดสวนของผูรวมทุน 

เมียนมาอยางตํ่าที่รอยละ 20 ของทุนทั้งหมด 

 

• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ 

สําหรับการจดทะเบียนบริษัทน้ัน นักลงทุนตางชาติสามารถจดทะเบียนบริษัทไดภายใตกฎหมายการ

ลงทุนตางชาติ (Myanmar Foreign Investment Law: MFIL) หรือกฎหมายวาดวยบริษัทของเมียนมา 

(Myanmar Company Act: CA)39 โดยความแตกตางระหวางการจดทะเบียนบริษัทภายใตกฎหมายแตละ

ฉบับ คือ 

- บริษัทที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) สามารถย่ืนขอรับสิทธิ

พิเศษในการลงทุนได ทั้งน้ี กฎหมายการลงทุนฉบับใหมของเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงที่

สําคัญคือ ไมไดกําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่าจากตางชาติ จากแตเดิมที่เคยกําหนดไวในอัตรา

39  ทางการเมียนมาไดประกาศวากําลังดําเนินการปรับปรุงกฎหมายบริษัทใหม โดยจะปรับปรุงดานความโปรงใส กฎเกณฑการบริหารจัดการ การ

ทบทวนคําจํากัดความของบริษัทตางประเทศหรือทองถิ่นตามลักษณะการบริหารงาน และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ SMEs 
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คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการจดทะเบียนภายใตกฎหมายวาดวยบริษัท (CA)40 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวาดวยการลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment 

Commission: MIC) อาจกําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่าเปนรายกรณีไป ทั้งน้ี ขั้นตอนในการ

ขอรับใบอนุญาตและจดทะเบียนบริษัทมี ดังน้ี 

1) ขอรับใบอนุญาตลงทุนจาก MIC พรอมกับย่ืนขอรับใบอนุญาตทําการคา (permit 

to trade) จากคณะกรรมการดานการลงทุนและการบริหารบริษัท (Directorate 

of Investment and Company Administration: DICA) 

2) ขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานทะเบียนบริษัท (Companies Registration Office: 

CRO) โดยตองชําระคาจดทะเบียนในอัตรา 2,500 เหรียญสหรัฐฯ 

- บริษัทที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายวาดวยบริษัท (CA) ไมสามารถย่ืนขอรับสิทธิพิเศษใน

การลงทุนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) ได โดยมีการกําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่า

สําหรับบริษัทที่ดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรมไวที่ 150,000 เหรียญสหรัฐฯ และสําหรับ

บริษัทที่ดําเนินกิจการดานบริการไวที่ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการจดทะเบียน

ภายใตกฎหมายวาดวยบริษัทน้ัน ไมตองขอรับใบอนุญาตลงทุนจาก MIC กอน กลาวคือ 

สามารถขอรับใบอนุญาตทําการคาและขอขึ้นทะเบียนไดเลย 

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

การลงทุนของตางชาติในเมียนมาอยูภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) โดยฉบับปรับปรุง

ลาสุดไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทุกประเภท 

ยกเวนการลงทุนที่อาจสงผลเสียตอวัฒนธรรมและประเพณีของชนกลุมนอย หรือการลงทุนที่สงผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัย หรือการลงทุนที่ตองกําจัดสารเคมีหรือของเสียอันตราย 

 

ลาสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 เมียนมาไดออกประกาศฉบับที่ 1/2013 และประกาศฉบับที่ 

11/2013 เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) ฉบับใหม โดยมีกฎระเบียบที่

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอัญมณี คือ ไมอนุญาตใหชาวตางชาติประกอบกิจการทําเหมืองอัญมณี แตสามารถ

ประกอบกิจการผลิตและเจียระไนอัญมณีและเครื่องประดับได แตตองเปนการรวมทุนกับรัฐบาลเทาน้ัน 

 

นอกจากน้ี ยังมีกิจการบางประเภทที่สงวนไวเพ่ือใหรัฐดําเนินการภายใตกฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจ 

(state-owned economic enterprises (SEE) law) เชน กิจกรรมสํารวจ สกัด และสงออกไขมุก หยก 

40  ทางการเมียนมากําลังทําการแกไขปรับปรุงกฎหมายการลงทุนตางชาติ โดยฉบับเกากําหนดใหบริษัทที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายการลงทุน

ตางชาติ (MFIL) ซึ่งดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรมตองมีเงินลงทุนจากตางชาติอยางนอย 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่บริษัทที่ดําเนิน

กิจการดานบริการตองมีเงินลงทุนจากตางชาติอยางนอย 300,000 เหรียญสหรัฐฯ 
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และอัญมณี อยางไรก็ตาม รัฐบาลอาจอนุญาตใหลงทุนในกิจการดังกลาวไดเปนรายกรณี โดยนักลงทุนตอง

แสดงความจํานงตอ MIC และแสดงใหเห็นไดวาการลงทุนในกิจกรรมดังกลาวจะเปนประโยชนกับรัฐ  

 

• สิทธิประโยชนในการลงทุน 

(1) สิทธิประโยชนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) 

บริษัทตางชาติที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) ซึ่งไดรับใบอนุญาต

จาก MIC ทุกบริษัทจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได 5 ปติดตอกัน โดยสามารถย่ืนขอเพ่ิมระยะเวลายกเวนภาษี

ได สวนสิทธิประโยชนอ่ืนๆ จะไดรับเมื่อย่ืนเรื่องขออนุญาตกับ MIC เทาน้ัน โดยสิทธิประโยชนดังกลาวมี ดังน้ี 

1) ไดรับการยกเวนภาษีเงินได เปนระยะเวลาสูงสุด 5 ป สําหรับบริษัทที่มีสวนรวมในการ

ผลิตสินคาและบริการ โดยระยะเวลาการลดหยอนขึ้นอยูกับความสําเร็จของบริษัท 

2) ไดรับการลดหยอนภาษีเงินได จากการนําผลกําไรสะสมกลับไปลงทุนใหมภายใน

ระยะเวลา 1 ป  

3) คิดคาเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ อาคาร หรือสินทรัพยทุนในอัตราเรงที่กําหนด

โดย MIC โดยสามารถนําคาเสื่อมราคาเหลาน้ันหักออกจากกําไรกอนนําไปคิดภาษีได 

4) ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดสูงสุดรอยละ 50 ของกําไรจากการสงออกสินคา 

5) ชาวตางชาติไดรับสิทธิในการชําระภาษีเงินไดในอัตราเดียวกับผูพํานักในเมียนมา 

6) ไดรับสิทธิในการหักคาใชจายในการทําวิจัยและพัฒนาในเมียนมาออกจากเงินไดที่จะ

นําไปคํานวณภาษี 

7) ไดรับสิทธิใหใชผลประกอบการที่ขาดทุนในการหักภาษีไดเปนระยะเวลามากที่สุด 3 ป 

และหลังจากน้ันจะไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีอีก 2 ป 

8) ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนภาษีสําหรับการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ 

ช้ินสวนและวัสดุของเครื่องจักรที่ใชในการกอต้ังกิจการ 

9) ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนภาษีสําหรับวัตถุดิบที่นําเขาเพ่ือใชในการผลิต เปน

ระยะเวลา 3 ปติดตอกันหลังจากการกอสรางโรงงานหรือบริษัทเสร็จสิ้น  

10) ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนภาษีสําหรับการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ 

ช้ินสวนและวัสดุของเครื่องจักร ที่ใชในการขยายกิจการ ภายใตการอนุญาตของ MIC 

11) ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนภาษีการคาสําหรับสินคาที่ผลิตเพ่ือสงออก 

 

(2) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (special economic zone: SEZ) 

นอกเหนือจากการลงทุนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) เมียนมายังใหสิทธิ

ประโยชนดานการลงทุนภายใตกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Myanmar Special Economic Zone Law 
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2014) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยมีการแบงเขตสงเสริมการลงทุนออกเปนหลายประเภท 

ไดแก เขตยกเวน (exempted zone) เขตสงเสริมธุรกิจ (business promoted zone) และเขตอ่ืนๆ  

 

สิทธิประโยชนที่สําคัญภายใตกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก 

1) สําหรับกิจการในเขตยกเวนจะไดรับการยกเวนภาษีรายไดในชวง 7 ปแรก และไดรับการ

ยกเวนภาษีรายไดในชวง 5 ปแรก สําหรับกิจการในเขตสงเสริมธุรกิจ 

2) ไดรับการลดหยอนภาษีรายไดคิดเปนรอยละ 50 เปนระยะเวลา 5 ปตอมาหลังจากระยะเวลา

ยกเวนภาษีในชวงแรก (ดังที่ระบุในขอ 1 ขางตน) สิ้นสุด 

3) ไดรับการลดหยอนภาษีหากนํารายไดจากการสงออกสินคามาลงทุนตอ (reinvestment) 

ภายใน 1 ป ในอัตรารอยละ 50 เปนระยะเวลา 5 ปตอมาหลังจากระยะเวลายกเวนภาษี

ในชวง 5 ปที่สอง (ดังที่ระบุในขอ 2 ขางตน) สิ้นสุด 

4) หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออกจาก

รายไดในปถัดไปไดแตไมเกิน 5 ป 

5) สําหรับกิจการในเขตยกเวน จะไดรับการยกเวนภาษีสินคานําเขาและภาษีอ่ืนๆ สําหรับ

วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องจักร และสินคาบางประเภทที่ใชในการผลิต สวนกิจการในเขต

สงเสริมธุรกิจ จะไดรับการยกเวนภาษีสินคานําเขาและภาษีอ่ืนๆ สําหรับอุปกรณและ

เครื่องจักรที่ใชในการผลิตเปนระยะเวลา 5 ป หลังจากน้ันจะไดรับการลดหยอนภาษีสินคา

นําเขาและภาษีที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ในอัตรารอยละ 50 เปนระยะเวลา 5 ป  

 

• การรับรองและคุมครองการลงทุน 

กฎหมายการลงทุนตางชาติ (MFIL) ใหการรับรองวาจะไมมีการยึดกิจการเอกชนมาเปนของรัฐในชวง

ระยะเวลาที่ไดทําสัญญา และยังระบุดวยวาในชวงระยะเวลาที่จะหมดสัญญา นักลงทุนสามารถนําเงินลงทุน

และผลกําไรจากการลงทุนออกนอกประเทศไดในเงินสกุลตางชาติ ซึ่งเปนเงินสกุลเดียวกับที่ไดลงทุนไวในตอน

แรก  

 

นอกจากน้ี เมียนมายังทําขอตกลงคุมครองการลงทุนกับจีน อินเดีย คูเวต สปป.ลาว ฟลิปปนส 

เวียดนาม และไทยดวย ในสวนของขอตกลงคุมครองการลงทุนกับไทย มีประเด็นที่นักลงทุนไทยพึงไดรับ ไดแก 

สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับนักลงทุนทองถิ่นหรือนักลงทุนชาติอ่ืนๆ สิทธิที่จะไดรับการคุมครองจาก

การเวนคืนทั้งทางตรงและทางออม สิทธิที่จะสามารถโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดโดยเสรี 

สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม และสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยที่เหมาะสมและรวดเร็ว ใน

กรณีที่ทรัพยสินเสียหายจากเหตุการณไมสงบตางๆ 

 



บทที่ 9 ประเทศอาเซียนและเมืองสาํคัญ  509 

 

9.3.3  พฤติกรรมผูบริโภค 

 

เมียนมาเปนประเทศที่มีหลากหลายเช้ือชาติ หลายเผาพันธุอาศัยอยูรวมกัน เชน พมา ไทยใหญ  

กะเหรี่ยง เปนตน อยางไรก็ตาม เมียนมามีภาษาและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตัวเอง โดยชาวเมียนมา

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามหลักของศาสนาอยางเครงครัด  

 

ชาวเมียนมาเปนคนชอบสังคม ชอบพบปะสังสรรค แมในเชาวันอาทิตยที่ฝนตกหนัก ชาวบานก็ยังออก

จากบานมาพบปะพูดคุยกัน ในเรื่องของรานอาหาร ชาวพมามีมุมมองที่นาสนใจวา ย่ิงเกาอ้ีสูง อาหารก็ย่ิงแพง 

หากไปที่พมาเราจะเห็นรานอาหารของชาวบานรานขางทางที่มีเกาอ้ีเต้ียๆ สําหรับน่ังทานอาหาร พมากับ

เวียดนามมีมุมมองเรื่องน้ีคลายกัน คือ ยิ่งเกาอ้ีตํ่า อาหารย่ิงถูก ย่ิงเกาอ้ีสูง อาหารก็ย่ิงแพง 

 

ประชาชนสวนใหญยังมีกําลังซื้อไมสูงนัก การตัดสินใจซื้อเนนเลือกจากประโยชนของสินคาเปนสําคัญ 

มักซื้อสินคาเทาที่จําเปน พิจารณาเรื่องราคาเปนหลัก สินคาประเภทเดียวกันหากย่ีหอไหนราคาถูกกวาก็จะซื้อ

ย่ีหอน้ัน สินคาจากประเทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะไทยและจีนมีอิทธิพลคอนขางมากในตลาดเมียนมา สินคา

อุปโภคบริโภคในเมียนมายังมีใหเลือกไมหลากหลาย ประชาชนสวนใหญยังซื้อเฉพาะสินคาที่จําเปนใน

ชีวิตประจําวัน สวนสินคาฟุมเฟอยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกไดรับความนิยมเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูงจํานวนไม

มาก ในกลุมนักการเมือง ทหาร นักธุรกิจ หรือขาราชการระดับสูง40

41 

 

สินคาที่ชาวเมียนมาใหความสนใจสูงไดแก รองเทาแตะ ธูปเทียน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เปนตน อยางไรก็

ตาม หากพิจารณาสินคาที่ชาวเมียนมาตองการมาก 3 อันดับแรกพบวา อันดับที่หน่ึง ไดแก โทรศัพทเคลื่อนที่ 

รองลงมาคือ รถยนต และรถจักรยานยนต ตามลําดับ 

 

ชาวเมียนมานิยมประกอบอาหารรับประทานเอง และมีความคุนเคยกับบานที่มีลักษณะเปน 

อพารทเมนตที่อยูรวมกันหลายคน โดยชาวเมียนมามักซื้ออาหารจากตลาดสดและออกจายตลาดเกือบทุกวัน 

สวนอาหารแบบพรอมรับประทาน ยังไมเปนที่นิยมสําหรับชาวเมียนมาเทาใดนัก นอกจากน้ี คนเมียนมายังมี

วัฒนธรรมหออาหารกลางวันไปรับประทานที่ทํางาน ดังน้ัน ธุรกิจรานอาหารในเมียนมายังไมมีการแขงขันมาก

นัก41

42 

  

41  ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน, ไลฟสไตล รสนิยม และวัฒนธรรมของคนประเทศตางๆในอาเซียน 
42  SME Special Myanmar ใน SME Thailand Special: the Secret 9 ความลับแหงอาเซียน  
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• ทัศนคติเก่ียวกับการจับจายซื้อสินคา 

ในการพิจารณาเลือกซื้อสินคา ชาวเมียนมาจะคํานึงถึงสินคาที่มีคุณภาพดีเปนหลัก และเลือกซื้อสินคา

อยางระมัดระวัง และไมนิยมสินคาฟุมเฟอย โดยหากจะซื้อสินคาฟุมเฟอยที่มีราคาสูง จะเปนการซื้อเพราะชอบ

การออกแบบและเห็นวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดีเปนหลัก รองลงมา ไดแก การซื้อเพ่ือแสดงฐานะทางสังคม  

 

เมื่อถึงวันหยุดชาวเมียนมาชอบดูโทรทัศนอยูที่บาน อาจชมภาพยนตร ฟงเพลง และอานหนังสือบาง

บางครั้ง สําหรับชาววัยรุนเมียนมาไมแตกตางกับวัยรุนไทยมากนัก โดยเมื่อมีเวลาวางมักจะเที่ยวเลน ทํา

กิจกรรมนอกบาน พบปะสังสรรคกับเพ่ือน เดินเที่ยวหางสรรพสินคา ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมที่มีคาใชจายสูง

พอสมควร และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนาคต 

 

• ทัศนคติของผูบริโภคชาวเมียนมาตอสินคาไทย 

สินคาที่นําเขาจากไทยที่ใชในชีวิตประจําวันยังเปนที่ตองการและไดรับความนิยมอยางมากในเมียนมา 

เชน เครื่องด่ืม อาหาร เสื้อผา เปนตน เน่ืองจากในปจจุบันเมียนมายังไมสามารถผลิตสินคาไดเพียงพอตอความ

ตองการภายในประเทศ และผูบริโภคชาวเมียนมามีความเช่ือมั่นในตราสินคาและคุณภาพของสินคาไทยเปน

ทุนเดิม 42

43 นอกจากน้ี ชาวเมียนมายังนิยมเลียนแบบการบริโภคสินคาผานสื่อโทรทัศนของไทย โดยการบริโภค

สินคาอุปโภคบริโภคในตลาดเมียนมายังไมหลากหลายนัก สวนใหญเปนสินคาจากไทย จีน และเวียดนาม จึง

เปนโอกาสที่ดีของผูประกอบการชาวไทยที่จะขยายสินคาประเภทอ่ืนในตลาดเมียนมา จากความคุนเคยของ

การบริโภคสินคาไทยที่มีเปนทุนเดิม43

44   

 

• มารยาทในการติดตอธุรกิจกับชาวเมียนมา 

เน่ืองจากเมียนมาประกอบดวยกลุมคนที่มาจากหลายกลุมหลายวัฒนธรรม จึงมีความแตกตางกัน

ทางดานภาษา โดยมีภาษาทองถิ่นที่แตกตางกันมากกวา 100 ภาษา อยางไรก็ตามภาษาทางการคือภาษา 

เมียนมา ในสวนของการเขาเจรจาธุรกิจน้ัน ควรแตงกายสุภาพ และตรงตอเวลา ทั้งน้ี ภาษาที่ใชในการเจรจา

ธุรกิจน้ัน นอกจากภาษาเมียนมา การใชภาษาอังกฤษก็เปนที่นิยมเชนเดียวกัน การแตงกายน้ัน หากตองการไป

เจรจาธุรกิจควรแตงกายใหภูมิฐาน โดยสําหรับผูชายควรสวมเสื้อเช้ิต ผูกเนคไท และสวมสูท สุภาพสตรีควร

สวมชุดสุภาพ แขนสั้นหรือแขนยาว และกระโปรงยาวคลุมเขา นอกจากน้ีควรหลีกเลี่ยงเสื้อผาสีจัดจาน ทั้งน้ี 

นอกจากชุดสุภาพที่กลาวขางตน ชาวเมียนมาอาจเลือกสวมชุดเสื้อเช้ิตรวมกันกับโสรงซึ่งเปนชุดประจําชาติได

อีกดวย ในการเจรจาธุรกิจน้ัน ชาวเมียนมานิยมศึกษานิสัยใจคอคูเจรจากอนเริ่มตกลงทําธุรกิจอยางจริงจัง 

นอกจากน้ีชาวเมียนมายังใหความเคารพผูที่อาวุโสมากกวาอีกดวย44

45 

43  ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน, CLMV Pulse ชีพจรอาเซียนพฤติกรรมผูบริโภคประเทศเมยีนมา 
44  ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
45  EXIM Bank 
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9.3.4  โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

 

• โอกาสของธุรกิจในเมียนมา 

ประเทศเมียนมาเปนประเทศที่มีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 

และต้ังอยูระหวางประเทศจีนกับประเทศอินเดีย นอกจากน้ียังมีทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก ทั้งแรธาตุ 

ปาไม และอัญมณี รวมทั้งยังมีแหลงพลังงานทั้งนํ้ามัน กาซธรรมชาติ นํ้ามันบนบกและในทะเล จึงทําใหมีความ

เหมาะสมเปนอยางมากสําหรับการทําธุรกิจกอสรางขนาดใหญ เชน ธุรกิจแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

ธุรกิจพลังงาน เชน กาซธรรมชาติ  

 

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางธรรมชาติแลว นักลงทุนชาวไทยที่จะเขามา

ลงทุนในเมียนมามีความไดเปรียบคือ สามารถต้ังโรงงานการผลิตบริเวณรอบชายแดนเมียนมาที่ติดกับไทยได 

นอกเหนือจากการเขาไปเลือกต้ังโรงงานในพ้ืนที่ใจกลางเมือง เน่ืองจากสามารถไดประโยชนจากคาจางแรงงาน

ที่ถูก ตนทุนคาใชจายไมสูงมากนัก ตลอดจนการขนสงสินคากลับมายังประเทศไทยก็มีความสะดวก  

 

ธุรกิจอ่ืนที่มีศักยภาพเติบโตสูงในเมียนมาคือธุรกิจบริการตางๆ เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร 

รวมถึง ธุรกิจกอสรางที่พักอาศัย เน่ืองจากเมียนมามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และมีการขยายตัวของ

ชนช้ันกลางอยางรวดเร็ว โดยชนช้ันกลางจะมีความตองการสินคาหมวดบริการเพ่ิมมากขึ้น อุตสาหกรรมภาค

บริการจึงถือวาเปนธุรกิจที่นาสนใจและมีศักยภาพสูงในเมียนมา 

 

• ความทาทายของธุรกิจในเมียนมา 

ประเทศเมียนมาจะตอนรับนักลงทุนตางชาติที่ตองการเขามาลงทุน แตการเขาไปในตลาดน้ีไมใชเรื่อง

งาย เน่ืองจากระบบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักลงทุนจําเปนตอง

ทราบขอมูลที่ทันสมัยและมีที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย กอนการตัดสินใจเขาไปลงทุนในเมียนมา เพ่ือใหเกิด

ความเสี่ยงนอยที่สุด 

 

นอกเหนือจากการมีกฎระเบียบที่ไมชัดเจนและเปลี่ยนแปลงบอยแลว ระบบโครงสรางพ้ืนฐานของ

ประเทศเมียนมายังไมไดรับการพัฒนา ระบบการขนสงโลจิสติกสก็ยังมีปญหา อีกทั้งไฟฟายังไมมีความเพียงพอ

ตอความตองการของการบริโภค แมวาจะมีทรัพยากรทั้งแหลงนํ้ามันและกาซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณก็ตาม 

นอกจากน้ีระบบการทําธุรกิจ ระบบธนาคาร ระบบภาษียังลาสมัย และไมไดรับการพัฒนา การเขาไปลงทุนจึง

ควรพึงระวังในประเด็นดังกลาวน้ีดวย 
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ประเทศเมียนมามีประชากรรวมประมาณ 54 ลานคนแตประชากรสวนใหญเปนแรงงานที่ไรทักษะ 

การเขาไปลงทุนควรเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน เชน อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม นอกจากน้ี 

การหาบุคลากรทักษะที่มีความรูดานธุรกิจถือเปนเรื่องยากมาก 

 

9.3.5 เมืองสําคัญในเมียนมา 

 

เมืองยางกุง (Yangon) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเมียนมา ต้ังอยูในภูมิภาคยางกุง และเปนอดีต
เมืองหลวงและศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา และคมนาคมที่สําคัญที่สุดของประเทศ โดยสินคาตางๆ จากรัฐ
และเมืองตางๆ ทั่วประเทศจะนํามาสงออกที่ยางกุง  ยางกุงถือวาเปนเมืองที่มีความพรอมดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคมากที่สุดในประเทศ และมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ จํานวนมาก 
ไดแก อุตสาหกรรมภาคการผลิต อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว นอกจากน้ียางกุงมี
ทาเรือนํ้าลึกติละวาต้ังอยูทางตอนใตหางจากเมืองยางกุงประมาณ 25 กิโลเมตร  และมีทาอากาศยาน
นานาชาติยางกุง ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร 

 
ยางกุง เปนศูนยกลางการคา อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย การทองเที่ยว และธุรกิจบันเทิงของ

ประเทศเมียนมาโดยเฉพาะอยางย่ิงตอนใตของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางการขนสงสินคานําเขาและ
สงออกของประเทศ โดยมีทาเรือติละวาซึ่งเปนทาเรือที่ใหญที่สุดของประเทศ 

 
สําหรับภาคอุตสาหกรรม ยางกุงมีนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญในเมืองและรอบตัวเมืองประมาณ 14 

นิคม ซึ่งมีการผลิตหลักในสินคาประเภทสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่มีมูลคาการสงออกสูง อยางไรก็ตาม ขอจํากัด
ที่อาจเปนอุปสรรตอการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในยางกุงคือ ระบบไฟฟาที่อาจไมมีปริมาณและความ
สม่ําเสมอเพียงพอตอโรงงานขนาดใหญ 

 
ธุรกิจการกอสรางและอสังหาริมทรัพยเปนแหลงรายไดและการจางงานหลักของเมืองยางกุง โดยใน

ระยะเวลาที่ผานมาจะเห็นวาเมืองมีการสรางตึกสูงและพ้ืนที่จอดรถมากขึ้น ช้ีใหเห็นถึงการขยายตัวของเมือง 
อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของกรุงเนปดอวในชวงป 2548 ไดสงผลใหการกอสรางอาคารสถานที่ในเมืองยางกุงมี
นอยลง นอกจากน้ี แหลงรายไดหลักของเมืองยางกุงคือรายไดจากการทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในปจจุบัน ซึ่งเปนผล
มาจากสถานการณทางการเมืองที่ดีขึ้นดวย 

 
เมืองมัณฑะเลย (Mandalay city) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองจากยางกุงและเปน

เมืองหลวงของภูมิภาคมัณฑะเลย (Mandalay region) ต้ังอยูตอนกลางของประเทศ ทางตอนเหนือติดกับ
ภูมิภาคซาเกียง (Sagiang) ภูมิภาคแมกเวย (Magway) ทางตะวันตก รัฐฉาน (Shan state) ทางตะวันตก และ
กรุงเนปดอว (Union Territory of Nay Pyi Taw) ทางตอนใต พ้ืนที่ในภูมิภาคสวนมากอยูในเขตแหงแลง 
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(Dry Zone) ทั้งน้ี เมืองมัณฑะเลยมีความสําคัญตอภูมิภาคเน่ืองจากเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของประเทศ 
และศูนยกลางทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค45

46 
 
เมืองมัณฑะเลยต้ังอยูทางตะวันออกของแมนํ้าอิรวดี อยูหางจากยางกุงเปนระยะทาง 716 กิโลเมตร 

แมวาปจจุบันกรุงเนปดอวจะไดรับสถาปนาเปนเมืองหลวงของประเทศ แตมัณฑะเลยยังคงเปนศูนยกลาง
การคา การศึกษา และสาธารณสุขหลักในตอนกลางและตอนเหนือของประเทศ นอกจากน้ีจากที่ต้ังทาง
ภูมิภาคศาสตร มัณฑะเลยมีความสําคัญทางโลติกสเน่ืองจากเปนเมืองที่มีการซื้อขายสินคาจากการคาชายแดน
กับประเทศจีนและอินเดีย 

 
มัณฑะเลยถือเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพในการลงทุนคาขายมากที่สุดภูมิภาคหน่ึงของเมียนมา โดยมี

สัดสวน GDP ของมัณฑะเลยตอประเทศสูงถึงรอยละ 11.4 ในป 2015  และมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวมของภูมิภาคสูงถึงรอยละ 12.4 ในปเดียวกัน อยางไรก็ตาม แมวาภูมิภาคมัณฑะเลยมีสัดสวน GDP ที่
สูงที่สุดภูมิภาคหน่ึงในประเทศ แตยังคงมีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่ไมสูงนัก โดยพบวาในระยะเวลา 25 ป
ที่ผานมา มีการลงทุนจากตางชาติเขามาในภูมิภาคเพียง 25 โครงการเทาน้ัน (ตารางที่ 9.3.10) 

 
ตารางที่ 9.3.10 สัดสวน GDP ของภูมิภาคมัณฑะเลยตอประเทศ 

หนวย: รอยละ 
ป 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

สัดสวนตอ GDP ประเทศ 11.29 11.25 11.08 11.42 11.50 
ท่ีมา: Ministry of National Planning and Economic Development 

 
หากพิจารณาภาคเศรษฐกิจที่เปนสวนประกอบหลักของ GDP ของภูมิภาคเกิดจากภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยมีสัดสวนตอ GDP ของภูมิภาครอยละ 28.4  29.8  และ 42.7 
ตามลําดับ (ตามภาพที่ 9.3.6) โดยภาคเกษตรกรรม ไดแก การทําไรนา ปศุสัตว ปาไม และการจับและ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และภาคอุตสาหกรรม ไดแก การผลิตพลังงานไฟฟา การทําเหมืองแร การผลิตและแปรรูป 
และการกอสราง ซึ่งกอใหเกิดผลิตภัณฑช้ันตน (primary products) ที่เปนแหลงรายไดหลักของภูมิภาค ดังน้ี 
  

46  รวบรวมจาก Mandalay Investment Opportunity Survey Report, Myanmar Marketing Research and Development Co., Ltd, 
October 2015 

                                           



514 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ภาพที่ 9.3.6 สัดสวน GDP ตอภาคเศรษฐกิจของภูมิภาคมัณฑะเลย 

 
ท่ีมา: Ministry of National Planning and Economic Development 

 
แหลงรายไดหลักของภูมิภาคมาจากการทําเกษตรกรรมและปาไม โดยภูมิภาคถือเปนศูนยกลางของ

การผลิต กระจาย และจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป สินคาเกษตรกรรมของภูมิภาคไดแก ขาว ธัญพืช ขาวโพด 
ถั่วลิสง งา ฝาย ผัก และพริก เปนตน รวมถึงสินคาจากปาไมจําพวกไมสักและไมเน้ือแข็งตางๆ ซึ่งเปนแหลง
ทรัพยากรหลักของภูมิภาคอีกดวย 

 
นอกจากน้ี ภูมิภาคยังเปนแหลงการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในหลายอุตสาหกรรม ไดแก อุตสา

กรรมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงผลิตนํ้าตาล และโรงงานผลิตสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ 
รวมถึงการผลิตสินคาจากแหลงแรธาตุในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางย่ิงทับทิมจากเมืองโมกอก (Mogok) ซึ่งเปน
แหลงแรทับทิมที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

 
รายไดจากการทองเที่ยวถือเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยในระยะที่ผานมามี

นักทองเที่ยวตางชาติจํานวนมากเดินทางมายังเมืองมัณฑะเลยและเมืองอ่ืนๆ ในภูมิภาค เชน พุกาม (Bagan) 
และอมรปุระ (Amarapura) เพ่ือเย่ียมชมสถานที่ทางประวัติศาสตรและสถานที่สําคัญทางศาสนาของประเทศ 
รวมถึงยังมีแหลงทองเที่ยวบนภูเขาที่มีช่ือเสียงในภูมิภาคพินโอวิน (Pyin Oo Lwin) และภูเขาโปปา (Mount 
Popa) ที่ดึงดูดนักเดินทางที่ตองการทองเที่ยวแบบเปนมิตรกับธรรมชาติ (eco-friendly) อีกดวย 

 
นอกจากน้ี ที่ต้ังของภูมิภาคในตอนกลางของประเทศก็มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของมัณฑะเลย เน่ืองจากมีชายแดนติดกับทางตอนใตของประเทศจีนและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย 
ทําใหภูมิภาคสงออกสินคาที่ผลิตจํานวนมาก เชน ขาว ถั่ว และผัก ไปยังประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงสงไปยัง
เมืองยางกุงจํานวนหน่ึงอีกดวย 

38.3 42.4 42.7

20.2
27.8 29.8

42.7
29.8 28.4

0

20

40

60

80

100

2001-2002 2010-2011 2015-2016

สัด
สว

นต
อ 

GD
P 

ขอ
งภ

ูมิภ
าค

 (ร
อย

ละ
)

ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม



บทที่ 9 ประเทศอาเซียนและเมืองสาํคัญ  515 

 

ปจจุบัน นโยบายของรัฐบาลเมียนมาไดใหความสําคัญกับมัณฑะเลยในฐานะหน่ึงในสองภูมิภาคที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา ตามยุทธศาสตร Two Polar Growth Strategy ใน
แผนพัฒนาประเทศป 2010-2030 

 
การประกอบธุรกิจในภูมิภาคมัณฑะเลย มีปจจัยสําคัญคือตําแหนงที่ต้ังของเมืองและภูมิภาคใน

ตอนกลางของประเทศ ที่ทําใหธุรกิจมีความสะดวกสบายในการทําการคาขายและขนสงสินคาไปยังภูมิภาคอ่ืน
ในประเทศ และสงออกชายแดนประเทศ รวมถึงมีแหลงทรัพยากรและวัตถุดิบจํานวนมากที่สําคัญตอการ
ประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปและการผลิตประเภทอ่ืนๆ 

 
สําหรับการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม หากพิจารณาขอมูลบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค

มัณฑะเลยทั้งหมดประมาณ 4,000 บริษัท (ภาพที่ 9.3.7) พบวา บริษัทที่จดทะเบียนจํานวนมากในภูมิภาคเปน
ธุรกิจขนาดกลางและยอม โดยบริษัทสวนมากประกอบธุรกิจอาหารแปรรูป (food processing) ซึ่งถือเปน
สินคาที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูในภูมิภาคได นอกจากน้ีไดแก กลุมผลิตภัณฑ
ดูแลรางกาย (personal care products) อัญมณี และสิ่งทอ เปนตน 

 
ภาพที่ 9.3.7 สัดสวนธรุกิจที่จดทะเบียนในภูมิภาคมัณฑะเลย จําแนกตามขนาดของธุรกิจ 

 
ท่ีมา: Mandalay Regional Government 

 
เมืองมัณฑะเลยประกอบดวยนิคมอุตสาหกรรมสําคัญทั้งหมด 3 เขต (industrial zones) ซึ่งอยูภายใต

การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย (Mandalay Industrial Zone 
Management Committee) ซึ่งมีหนาที่เช่ือมตอระหวางผูประกอบการและหนวยงานของรัฐในการประกอบ
ธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว 

 
นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลยมีจํานวนโรงงานต้ังอยูทั้งหมดประมาณ 1,200 แหง ซึ่งสวนมากผลิต

สินคาอุปโภคบริโภคและของใชในบาน สินคาแปรรูปวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูปตางๆ สินคาเกษตร และสินคา
อ่ืนๆ เชน ยางลอ สิ่งทอ และสินคาจําพวกจําหนายเร็วและมีตนทุนตํ่า (FMCG) นอกจากน้ี มีโรงงานบางแหง
ในนิคมที่ผลิตเพ่ือสงออกอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑที่ทําจากไม ไปยังประเทศตางๆ ไดแก ประเทศ
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516 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ไทย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอิตาลี แตการผลิตเพ่ือสงออกในนิคม
อุตสาหกรรมดังกลาวยังคงมีอยูอยางจํากัด 
 

อยางไรก็ตาม โครงสรางพ้ืนฐานที่ยังไมไดรับการพัฒนามากนักอาจเปนอุปสรรคสําคัญตอการเขามา
ลงทุนและประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาถึงพ้ืนที่ที่เหมาะสมแกการลงทุนจากตางชาติ ซึ่ง
นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรมของมัณฑะเลยที่การเชาที่ดินมีราคาสูง การหาที่ดินขนาดใหญตามความ
ตองการของนักลงทุนดังกลาวในภูมิภาคยังคงมีอยูอยางจํากัด นอกจากน้ี ความพรอมดานสาธารณูปโภคยังคง
เปนที่กังวลของนักลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางโรงงานที่จําเปนตองใชไฟฟาในปริมาณมากและสม่ําเสมอ 
รวมถึงระยะเวลาที่ยาวนานในการขอใบรับรองการใชสาธารณูปโภคตางๆ ที่ธุรกิจจะตองไดรับจากหนวยงาน
ของรัฐกอนดําเนินกิจการ ก็อาจเปนอุปสรรคตอการลงทุนในภูมิภาคไดเชนกัน 
 

กรุงเนปดอว (Naypyitaw) เมืองหลวงแหงปจจุบันของประเทศเมียนมา กอต้ังขึ้นในป 2548 หลังจาก
ที่รัฐบาลยายเมืองหลวงมาจากเมืองยางกุง กรุงเนปดอวเปนศูนยกลางราชการของประเทศเมียนมา ต้ังอยู ณ 
ตอนกลางของประเทศเมียนมา เปนเมืองใหญอันดับสามของประเทศ รองจากยางกุงและมัณฑะเลยซึ่งอยูหาง
ไปประมาณ 302 และ 391 กิโลเมตร ตามลําดับ โดยมีโครงการทางหลวงพิเศษระหวางยางกุง-เนปดอว-
มัณฑะเลย เพ่ือเช่ือมการเดินทางคมนาคมของทั้งสามเมืองเขาดวยกัน กรุงเนปดอวมีการแบงผังเมืองออกเปน
เขตตางๆ ไดแก เขตหนวยงานราชการ (Ministry zones) ซึ่งเปนที่ต้ังของรัฐสภาและกระทรวงตางๆ เขต
กองทัพ (Military zones) เขตที่พักอาศัย และเขตโรงแรม นอกจากน้ียังมีทาอากาศยานนานาชาติเนปดอวซึ่ง
อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร ในอนาคตคาดวาสถานทูตและหนวยงานระหวางประเทศอ่ืนๆ จะ
ยายมาต้ังสํานักงานเพ่ือความสะดวกในการติดตองานราชการ 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

 ชาวยางกุงสวนใหญนิยมปรุงอาหารรับประทานเองในครัวเรือน เน่ืองจากมีราคาถูกกวาการซื้อหรือ

ออกไปรับประทานอาหารนอกบาน และจากการที่ผูบริโภคสวนใหญนับถือศาสนาพุทธอยางเครงครัด ทําให

เมื่อถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา จะไมรับประทานเน้ือสัตว และในปจจุบัน ชาวยางกุงใหความสําคัญเรื่องความ

งามเพ่ิมมากขึ้น ทําใหมีคลินิกเสริมความงามเพ่ิมจํานวนขึ้นตอเน่ือง โดยเฉพาะในเมืองใหญของประเทศ 

นอกจากน้ัน ชาวยางกุงวัยหนุมสาวเริ่มใสชุดประจําชาติลดลง และหันมาแตงกายตามสมัยนิยมมากขึ้น สําหรับ

การซื้อสินคาจะนิยมจายดวยเงินสด46

47  

 

 เน่ืองจากเมืองมัณฑะเลยเปนเมืองที่มีธุรกิจขนาดใหญต้ังอยูจํานวนนอย ทําใหประชากรในเมือง

ดังกลาว ไมมีตนแบบในการใชชีวิตที่ทันสมัย ดังเชน รูปแบบการใชชีวิตของพนักงานออฟฟศในเมืองใหญ เปน

ตน ซึ่งคลายกับเนปดอว ที่เปนเมืองราชการ ทําใหการซื้อสินคาจึงเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน

ของชีวิตเทาน้ัน47

48 

47  ECBER, Consumer Behavior Habitudes in Yangon, Myanmar 2014 
48  อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ, เอ็นไวโรเซล เปดโผงานวิจัย 3 หัวเมืองใหญ ยางกุง เนปดอว และมัณฑะเลย เจาะลึกพฤติกรรมการบริโภค โอกาส 

และขุมทรัพยของนักลงทุน, http://www.thaipr.net/general/500491, สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
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สําหรับความนิยมในการชมโทรทัศนพบวา ในแตละพ้ืนที่มีความช่ืนชอบชองโทรทัศนที่แตกตางกัน
ออกไป โดยเมืองสําคัญทั้งเมืองยางกุงและเมืองมัณฑะเลย นิยมชอง MRTV4 และ Channel 7 ซึ่งทั้งสองชอง
มีผูเลือกชมรายการมากกวารอยละ 80 ของผูชมทั้งหมดในสองเมืองดังกลาว ขณะที่พ้ืนที่ในชนบทเขาถึงชอง 
MRTV ในสัดสวนที่สูงกวา ซึ่งอาจเปนเพราะการกระจายสัญญาณที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกวา48

49 
 

• ธุรกิจที่จะสงเสริม 

เน่ืองจากยางกุงเปนเมืองหลวงเดิมของเมียนมาและเปนเมืองที่มีการพัฒนาความเจริญสูงที่สุดใน
ประเทศ ทําใหยางกุงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการทองเที่ยวในประเทศและเปน
ศูนยกลางของประเทศที่มีจํานวนนักเดินทางสูงขึ้นทุกป จึงควรมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
เพ่ือตอบสนองตอการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวของเมืองยางกุง 

 
สําหรับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตสามารถประกอบธุรกิจโดยต้ังโรงงานในเขตอุตสาหกรรม

พิเศษติละวา (Thilawa SEZ) และนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในเมืองและภูมิภาคได ซึ่งมีอัตราคาจางแรงงานที่
เหมาะสมและความพรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ มากกวาเมื่อพิจารณาปจจัยพ้ืนฐานของเมือง
ดังกลาว  

 
สําหรับโอกาสการลงทุนในเมืองและภูมิภาคมัณฑะเลย เกิดจากปจจัยสงเสริมสําคัญ ไดแก การเปน

ศูนยกลางการคา ศูนยกลางการขนสง และแหลงทองเที่ยวสําคัญของประเทศ ดังน้ัน จึงควรสงเสริมธุรกิจ
ในมัณฑะเลย ดังน้ี ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว จากแนวโนมธุรกิจการทองเที่ยวที่เติบโตขึ้นทุกป จาก
จํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น จํานวนสายการบินตางประเทศที่เพ่ิมขึ้น นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจ 
และตนทุนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมัณฑะเลย ช้ีใหเห็นถึงความพรอมของธุรกิจโรงแรมและการ
ทองเที่ยวของภูมิภาค 

 
การเปนศูนยกลางของภาคอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ ทําใหภูมิภาคมัณฑะเลยมี ธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตเขามาต้ังโรงงานผลิตเปนจํานวนมาก เพ่ือผลิตสินคาจําพวก ผลิคภัณฑจากไม สิ่งทอ 

คอนกรีต และซีเมนต เปนตน ธุรกิจประเภทดังกลาวจะสามารถสรางงานในภูมิภาคและสงเสริมธุรกิจขนาด

กลางและยอมในการเปนซัพพลายเออรใหแกธุรกิจได 

 

นอกจากน้ี เน่ืองจากมัณฑะเลยเปนภูมิภาคที่อยูใกลกับชายแดนประเทศจีนและอินเดีย และเปน
ศูนยกลางการคาของเมียนมาตอนบน สงผลใหมีการคาขายผานชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานดังกลาวเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงสินคาประเภทสินคาเกษตร ไดแก ขาว นํ้าตาล และถั่ว ดังน้ัน ธุรกิจประเภท
ธุรกิจคาสง (wholesale) คาปลีก (retail) โกดังสินคา (warehousing)  และธุรกิจจัดสงและกระจายสินคาไป
ยังภูมิภาคตางๆ จึงมีศักยภาพในการลงทุนคอนขางสูงในภูมิภาคน้ี 
 

49  Exim bank, ส่ือโทรทัศนกับพฤติกรรมผูบริโภคพมา,  www.exim.go.th/doc/newsCenter/44632.pdf,  สืบคนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
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ธุรกิจที่จะสงเสริมในเนปดอวคือ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการ

ของผูอาศัยและผูที่เดินทางมายังเมืองดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงขาราชการและชาวตางชาติที่เขามาทํางาน

และพํานักอยูในเมียนมา ซึ่งมีความสามารถในการจับจายใชสอยคอนขางสูงโดยเปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม 

ดวยความที่เนปดอวเปนเมืองขาราชการและมีการพัฒนาความเปนเมืองคอนขางตํ่ากวาอีกสองเมืองใหญ ไดแก 

ยางกุงและมัณฑะเลย สงผลใหเนปดอวมีขอจํากัดหลายประการในการคาการลงทุนมากกวาโดยเปรียบเทียบ 

 

9.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

9.4.1  ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 
 

เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอยางตอเน่ือง ในป 2557 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ

เวียดนามมีมูลคา 186.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

รอยละ 6 และมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวมูลคา 2,052.30 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน ในขณะที่

อัตราเงินเฟอลดลงจากปกอนหนา อยูที่รอยละ 3.7 (ตารางที่ 9.4.1) เงินสกุลหลักของเวียดนามคือ เงินดอง 

(VND) ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนทางการในป 2557 ที่ 21,148.00 ดองตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ 

 

ตารางที่ 9.4.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนามป 2552 – 2557 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

ในป 2555 เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตตํ่าที่สุดในชวงป 2550-2555 เปนผลมาจากการขยายตัวที่

ลดลงของภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเปนหลัก กลาวคือ ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงรอยละ 2.7 จากที่ป

กอนหนาขยายตัวรอยละ 5.2 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงรอยละ 4.5 จากที่ปกอนหนาขยายตัว

รอยละ 6.8 เปนผลมาจากความตองการภายในประเทศที่ลดลง  สินคาคงคลังที่อยูในระดับสูง และสินเช่ือจาก

เคร่ืองชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
106.0 115.9 135.5 155.8 171.2 186.2 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม 

ภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ี ป 2548 (รอยละ) 
5.4 6.4 6.2 5.2 5.4 6 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ ราคา

ตลาด (เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 
1,232.40 1,333.60 1,543.00 1,755.30 1,908.60 2,052.30 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 6.2 12.1 21.3 10.9 4.8 3.7 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 

(ดอง/เหรียญสหรัฐฯ) 
17,065.10 18,612.90 20,509.80 20,828.00 20,933.40 21,148.00 
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สถาบันการเงินที่ลดลง ทั้งน้ี ภาคบริการของเวียดนามเปนภาคที่มีอัตราการเติบโต รอยละ 6.4 จากการเพ่ิมขึ้น

ของการคาปลีก บริการคมนาคม และบริการทองเที่ยว เปนหลัก 

 

ทั้งน้ี นับจากป 2556 จะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของเวียดนามน้ัน ขยายตัวในอัตราที่

เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง กลาวคือ เติบโตรอยละ 5.4 ในป 2556 และเติบโตรอยละ 6 ในป 2557 อันเปนผลมา

จากการขยายตัวของการสงออก อุตสาหกรรมภาคบริการ อุตสาหกรรมกอสราง การเพ่ิมปริมาณการใชจาย

ของภาครัฐ ตลอดจนการขยายตัวของมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

 

โครงสรางเศรษฐกิจของเวียดนาม มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยสัดสวนของภาคเกษตรกรรมลดลง 

และหันมาเนนภาคอุตสาหกรรมแทน สวนสัดสวนของภาคบริการน้ันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย กลาวคือ ในป 2536 

สัดสวนภาคเกษตรกรรมอยูที่ รอยละ 29.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.9 และรอยละ 41.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ 

ในขณะที่มีการคาดการณวา ในป 2558 สัดสวนของภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมปรับตัวลดลง เหลือเพียงรอย

ละ 17.4 โดยมาจากการขยายสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 38.8 และภาคบริการที่

ปรับตัวที่เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 43.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ภาพที่ 9.4.1) 

 

ภาพที่ 9.4.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของเวียดนาม ป 2536 และป 2558 

หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 
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• การสงออกและการนาํเขา 

มูลคาการคารวม การสงออกตลอดจนการนําเขาสินคาและบริการของเวียดนามในชวงสามปที่ผานมา

น้ันปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมูลคาการคารวมลาสุดในป 2557 มีมูลคา 3,379 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

การสงออกมีมูลคา 1,595 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และการนําเขามีมูลคา 1,783 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

 

ในสวนของการสงออกน้ัน สินคาสงออกที่สําคัญของเวียดนาม ไดแก เครื่องใชไฟฟาและช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส รองเทา เครื่องจักร เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรและหมอตมนํ้า และเครื่องนุงหม โดยมีประเทศ

เปาหมายหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน เกาหลี และมาเลเซีย 

 

สําหรับการนําเขาน้ัน สินคานําเขาที่สําคัญของเวียดนาม ไดแก เครื่องใชไฟฟาและช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส และเครื่องจักร เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรและหมอตมนํ้า โดยมีประเทศเปาหมายหลัก คือ จีน 

เกาหลี ญี่ปุน และไทย 

 

ทั้งน้ี จะเห็นไดวา ดุลการคาของประเทศเวียดนามน้ันขาดดุลมากขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2557 

เวียดนามขาดดุลการคาทั้งสิ้น 188 พันลานเหรียญสหรัฐฯ    

 

ภาพที่ 9.4.2 ดุลการคาของเวียดนาม ป 2555 – 2557 
หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก ITC 
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• การคาระหวางไทยและเวียดนาม 

จากสถิติการคาระหวางไทยและเวียดนามป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวางไทยและเวียดนาม

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.2 เพ่ิมขึ้นจากมูลคา 381.2 พันลานบาท ในป 2557 เปน 439.0 พันลานบาท โดย

มูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาน้ันปรับตัวสูงขึ้น โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 301.2 พันลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 18.9 และสัดสวนของการนําเขามีมูลคา 137.8 พันลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากปกอนหนาในอัตรารอยละ 7.7  

 

จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและเวียดนามดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาเกินดุลกับ

เวียดนาม คิดเปนมูลคา 163.4 พันลานบาท ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (ตารางที่ 9.4.2) 

 

ตารางที่ 9.4.2 การคาระหวางไทยและเวียดนาม ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 206,972.19 229,177.15 274,687.51 293,634.16 317,538.12 381,239.17 439,063.21 

 (-2.93) (10.73) (19.86) (6.90) (8.14) (20.06) (15.17) 

การสงออก 159,224.41 184,463.07 212,703.66 200,274.70 217,546.25 253,260.62 301,215.33 

 (-3.56) (15.85) (15.31) (-5.84) (8.62) (16.42) (18.93) 

การนําเขา 47,747.78 44,714.08 61,983.85 93,359.47 99,991.87 127,978.55 137,847.88 

 (-0.75) (-6.35) (38.62) (50.62) (7.10) (27.99) (7.71) 

ดุลการคา 111,476.64 139,748.99 150,719.81 106,915.23 117,554.38 125,282.08 163,367.46 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังเวียดนาม มีมูลคา 9.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ที่มูลคา 8.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 3.37 โดยมูลคาสะสมการลงทุนจาก

ตางประเทศมายังเวียดนาม ในป 2550-2557 มมีูลคาสะสมรวมทั้งหมด 65.78 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ตาราง

ที่ 9.4.3) 
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ตารางที่ 9.4.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังเวียดนาม ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 6.70 9.58 7.60 8.00 7.43 8.37 8.90 9.20 

มูลคาสะสม (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 6.70 16.28 23.88 31.88 39.31 47.68 56.58 65.78 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 179.17 42.99 -20.67 5.26 -7.13 12.65 6.33 3.37 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

• เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 

  เวียดนามใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบผูกคากับสกุลอ่ืน (pegged exchange rate) โดยธนาคารรัฐ

แหงเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) ซึ่งเปนธนาคารกลางของเวียดนามจะเปนผูประกาศอัตรา

แลกเปลี่ยนทางการเปนรายวัน (inter-bank average rate) และธนาคารพาณิชยตางๆ จะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ทางการในการกําหนดราคาซื้อขายเงินตราตางประเทศ โดยมีชวงการเคลื่อนไหวขึ้นลงไมเกินรอยละ 1.0 

 

เงินสกุลหลักของเวียดนามคือ เงินดอง ซึ่งมีแนวโนมออนคาลงต้ังแตป 2550 เปนตนมา อันเปนผล

จากการขาดดุลการคาอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลากวา 20 ป จนกระทั่งเกินดุลในป 2555 การขาดแคลนเงิน

เหรียญสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง โดยเฉพาะในป 2554 ซึ่งสรางแรงกดดันตออัตราแลกเปลี่ยน

ของเวียดนามเปนอยางมาก โดยในป 2557 อัตราแลกเปลี่ยนของเวียดนามอยูที่ 21,148 ดองตอเหรียญสหรัฐฯ 

 

  ทั้งน้ี นับต้ังแตตนป 2558 รัฐบาลเวียดนามไดใชนโยบายลดคาเงินเพ่ือกระตุนการสงออกของประเทศ 

ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนของเวียดนามมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนทางการรายวันลาสุด 

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 อยูที่ 21,890 ดองตอเหรียญสหรัฐฯ 

 

• ระบบธนาคาร 

นอกจากธนาคารรัฐแหงเวียดนามซึ่งเปนธนาคารกลางแลว ระบบธนาคารในเวียดนามยังประกอบดวย

ธนาคารพาณิชยทองถิ่น ธนาคารพาณิชยของรัฐ ธนาคารพาณิชยซึ่งตางชาติเปนเจาของ และสาขาของธนาคาร

ตางชาติ ทั้งน้ี นับต้ังแตการเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลกของเวียดนามเมื่อป 2550 เวียดนามไดเริ่ม

ผอนคลายระเบียบและกฎเกณฑที่เกี่ยวของเพ่ือเปดโอกาสใหธนาคารตางประเทศสามารถเขามาดําเนินกิจการ

ภายในเวียดนามได โดยในปจจุบัน มีการกําหนดขอจํากัดการถือครองของนักลงทุนตางประเทศ (Foreign 

Ownership Limits: FOL) ในธุรกิจธนาคารไวที่รอยละ 30 

 

  กฎหมายสถาบันการเงินของเวียดนาม (Law on Credit Institutions) อนุญาตใหธนาคารพาณิชย

สามารถใหบริการไดหลากหลาย โดยรวมไปถึงการบริหารกองทุนและตราสารทางการเงิน โดยทั่วไป นักลงทุน
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ตางชาติที่จะลงทุนในเวียดนามตองเปดบัญชีธนาคารในเวียดนาม โดยอาจเปดบัญชีเปนสกุลเงินดองหรือสกุล

เงินเหรียญสหรัฐฯ ก็ได  

 

  ปจจุบัน ธนาคารพาณิชยในเวียดนามมีจํานวนประมาณ 150 แหง โดยแบงเปนธนาคารพาณิชยของ

รัฐ (State-Owned Commercial Bank) 5 แหง ธนาคารพาณิชยรวมทุนของเอกชนทองถิ่น (Joint Stock 

Commercial Bank) 33 แหง ธนาคารที่เปนเจาของโดยตางชาติ (Foreign-Owned Bank) 5 แหง ธนาคารที่

เปนการรวมทุน (Joint Venture Bank) 5 แหง 49

50 และสาขาของธนาคารตางประเทศและสํานักงานตัวแทน

ของธนาคารตางประเทศอีกกวา 100 แหง50

51 

 

• การถือครองที่ดิน51

52 

ภายใตกฎหมายที่ดินเวียดนามฉบับใหม ป 2556 ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2557 (the 2013 Land Law) 

เวียดนามไมอนุญาตใหมีการถือครองที่ดินโดยเอกชน (Private Ownership of Land) แตใหสิทธิในการใช

ที่ดิน (land use right: LUR)  

 

โดยภายใตกฎหมายใหมน้ัน นักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาลงทุนในเวียดนาม ไมจําเปนที่จะตองเชา

สิทธิในการใชที่ดินจากรัฐบาลหรือผูพัฒนาที่ดินทองถิ่นเทาน้ัน แตยังสามารถที่จะเชาสิทธิในการใชที่ดินไดจาก

องคกรทางเศรษฐกิจตางๆ ของเวียดนาม ไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทรวมทุนตางๆ ตลอดจนเชาจาก

บุคคลที่มีสัญชาติเวียดนามที่มีถิ่นพํานักในตางประเทศ   

 

โดยทั่วไป การใหใชสิทธิในที่ดินระยะยาวจะมีอายุในการใชที่ดินไมเกิน 50 ป โดยในบางกรณีที่ไดรับ

การสงเสริมจากรัฐบาลอาจจะมีอายุในการใชที่ดินไดถึง 70 ป โดยผูเชาสิทธิในการใชที่ดิน อาจสามารถขอตอ

อายุการเชาได หากในชวงระยะเวลาการเชาไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและใชที่ดินตามวัตถุประสงคที่แจง

ไวในสัญญา 

 

ในสวนของการประเมินราคาคาเชาสิทธิในการใชที่ดินน้ัน จะถูกกําหนดโดย คณะกรรมการระดับ

จังหวัด (Provincial People’s Committee) ซึ่งจะทําการกําหนดอัตราคาเชาเปนรายกรณี โดยอาจจะใชการ

วาจางบริษัทรับจางประเมินราคาที่ดินเอกชน หรือขอรับคําปรึกษาจากบริษัทในลักษณะดังกลาวได ซึ่งอาจ

สงผลใหเกิดความไมแนนอนตอราคาคาเชาสิทธิการใชที่ดิน 

 

50  Vietnam Prosperity Bank 
51  ธนาคารแหงประเทศไทย 
52  Tilleke & Gibbins, Vietnam’s New Land Law: the Impact on Foreign Developers, 2014 
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การเรียกคืนที่ดิน (Land Withdrawal) ของประเทศเวียดนามเพ่ือนํามาใชทําธุรกิจหรือการพัฒนาน้ัน 

ผูพัฒนาหรือนักลงทุนสามารถที่จะรองขอใหรัฐบาลทําการเรียกคืนที่ดินได โดยตองผานขอกําหนดสองเง่ือนไข 

เง่ือนไขแรก คือ การเรียกคืนที่ดินเพ่ือโครงการพัฒนาที่มีความสําคัญอยางย่ิง เชน การสรางเมืองใหม เง่ือนไข

ที่สอง คือ ที่ดินดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติใหเรียกคืนไดจากคณะกรรมการระดับจังหวัด   

 

• โครงสรางพื้นฐาน 

คาเฉลี่ยของดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของเวียดนามอยูในอันดับที่ 56 จากที่มีการจัดอันดับ

ทั้งหมด 161 ประเทศทั่วโลกในป 2557 (ตารางที่ 9.4.4) และอยูในอันดับที่ 4 ในกลุมประเทศอาเซียน โดยมี

คาเฉลี่ยของดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของป 2557 อยูที่ 3.15 ปรับขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอย 

อยางไรก็ตาม ตัวเลขดังกลาวถือวาไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เน่ืองจากสิ่งอํานวยความ

สะดวกและความสามารถในดานโลจิสติกสของเวียดนามยังไมทันสมัย นอกจากน้ี เวียดนามยังประสบปญหา

การจราจรติดขัดบนทองถนนในเขตเมือง และความจํากัดของโครงขายถนนที่เช่ือมตอเมืองตางๆ ดังน้ัน รัฐบาล

จึงมีโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เชน โครงการถนนวงแหวนในกรุงฮานอย 

รถไฟความเร็วสูงเช่ือมกรุงฮานอย-นครโฮจิมินห และทางดวนเช่ือมกรุงฮานอยและเมืองอ่ืนๆ เปนตน 

 

แมวาการเขาถึงไฟฟาของเวียดนามจะสูงมาก ที่อัตรารอยละ 99.0 ของประชากรทั้งหมด แตเน่ืองจาก

ความตองการใชไฟฟาในเวียดนามเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง รัฐบาลจึงมีแผนเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟาเพ่ือตอบสนอง

ความตองการไฟฟาของประเทศ โดยอัตราคาไฟฟาของเวียดนามปรับราคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในปจจุบัน 

อัตราคาไฟฟาโดยเฉลี่ย ณ นครโฮจิมินหอยูที่ 1,918.0 ดองตอกิโลวัตต (ประมาณ 3 บาท) ในสวนของปริมาณ

นํ้าภายในประเทศน้ัน จากขอมูลป 2556 เวียดนามมีปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใชไดอยูที่ 359 พันลานลูกบาศก

เมตร โดยคิดเปน 4,006.00 ลูกบาศกเมตรตอคน อัตราคานํ้าน้ันปรับลดลงอยางตอเน่ืองนับต้ังแตป 2555 โดย

ปจจุบัน อัตราคานํ้าโดยเฉลี่ย ณ นครโฮจิมินหอยูที่ 6,585.0 ดองตอลูกบาศกเมตร (ประมาณ 10 บาท) 
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ตารางที่ 9.4.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของเวียดนาม 
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกสd (1=ต่ํา, 5=สูง) 3.15a 

ถนนปูลาด (กิโลเมตร) 148,388 (รอยละ 77 ของถนนท้ังหมด)b 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 99.0c 

อัตราคาไฟฟาโดยเฉลี่ย ณ นครโฮจิมินห (ดองตอกิโลวัตต) 1,918.0a 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน)   4,006.00b 

อัตราคาน้ําโดยเฉลี่ย ณ นครโฮจิมินห (ดองตอลูกบาศกเมตร) 6,585.0a 

ท่ีมา: รวมรวมจากฐานขอมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, และ Ho Chi Minh City Statistics Office 

หมายเหตุ:  a ขอมูลป 2557   

 b ขอมูลป 2556 

 c ขอมูลป 2555 

 d ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสโดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทางเรือ  ความสามารถ

และคุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคาท่ีสงมอบ และความตรงตอ

เวลาในการขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การคํานวณคาดัชนีดังกลาว เปน

คาเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและโลจิสติกสของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยู

ระหวาง 1-5 โดย 5 คือ คาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามีประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในป 2557 เปนการเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ 

 

• ภาษี 

 ก)  ภาษีเงินไดนิติบุคคล52

53 

(1)  รายไดที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่ตองเสียภาษีคือรายไดที่เกิดจากการผลิต การดําเนินธุรกิจ และการดําเนิน

กิจกรรมที่เก่ียวของกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน รายไดที่เกิดจากการจําหนาย

สินคา รายไดที่เกิดจากการใหบริการ รายไดที่เกิดจากการใหเชาหรือขายสินทรัพย การโอนทรัพยสิน การโอน

หุน เปนตน 

 

(2) ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) 

เวียดนามเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายไดที่มาจากหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย

ในอัตราเดียวกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งในปจจุบันอยูที่รอยละ 22 โดยจะปรับลดลงเหลือรอยละ 20 ใน

วันที่ 1 มกราคม 2559 

53  ภายใต Corporate Income Tax Law 
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(3)  เงินปนผล (dividends) 

เวียดนามไมเรียกเก็บภาษีจากเงินปนผลที่ใหแกผูถือหุนชาวตางชาติ  

(4)  การลดหยอนภาษี (deductions) 

คาใชจายโดยตรงตางๆ ที่ทําใหเกิดรายได ซึ่งมีเอกสารแสดงคาใชจายและไมไดถูกระบุวา

เปนคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักภาษี สามารถนํามาเปนคาลดหยอนที่หักจากรายไดเพ่ือคํานวณฐานภาษี 

ตัวอยางของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักลดหยอนภาษี เชน 

- คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร 

- คาตอบแทนของลูกจางซึ่งไมไดจายจริงหรือไมไดระบุในสัญญาจางงาน 

- คาโฆษณาและการตลาด 

(5)  การขาดทุน (losses) 

หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออก

จากรายไดในปถัดไปไดแตไมเกิน 5 ป 

(6)  การหักคาเสื่อมราคา (tax depreciation) 

กฎหมายเวียดนามไมอนุญาตใหนําคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรมาหักลดหยอนภาษี 

(7)  อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลของเวียดนามกําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไวที ่

รอยละ 22 ของเงินไดพึงประเมินสุทธิ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 และจะลดลงเหลือรอยละ 20 ของ

เงินไดพึงประเมินสุทธิ หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป53

54 สําหรับกลุมธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ

จะเสียภาษีในอัตรารอยละ 32-50 และกลุมธุรกิจแรธรรมชาติจะเสียภาษีในอัตรารอยละ 40 หรือ 50 

  

ข)  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา54

55 

บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยูในเวียดนาม ไมวาจะเปนชาวตางชาติหรือชาวเวียดนาม ตองชําระ

ภาษีจากรายไดที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศเวียดนาม โดยจะนับเปนผูที่มีถิ่นที่อยูในเวียดนาม หากอาศัยอยู

ในประเทศเวียดนาม 183 วัน หรือมากกวา 12 เดือนติดตอกันตามปปฏิทิน นับจากวันแรกที่เขามาในประเทศ 

หรือมีถิ่นพํานักในเวียดนามเปนหลักแหลงและอาศัยอยูในประเทศรวม 90 วันหรือมากกวาตามปปฏิทิน สวนผู

ที่ไมมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม จะชําระภาษีจากรายไดที่เกิดขึ้นในเวียดนามเทาน้ัน  

(1) รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเก็บจากผูที่มีรายไดดังตอไปน้ี 

- รายไดจากการประกอบธุรกิจ 

- เงินเดือนคาจางที่ไดรับเปนเงินสด 

54  KPMG, Vietnam Tax Profile, 2015 
55  ภายใต Personal Income Tax Law 
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- รายไดจากการลงทุนในเงินทุน 

- รายไดจากเงินโอน 

- รายไดจากการโอนอสังหาริมทรัพย (ยกเวนการโอนยายระหวางคูสมรสและญาติพ่ี

นองที่มีสายเลือดเดียวกัน) 

- รายไดจากการแขงขันชนะรางวัล 

- รายไดจากคาลิขสิทธ์ิ 

- รายไดจากใบอนุญาตใหขายผลิตภัณฑของบริษัทในนามของบริษัทน้ัน (แฟรนไชส) 

ทั้งน้ี จะมีการหักภาษีจากเงินบริจาคสถาบัน หรือการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือดูแลเด็กที่ยากลําบาก 

คนพิการ ผูสูงอายุ และจากเงินบริจาคดานมนุษยธรรมและกองทุนสงเสริมการศึกษา 

 

(2)  อัตราภาษ ี

เวียดนามเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราแตกตางกันระหวางผูมีถิ่นที่อยูใน

เวียดนามและผูไมไดมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม สําหรับผูมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

จากการประกอบอาชีพในอัตราตามตารางที ่9.4.5 

 

ตารางที่ 9.4.5 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาจากการประกอบอาชพีสําหรบัผูมีถ่ินที่อยูในเวียดนาม 
เงินไดที่ตองเสียภาษีตอป (ดอง) อัตราภาษี (รอยละ) 

0 – 60,000,000  5 

60,000,000 – 120,000,000 10 

120,000,000 – 216,000,000 15 

216,000,000 – 384,000,000 20 

384,000,000 – 624,000,000 25 

624,000,000 – 960,000,000 30 

มากกวา 960,000,000 35 

ท่ีมา: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of America 

 

นอกจากรายไดจากการประกอบอาชีพแลว บุคคลผูมีถิ่นที่อยูในเวียดนามตองชําระภาษีเงินไดจาก

แหลงอ่ืนๆ อีก (ตารางที่ 9.4.6) 
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ตารางที่ 9.4.6 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาจากเงนิไดอ่ืนๆ สาํหรบัผูมีถ่ินที่อยูในเวียดนาม 
ประเภทของเงินได อัตราภาษี (รอยละ) 

การลงทุนในทรัพยสิน และคา royalties 5 

คาแฟรนไชส ดอกเบี้ย และเงินปนผล 5 

มรดก 10 

รางวัล ของขวัญ 10 

การขายหุนและหลักทรัพย 20 

การขายตราสาร 20 

มูลคาของตราสารท่ีมีการขาย 0.1 

การขายทรัพยสิน 25 

มูลคาของทรัพยสินท่ีมีการขาย 2 

ท่ีมา: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of America 

 

สวนผูที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม ตองชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากรายไดจากการประกอบ

อาชีพในอัตราเดียว ที่รอยละ 20 สวนเงินไดประเภทอ่ืนๆ จะเก็บในอัตราตางกัน (ตารางที่ 9.4.7) 

 

ตารางที่ 9.4.7 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาจากเงนิไดอ่ืนๆ สาํหรบัผูไมมีถ่ินที่อยูในเวียดนาม 
ประเภทของเงินได อัตราภาษี (รอยละ) 

กําไรจากการดําเนินธุรกิจ 

- การคา 

- บริการ 

- การผลิต กอสราง ขนสง การดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ 

 

1 

5 

2 

การลงทุนในหลักทรัพย 5 

การขายหุนและหลักทรัพย 0.1 

การขายอสังหาริมทรัพย  2 

คาแฟรนไชสและ royalties เกิน 10 ลานดอง 5 

มรดกและของขวัญเกิน 10 ลานดอง 10 

ท่ีมา: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of America  

 

(3)  การย่ืนภาษี 

สําหรับรายไดที่ไดรับจากการทํางาน ตองแจงย่ืนภาษีเปนรายเดือนภายในวันที่ 20 ของ

เดือนถัดไป โดยอัตราภาษีจะสอดคลองกับภาษีที่จะจายประจําปภาษี สวนภาษีเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ตองชําระภายใน 

90 วันหลังจากครบปภาษี สําหรับรายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน บุคคลตองแจงและชําระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาตามประเภทของรายได 
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   ค)  ภาษีทางออม 

(1)  ภาษีการคา  

เวียดนามมีการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากการขายสินคาและใหบริการ โดยเก็บในอัตรา 

รอยละ 5 และรอยละ 10 สําหรับสินคาและบริการทั่วไป โดยจะเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 10 สวน

สินคาและบริการที่มีการสงเสริมจะเก็บในอัตรารอยละ 5 55

56 ทั้งน้ี มีสินคาและบริการบางอยางซึ่งไดรับการ

ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม เชน สินคาและบริการเพ่ือสงออกหรือจําหนายในเขตอุตสาหกรรมสงออก การลงทุนดาน

การเงินหรือตลาดทุนในตางประเทศ การใหบริการขนสงระหวางประเทศ และกิจการลงทุนใหมในสาขาประกัน

สุขภาพ ประกันชีวิต และประกันภัยเพ่ือการเกษตร เปนตน นอกจากน้ี ภาษีมูลคาเพ่ิมยังเก็บจากคาอากร

สินคาขาเขา โดยผูนําเขาจะตองชําระภาษีมูลคาเพ่ิมกับศุลกากรพรอมกับชําระคาภาษีอากรนําเขา 

นอกจากภาษีมูลคาเพ่ิมแลว เวียดนามยังมีการเก็บภาษีการคาพิเศษ (special sales 

tax: SST) ซึ่งจะเก็บจากสินคาและบริการบางประเภท ในอัตรารอยละ 10-70 เชน บุหรี่ และเบียร เปนตน  

(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  

เวียดนามมีการเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายกับชาวตางชาติสําหรับเงินไดบางประเภท 

เชน ภาษีจากดอกเบ้ีย ในอัตรารอยละ 5 และภาษีจากคา royalty ในอัตรารอยละ 10  

(3) อากรแสตมปที่เก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย (stamp duty) 

เวียดนามมีการเก็บอากรแสตมปจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพยขึ้นอยูกับประเภทของ

อสังหาริมทรัพย เชน  

- บานและที่ดิน: อัตรารอยละ 0.5  

- ยานพาหนะ: อัตรารอยละ 2 –20 

- รถจักรยานยนต: อัตรารอยละ 1 –5  

อยางไรก็ตาม อากรแสตมปที่เก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพยแตละธุรกรรมจะตองไม

เกิน 500 ลานดอง นอกจากน้ี ในกรณีรถยนตนอยกวา 10 ที่น่ัง เครื่องบิน และเรือ จะตองย่ืนและชําระภาษี

ภายใน 30 วันหลังจากทําธุรกรรมซื้อขาย 

(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย  

การจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยของเวียดนามขึ้นอยูกับหนวยงานเทศบาลของแตละเขต ซึ่ง

มีอัตราอยูระหวางรอยละ 0.03-0.15 

(5) ภาษีศุลกากร  

อัตราภาษีนําเขาของเวียดนามแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

56  ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนมา เวียดนามเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในการซื้อขายและเชาบานในอัตรารอยละ 5 (จากเดิมที่เก็บในอัตรา 

รอยละ 10) มีจุดประสงคเพ่ือกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพย และเปดโอกาสใหผูมีรายไดตํ่ามีโอกาสในการซื้อบาน  ทั้งยังเปนการลดปริมาณที่อยู

อาศัยที่มีมากเกินความตองการจริง 
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- อัตราทั่วไป (ordinary rates) จะเก็บในอัตรามากกวาที่จัดเก็บกับสินคาจาก

ประเทศที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งไมเกินรอยละ 70 

- อัตราพิเศษ (preferential rates) ซึ่ งจะใช กับสินคานําเขาจากประเทศที่มี

ความสัมพันธทางการคาในระดับปกติ เชน สินคาที่นําเขาจากกลุมอาเซียนจะคิด

ภาษีนําเขาในอัตราภาษีพิเศษซึ่งสวนใหญอยูระหวางรอยละ 0 - 150  

- อัตราพิเศษสุด (special preferential rates) ซึ่งจะใชกับสินคานําเขาจากประเทศ

ที่มีขอตกลงภาษีพิเศษกับเวียดนาม 

สวนภาษีสงออกของเวียดนามน้ันจะอยูที่ระหวางรอยละ 0 – 50 ของราคาสินคา 

 

 ง) ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

เวียดนามไดทําอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศตางๆ ทั้งสิ้น 72 ประเทศ ในจํานวนน้ี เปน

อนุสัญญาที่มีผลบังคับใชแลวกับ 61 ประเทศ โดยเปนประเทศในกลุมอาเซียน 8 ประเทศ คือ บรูไน ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร และไทย56

57  

 

• การจางงาน57

58 

ก)  สัญญาจางงาน 

(1)  การเลิกจาง 

นายจางสามารถเลิกจางไดผานการยกเลิกสัญญา โดยนายจางตองแจงลวงหนาอยางนอย 

30 วันสําหรับสัญญาจางงานแบบมีกําหนดเวลา หรืออยางนอย 45 วันสําหรับสัญญาจางงานแบบไมมี

กําหนดเวลา แตตองมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่เหมาะสม เชน ผลการทํางาน การเจ็บปวยเรื้อรัง เปนตน  

หากนายจางไมสามารถพิสูจนไดวา การเลิกจางเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรือไมสามารถปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่เหมาะสมได ซึ่งเปนผลใหการยกเลิกสัญญาไมถูกตองน้ัน นายจางตองรับลูกจางเขาทํางานใหม ให

เงินเดือนชดเชยในชวงเวลาที่ลูกจางไมไดทํางาน และตองชําระเงินชดเชยเทากับเงินเดือนของลูกจาง 2 เดือน 

 

ในกรณีที่การยกเลิกสัญญาจางงานเปนไปโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝาย นายจางไม

จําเปนตองแจงลวงหนาและอาจขามขั้นตอนในการดําเนินการบางประการได แตตองมีการจัดทําเอกสารที่ระบุ

ถึงการยกเลิกสัญญา เงินชดเชย ประกันสังคม เปนตน โดยทั้งสองฝายตองลงลายมือช่ือ 

 

57  KPMG, Vietnam Tax Profile, 2015 
58  ภายใตกฎหมาย Labour Code 2012 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
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(2) ช่ัวโมงทํางาน 

กฎหมายแรงงานของเวียดนามกําหนดช่ัวโมงทํางานสูงสุด คือ 8 ช่ัวโมงตอวันหรือ 48 

ช่ัวโมงตอสัปดาหสําหรับสภาวะการทํางานปกติ  สําหรับลูกจางที่ทํางานใชแรงงานหนักหรือทํางานในสภาวะ

แวดลอมที่เปนอันตรายหรือมีสารพิษเจือปนมาก ช่ัวโมงทํางานสูงสุดคือ 6 ช่ัวโมงตอวัน นอกจากน้ี ในชวง

ระยะเวลาทํางานปกติ ตองมีการหยุดพักอยางตํ่า 30 นาที และในแตละสัปดาห ตองมีวันหยุดอยางนอย 1 วัน 

หรือคิดเปน 4 วันใน 1 เดือน สวนการทํางานนอกเวลาน้ัน ลูกจางไมสามารถทํางานนอกเวลาไดเกินก่ึงหน่ึงของ

ช่ัวโมงทํางานตอวัน 

 

นอกจากน้ี ยังกําหนดใหผูใชแรงงานสามารถทํางานนอกเวลาไดไมเกิน 4 ช่ัวโมงตอวัน 

และไมเกิน 200 ช่ัวโมงตอป อยางไรก็ตามรัฐบาลอาจอนุญาตใหสามารถทํางานนอกเวลาไดถึง 300 ช่ัวโมงตอป

ในกรณีพิเศษบางกรณี  

 

(3) อัตราคาจาง 

อัตราคาจางขั้นตํ่าของเวียดนามป 2559 ซึ่งเริ่มบังคับใชเมื่อ 1 มกราคม 2559 โดยอัตรา

คาจางขั้นตํ่าของแรงงานไรฝมือจะแตกตางกันไปตามพ้ืนที่การทํางาน ซึ่งแบงออกเปน 4 เขต (ตารางที่ 9.4.8) 

ทั้งน้ี สําหรับแรงงานที่ผานการฝกอบรมวิชาชีพ คาจางขั้นตํ่าจะตองสูงกวาคาจางขั้นตํ่าของแรงงานไรฝมือ

อยางนอยรอยละ 7 

ตารางที่ 9.4.8 อัตราคาจางขั้นตํ่าของแรงงานไรฝมือ 

พ้ืนที่การทํางาน 
คาจางขั้นตํ่า/เดือน 

(ดอง) 

คาจางขั้นตํ่า/เดือน 

(เหรียญสหรัฐฯ) 

เขตในเมืองของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห 3,500,000 ดอง 160 

- เขตชนบททุกแหงของนครโฮจิมินหและเขตชนบทบางแหงในกรุงฮานอย 

- บางเขตในจังหวัดไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ 

- เมืองฮาลองในจังหวัดกวางนินห บางเขตในจังหวัดดองไน บิ่นหเยือง และ

บาเรีย-หวุงเตา 

3,100,000 ดอง 

140 

- เมืองท่ีเหลือในจังหวัดตางๆ 

- เขตชนบทท่ีเหลือของกรุงฮานอย 

- บางเขตในจังหวัดไฮฟอง เกิ่นเทอ บัคนินห บัคแยง หวินฟก กวางนินห 

กวางนัม ลัมดง คั้นหฮัว เตนินห บิ่นหฟก บิ่นหเยือง ดองไน ลองอาน บา

เรีย - หวุงเตา ฮึงเยน และไฮเดือง  

2,700,000 ดอง 

123 

เขตท่ีเหลือท้ังหมดของประเทศเวียดนาม 2,400,000 ดอง 110 

ท่ีมา: Investment Promotion Center - South Vietnam  
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(4) การประกันสังคมและคาชดเชยสําหรับลูกจาง 

กฎหมายเวียดนามกําหนดใหผูประกอบการที่จางลูกจางเปนระยะเวลานานกวา 3 เดือน 

ตองชําระเงินสวนหน่ึงใหกับกองทุนประกันสังคม คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ของเงินเดือนลูกจาง แบงเปนสวน

ของระบบประกันสังคมรอยละ 18 ระบบประกันสุขภาพรอยละ 3 และระบบประกันการวางงานรอยละ 1 

และจายใหกองทุนสหภาพแรงงานรอยละ 2 ทั้งน้ี ระบบประกันสังคมของเวียดนามครอบคลุมประโยชนตางๆ 

ไดแก เงินบํานาญ เงินชดเชยในกรณีลาปวย ลาคลอด ประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน เปนโรคที่เกิดจากการ

ทํางาน หรือเสียชีวิต รวมทั้งไดสิทธิในการเขาทํางานอีกครั้งในกรณีที่ตองเกณฑทหารดวย 

(5)  การลาประจําป 

ลูกจางที่ทํางานกับนายจางมาเปนเวลาอยางนอย 12 เดือนมีสิทธิที่จะไดรับวันลาหยุด

พักผอนประจําป 12 วันสําหรับแรงงานที่ทํางานในสภาวะปกติ 14 วันสําหรับแรงงานที่ตองทํางานเกี่ยวของกับ

กิจกรรมหรือสถานที่ที่อันตราย และแรงงานที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป และ 16 วันสําหรับแรงงานที่ตองทํางาน

เก่ียวของกับกิจกรรมหรือสถานที่ที่อันตรายอยางมาก โดยไมรวมวันหยุดราชการประจําป ซึ่งมีจํานวน 10 วัน 

สําหรับวันหยุดพักผอนน้ัน จะเพ่ิมขึ้นตามอายุงานที่เพ่ิมขึ้น โดยจะไดรับวันหยุดพักผอนประจําปเพ่ิมขึ้นอีก 1 

วันทุกๆ 5 ปที่ทํางาน สวนแรงงานหญิง สามารถลาคลอดไดสูงสุดเปนระยะเวลา 6 เดือน นอกจากน้ี ลูกจาง

ชาวตางชาติจะไดรับวันหยุดเพ่ิมเติม 2 วัน ในชวงวันหยุดปใหมและวันชาติของชาติน้ันๆ 

 

ข)  วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

(1)  การขอใบอนุญาตทํางาน58

59 

กฎหมายแรงงานของเวียดนามกําหนดใหผูวาจางสามารถจางลูกจางชาวตางชาติได

เฉพาะในตําแหนงผูจัดการ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และชางเทคนิค โดยตําแหนงเหลาน้ันตองไมมีชาวเวียดนามที่

มีคุณสมบัติครบตามตองการ ชาวตางชาติที่ประสงคจะทํางานในประเทศเวียดนามจะตองไดรับใบอนุญาต

ทํางานกอน  ยกเวนในกรณีดังตอไปน้ี  

- เขามาทํางานนอยกวาสามเดือน 

- เปนหุนสวนในบริษัทจํากัดที่มีหุนสวนต้ังแตสองคนขึ้นไป 

- เปนเจาของเพียงผูเดียวในบริษัทจํากัด 

- เปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารบริษัทถือหุน (shareholding company) 

- เขามาในเวียดนามเพ่ือขายการใหบริการ 

- เขามาเพ่ือแกไขปญหาในกรณีฉุกเฉินเรงดวน 

- ทนายความตางชาติที่ไดรับใบรับรองการประกอบอาชีพจากกระทรวงยุติธรรม 

 

59  ภายใต Decree 46/2011 
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การออกใบอนุญาตทํางานจะมีกําหนดระยะเวลาตามสัญญาที่ผูขอไดทําไวกับผูวาจาง หรือ

ระยะเวลาตามที่ไดรับมอบหมายใหเขามาทํางานในเวียดนาม โดยมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 2 ป นายจางที่ขอ

ใบอนุญาตทํางานใหชาวตางชาติจะตองแสดงใหเห็นวาเปนนิติบุคคลที่มีผูจัดการ ผูเช่ียวชาญ และผูบริหาร 

เปนชาวเวียดนามอยางนอยรอยละ 20 โดยบริษัทจะตองนําหลักฐานตางๆ เชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบาน 

ทั้งตนฉบับและสําเนา สัญญาจางงานที่ระบุเหตุผลของการวาจาง ที่อยูของบริษัทที่เปนภาษาเวียดนาม แผนภูมิ

โครงสรางบุคลากรของบริษัท และรายช่ือของแรงงานตางชาติทั้งหมด รวมทั้งตองแสดงหลักฐานของบริษัทผู

วาจาง ไดแก ทะเบียนบริษัท หนังสือระบุวัตถุประสงคของบริษัท รายช่ือของคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ี 

ยังมีเอกสารสวนบุคคลที่แรงงานตางชาติตองยื่นพรอมกับคําขอคือ หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่รัฐกําหนด 

(2) การขอวีซา 

ผูที่จะเดินทางเขาประเทศเวียดนามตองมีการขออนุญาตเขาเมือง และนําใบอนุญาตเขา

เมืองมาแสดงในขณะที่เดินทางเขาประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี ชาวตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตทํางานไมตองขอวีซา

ในการเขาประเทศเวียดนาม นอกจากน้ี พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

ไมตองขอวีซาเขาประเทศเวียดนามหากอยูไมเกิน 14 วัน 

 

• กําลังแรงงาน 

เวียดนามเปนประเทศที่มีกําลังแรงงานสูงและมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเมื่อเทียบ

กับประเทศอ่ืนในกลุมอาเซียน โดยเปนรองเพียงแคอินโดนีเซียเทาน้ัน ในป 2557 เวียดนามมีกําลังแรงงาน 

54,207,310 คน นอกจากน้ี อัตราการวางงานในเวียดนาม ในป 2557 น้ันอยูที่รอยละ 2.3 (ตารางที่ 9.4.9) 

 

ตารางที่ 9.4.9 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของเวียดนาม ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (ลานคน) 48.03 49.01 49.97 50.89 51.76 52.63 53.44 54.21 

อัตราการวางงาน (รอยละ) 2.3 2.4 2.6 2.6 2.0 1.8 2.2 2.3 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 

• การควบคุมเงนิตราตางประเทศ59

60 

กฎระเบียบวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศของเวียดนาม มีหลักการให

เสรีภาพในการทําธุรกรรมระหวางประเทศ เชน ธุรกรรมที่เก่ียวของกับการชําระเงินและการโอนเงินไป

ตางประเทศ เงินที่เก่ียวของกับการสงออก การนําเขา เงินกูธนาคาร เงินไดสุทธิจากการลงทุนทางตรงและ

ทางออม การชําระคืนเงินกูยืมจากตางประเทศ การนําเขาและสงออกสินคาและบริการ เปนตน นอกจากน้ี  

60  ภายใต Ordinance No. 06/2013/UBTVQH13 มีผลบังคับใชเมื่อเดือนมกราคม ป 2557 
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นักลงทุนตางชาติยังสามารถโอนทั้งเงินลงทุนและกําไรจากการลงทุนกลับประเทศได โดยกําไรจากการลงทุนจะ

สามารถโอนไดหลังจากที่มีการดําเนินการเรื่องภาษีประจําปแลวเทาน้ัน 

 

• ภาพรวมตลาดภายในประเทศ 

ก)  กลุมลูกคา 

      - กลุมลูกคาทองถิ่น 

  หากพิจารณากลุมลูกคาทองถิ่นน้ัน ในป 2556 เวียดนามมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 89.7 

ลานคน โดยแบงไดเปนชวงอายุ แรกเกิด – 14 ป ประมาณ 22.7 ลานคน ชวงอายุ 15 – 64 ป ประมาณ 70.7 

ลานคน และชวงอายุ 65 ปขึ้นไป ประมาณ 6.6 ลานคน โดยหากพิจารณาโดยใชเขตที่อยูอาศัยเปนเกณฑน้ัน 

ชาวเวียดนามประมาณ 61 ลานคนอาศัยอยูในเขตเมือง ในขณะที่อีก 29 ลานคนอาศัยอยูในเขตชนบท 

 

  นอกจากน้ี รายไดหลังหักภาษีสวนบุคคลของเวียดนามน้ัน มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดย

ในป 2556 มีมูลคา 127 พันลานเหรียญสหรัฐฯ รวมไปถึงการบริโภคภาคครัวเรือนก็เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง

เชนกัน โดยในปเดียวกันน้ีมีมูลคา 111 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

 

ภาพที่ 9.4.3 รายไดหลงัหักภาษีสวนบุคคลและการบริโภคภาคครัวเรอืนของเวียดนาม 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: Economist Intelligence Unit 
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- กลุมลูกคาตางชาติ 

  จากขอมูลลาสุดของสํานักงานสถิติเวียดนาม (General Statistics Office) น้ันแสดงใหเห็น

วา ในชวง 4 ปหลังสุด (2553-2556) น้ัน แนวโนมชาวตางชาติที่เดินทางเขาเวียดนามโดยเฉพาะที่มีจุดประสงค

เพ่ือการทองเที่ยวน้ันมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2556  มีชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศ

เวียดนามทั้งสิ้นประมาณ 7.6 ลานคน คิดเปนชาวตางชาติที่มีจุดประสงคเพ่ือทองเที่ยว 4.6 ลานคน เพ่ือทํา

ธุรกิจ 1.3 ลานคน เพ่ือเย่ียมญาติ 1.3 ลานคน และเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ อีก 0.4 ลานคน (ภาพที่ 9.4.4) 

 

ภาพที่ 9.4.4 จํานวนนักทองเที่ยว ป 2553-2556 

จําแนกตามวัตถุประสงคการเดินทาง 
หนวย: ลานคน 

 
ท่ีมา: Vietnam General Statistics Office 

 

ข)  ชองทางการจัดจําหนาย 

 จากขอมูลป 2557 เวียดนามมีศูนยการคาทั้งสิ้น 139 แหง โดยแบงตามภูมิภาคไดดังน้ี พ้ืนที่

สามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดง 40 แหง พ้ืนที่ภาคเหนือตอนกลางและเขตภูเขา 13 แหง พ้ืนที่ภาคกลางตอนบน

และชายฝงภาคกลาง 23 แหง พ้ืนที่ภูเขาตอนกลาง 5 แหง ภาคใตฝงตะวันออก 52 แหง และพ้ืนที่สามเหลี่ยม

ปากแมนํ้าโขง 6 แหง60

61   

 

61  Vietnam General Statistics Office 
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9.4.2 กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  

 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ61

62 

ภายใตกฎหมายวิสาหกิจเวียดนาม (Law on Enterprise) กําหนดใหผูลงทุนตางชาติสามารถลงทุนได

ในรูปแบบธุรกิจดังตอไปน้ี  

- บริษัทจํากัด (Limited-Liability Company: LLC) 

- บริษัทรวมหุน (Joint-Stock Company) 

- หางหุนสวน (Partnership) 

- การจัดต้ังสาขา (Branches) 

- การจัดต้ังสํานักงานตัวแทน (Representative Offices) 

- สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) 

- สัมปทานในรูปแบบตางๆ (Build-Operate-Transfer Build-Transfer และ Build-Transfer-

Operate)  

 

ในการพิจารณารูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจมักขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจที่ดําเนินการวา

เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใด 

 

• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ 

การลงทุนในเวียดนามโดยผูลงทุนตางชาติน้ัน ผูลงทุนตางชาติจําเปนที่จะตองทําเรื่องขออนุญาตผาน

การขอใบอนุญาตลงทุน (Investment Certificate) ตามรูปแบบการลงทุนที่ตองการลงทุน โดยรูปแบบการ

ลงทุนตางๆ น้ันจะมีขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตดังกลาวแตกตางกันออกไป นอกจากน้ี ยังมี

กฎระเบียบขอบังคับที่แตกตางกันออกไปอีกดวย 

 

นอกจากการขอใบอนุญาตลงทุนแลวน้ัน ทั้งบริษัทของผูลงทุนตางชาติและรวมถึงบริษัทเอกชนของ

เวียดนามเอง (ภายใตกฎหมายวิสาหกิจฉบับเกาป 2548 น้ันกําหนดใหเฉพาะบริษัทตางชาติเทาน้ัน) จําเปนที่

จะตองขอใบอนุญาตลงทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certificate) ตามรูปแบบธุรกิจที่ตองการเขา

ไปลงทุนอีกดวย 

  

ทั้งน้ี ภายใตกฎหมายวิสาหกิจและกฎหมายการลงทุนฉบับใหมที่มีผลบังคับใชในป 2558 น้ัน ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบในสวนที่เก่ียวของกับการขออนุญาตลงทะเบียนบริษัทประการที่สําคัญประการหน่ึง 

กลาวคือ ตามกฎหมายฉบับใหมดังกลาว กําหนดใหการขอใบอนุญาตลงทะเบียนบริษัท (Enterprise 

62  ภายใต Law on Enterprises 2014 
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Registration Certificate: ERC) สําหรับบริษัทรวมหุนน้ัน ไมจําเปนที่จะตองระบุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 

และหากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางธุรกิจไปจากเดิม บริษัทไมจําเปนที่จะตองขอใบอนุญาตดังกลาวใหม 

อยางไรก็ตามบริษัทยังจําเปนที่จะตองแจงใหกับหนวยงานที่มีอํานาจในการลงทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวของทราบ  

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

 ภายใตกฎหมายการลงทุนฉบับป 2557 น้ัน ไดกําหนดกิจการที่หามลงทุนทั้งสิ้น 6 กิจการ ไดแก  

สารเสพติด เคมีภัณฑและแรธาตุ พืชปาและสัตวปา การคาประเวณี การคามนุษยและหรือช้ินสวนของมนุษย 

และกิจการที่ตองลงทุนอยางมีเง่ือนไขอีก 267 กิจการ เชน บริการบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี ธุรกิจลอตเตอรี่ 

และบริการจัดอันดับความนาเช่ือถือ  

 

• สิทธิประโยชนในการลงทุน 

(1)  สิทธิประโยชนในการลงทุนตามกฎหมายการลงทุน (Law on Investment)63 

ในภาพรวม นักลงทุนตางชาติที่ลงทุนในกิจการหรือในพ้ืนที่ที่ กําหนด 63

64 จะไดรับสิทธิ

ประโยชนในการลงทุน ยกตัวอยางเชน 

- การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยขึ้นอยูกับ

เง่ือนไขของแตละกิจการ 

- การยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ อุปกรณ ยานพาหนะ และสินคาอ่ืนๆ ที่ใชในโครงการ

ลงทุน  

- การนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักภาษี 

- การคิดคาเสื่อมราคาแบบพิเศษสําหรับสินทรัพยถาวร 

- การยกเวนหรือลดหยอนคาเชาที่ดิน 

ทั้งน้ี กิจการที่รัฐบาลเวียดนามสงเสริมการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงาน

เขมขน ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ

ดวย 

(2)  สิทธิประโยชนในการลงทุนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 

63  กฎหมายการลงทุนของเวียดนามไมไดระบุสิทธิประโยชนในการลงทุนโดยละเอียด โดยกลาวถึงเพียงแคกิจการและพ้ืนที่ที่จะไดรับการสงเสริม

การลงทุนเทานั้น ทั้งนี้ ระเบียบกฎเกณฑการลงทุนในเวียดนามแตกตางกันไปในแตละจังหวัด เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับกฎเกณฑ

ตางๆ ขึ้นอยูกับผูวาราชการจังหวัด 
64  กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน เชน การผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีสูง การพัฒนางานฝมือและอุตสาหกรรมตางๆ และกิจการดานการ

กอสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เปนตน สวนพ้ืนที่ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เชน พ้ืนที่ซึ่งมีความยากลําบากทางเศรษฐกิจ

และสังคม เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก เปนตน  
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นอกเหนือจากสิทธิประโยชนโดยทั่วไปแลว นักลงทุนตางชาติยังไดรับสิทธิประโยชนพิเศษ

อ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามขอกําหนดของแตละเขตเศรษฐกิจพิเศษ หากมีการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่

กําหนดไว ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) Export Processing Zone (EPZ) เปนเขตเศรษฐกิจที่รวมอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 

ซึ่งเนนผลิตสินคาเพ่ือการสงออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพ่ือใหบริการและอํานวย

ความสะดวกดานการผลิต นักลงทุนที่เขามาลงทุนใน EPZ สามารถทําการผลิตรับชวงตอ 

(sub-contract) และประกอบช้ินสวนสินคาเพ่ือการสงออก 

2) Industrial Zone (IZ) หรือ industrial park เปนเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งเนนผลิต

สินคาเพ่ือจําหนายในประเทศ 

3) High-Tech Zone (HTZ) เปนเขตเศรษฐกิจที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) รวมทั้งผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงเปนสําคัญ 

 

• การรับรองและคุมครองการลงทุน 

กฎหมายการลงทุน (Law on Investment) ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ใหการ

รับประกันวาจะใหการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตอนักลงทุนตางชาติที่ลงทุนในเวียดนามในดาน

ตางๆ ดังน้ี 

(1) ใหการรับประกันในการครอบครองทรัพยสิน (Assurance of Asset Ownership) โดย

จะไมมีการยึดทรัพยสินหรือโอนกิจการลงทุนของตางประเทศเปนของรัฐ ตลอดชวง

ระยะเวลาของการลงทุน 

(2) ใหการรับประกันในการลงทุนทางธุรกิจ (Assurance of Business Investment)  

(3) ใหการรับประกันในการโอนยายสินทรัพยของผูลงทุนตางชาติไปยังตางประเทศ 

(Assurance of Transfer of Foreign Investors’ Assets to Abroad) อยางไรก็ตาม

เปนไปตามเง่ือนไขที่วาสินทรัพยดังกลาวจะตองบรรลุเง่ือนไขทางการเงินที่เก่ียวของ

ทั้งหมดของเวียดนามแลว โดยสินทรัพยที่รับประกันการโอนยายมีดังตอไปน้ี  

- เงินทุนและและการชําระบัญชี (Capital and Liquidations) 

- เงินไดจากการลงทุนในธุรกิจ (Income from Business Investment) 

- เงินและสินทรัพยอ่ืนใดที่ผูลงทุนเปนเจาของตามกฎหมาย (Money and Other 

Assets under the Lawful Ownership of the Investors) 

(4) การรับประกันโครงการสําคัญบางโครงการของรัฐบาล (The Government’s 

Guarantee for some Important Projects) นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาออกขอบท

วาดวยการกระทําการตามสัญญาโดยหนวยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสม 

ในโครงการการลงทุนที่สําคัญหรือเกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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(5) การรับประกันการลงทุนทางธุรกิจตอการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย (Assurance of 

Business Investment upon Changes of Laws) กลาวคือ 

- หากมีการออกกฎหมายหรือสิทธิประโยชนทางธุรกิจที่ใหผลดีกวากฎหมายหรือสิทธิ

ประโยชนทางธุรกิจที่ผูลงทุนไดรับอยูเดิมน้ัน ผูลงทุนมีสิทธิไดรับผลดีของขอบทกฎ

หมายหรือสิทธิประโยชนใหมได ตามระยะเวลาคงเหลือของสิทธิประโยชนที่ไดรับอยู

เดิม 

- หากมีการออกกฎหมายหรือสิทธิประโยชนทางธุรกิจที่ใหผลดีนอยกวากฎหมายหรือ

สิทธิประโยชนทางธุรกิจที่ผูลงทุนไดรับอยูเดิมน้ัน ผูลงทุนมีสิทธิไดรับผลดีของขอบท

กฎหมายหรือสิทธิประโยชนเดิมได ตามระยะเวลาคงเหลือของสิทธิประโยชนที่ไดรับ

อยูเดิม 

- อยางไรก็ตาม หากการออกกฎหมายหรือสิทธิประโยชนทางธุรกิจที่ใหผลดีนอยกวา

กฎหมายหรือสิทธิประโยชนทางธุรกิจที่ผูลงทุนไดรับอยูเดิมน้ัน เปนไปเพ่ือความ

มั่นคงและการปองกันประเทศ ระเบียบของสังคมและความปลอดภัย คุณธรรม

จริยธรรม สาธารณสุข หรือการปกปองสิ่งแวดลอม ผูลงทุนไมสามารถเลือกรับผลดี

ของกฎหมายหรือสิทธิประโยชนทางธุรกิจเดิมได 

- หากผูลงทุนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งเปนไปตามขอสงวน

ขางตนน้ัน ผูลงทุนอาจไดรับการพิจารณาชดเชยผานวิธีการทางภาษี การเปลี่ยน

เปาประสงคการลงทุน หรือการเยียวยาผูลงทุนจากความเสียหายที่เกิดขึ้น 

- การรองขอรับการพิจารณาชดเชยจําเปนที่จะตองกระทําภายในสามปนับจากวัน

บังคับใชกฎหมาย 

(6) กลไกในการจัดการความขัดแยงที่เก่ียวของกับการลงทุนทางธุรกิจ (Settlement of 

Disputes over Business Investment) ความขัดแยงที่ เ ก่ียวของกับการลงทุนทาง

ธุรกิจน้ันควรไดรับการแกไขผานการเจรจาไกลเกลี่ย อยางไรก็ตามหากไมสามารถบรรลุ

ไดผานการเจรจาไกลเกลี่ยอาจใชกระบวนการทางศาลของเวียดนาม อนุญาโตตุลาการ

เวียดนาม อนุญาโตตุลาการตางประเทศ อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ และหรือ

ตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา ตามแตกรณีความขัดแยงและคูกรณีที่เกี่ยวของ 

 

9.4.3 พฤติกรรมผูบริโภคชาวเวียดนาม 

 

• สัดสวนประชากร 

ในป 2556 เวียดนามมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 89.7 ลานคน โดยแบงไดเปนชวงอายุ แรกเกิด – 1 ป 

ประมาณ 22.7 ลานคน ชวงอายุ 15 – 64 ป ประมาณ 70.7 ลานคน และชวงอายุ 65 ปขึ้นไป ประมาณ 6.6 
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ลานคน หากพิจารณาโดยใชเขตที่อยูอาศัยเปนเกณฑพบวา ชาวเวียดนามประมาณ 61 ลานคนอาศัยอยูในเขต

เมือง ในขณะที่อีก 29 ลานคนอาศัยอยูในเขตชนบท 

 

 นอกจากน้ี ชาวเวียดนามมีแนวโนมที่มีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น โดยพบวารายไดหลังหักภาษีสวนบุคคลของ

เวียดนาม มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2556 มีมูลคา 127 พันลานเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงการบริโภค

ภาคครัวเรือนก็เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน โดยมีมูลคา 111 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

ภาพที ่9.4.5 รายไดหลงัหักภาษีสวนบุคคลและการบริโภคภาคครัวเรอืนของเวียดนาม 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ท่ีมา: Economist Intelligence Unit 

 

จากขอมูลลาสุดของสํานักงานสถิติเวียดนาม (General Statistics Office) แสดงใหเห็นวา ในชวง 4 

ปหลังสุด (ป 2553-2556) ปริมาณของชาวตางชาติที่เดินทางเขามายังเวียดนามเพ่ือการทองเที่ยวน้ันมีปริมาณ

เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2556  มีชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศเวียดนามทั้งสิ้นประมาณ 7.6 ลานคน 

คิดเปนชาวตางชาติที่มีจุดประสงคเพ่ือทองเที่ยวจํานวน 4.6 ลานคน เพ่ือทําธุรกิจจํานวน 1.3 ลานคน เพ่ือ

เยี่ยมญาติจํานวน 1.3 ลานคน และเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ อีก 0.4 ลานคน 
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ภาพที ่9.4.6 จํานวนนักทองเที่ยว ป 2553-2556 

จําแนกตามวัตถุประสงคการเดินทาง 
หนวย: ลานคน 

 
ท่ีมา: Vietnam General Statistics Office 

 

 สําหรับชองทางการจัดจําหนายพบวา ในป 2557 เวียดนามมีศูนยการคาทั้งสิ้น 139 แหง โดยแบง

ตามภูมิภาคคือ ศูนยการคาที่ ต้ังอยูบนพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดงจํานวน 40 แหง พ้ืนที่ภาคเหนือ

ตอนกลางและเขตภูเขาจํานวน 13 แหง พ้ืนที่ภาคกลางตอนบนและชายฝงภาคกลางจํานวน 23 แหง พ้ืนที่

ภูเขาตอนกลางจํานวน 5 แหง ภาคใตฝงตะวันออก 52 แหง และพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงจํานวน 6 แหง

64

65  

  

• การบริโภค  

ผลจากการสํารวจโดย Vinaresearch พบวา ชาวเวียดนามสวนใหญใชจายเงินไปกับการบริโภค

อาหารเปนลําดับแรก อยูที่รอยละ 32 รองลงมาไดแก การออมเงิน และการใชจายไปกับสินคาแฟช่ัน โดยมี

สัดสวนที่เทากัน อยูที่รอยละ 14 

  

65 Vietnam General Statistics Office 
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ภาพที่ 9.4.7 สัดสวนคาใชจายตอเดือนของชาวเวียดนาม 

 
ท่ีมา: VINARESEARCH’S SURVEY 

 

• พฤติกรรมผูบริโภคชาวเวียดนาม 

  ชาวเวียดนามจะภาคภูมิใจในตัวเองและไมคิดวาตนเองดอยกวาผูอ่ืน จากการที่เคยทําสงครามชนะ

ฝรั่งเศสและอเมริกามากอน จึงทําใหชาวเวียดนามไมคอยทําตามใครเทาใดนัก โดยชาวเวียดนามแตละพ้ืนที่มี

บุคลิกที่แตกตางกันออกไป คนทางภาคเหนือจะติดรูปแบบที่เปนทางการ รสนิยมสูง นิยมสินคามีแบรนด ชอบ

รักษาภาพลักษณ ขณะที่ภาคกลางของประเทศมีสภาพภูมิอากาศที่แรนแคน ชาวเวียดนามที่อยูในภาคกลาง

จํานวนมากเติบโตมากับความยากจน จึงทําใหมีบุคลิกที่ขยัน อดทน สวนชาวเวียดนามใต จะมีบุคลิกสบายๆ 

ไมทะเยอทะยาน ซื้อของงาย และชอบลองสินคาใหมๆ โดยประชากรกวารอยละ 70 ของเวียดนามเปน

ประชากรวัยทํางานที่มีกําลังซื้อ แตดวยลักษณะของชาวเวียดนามที่ไมยึดติดกับแบรนดใดแบรนดหน่ึง จึงมี

โอกาสที่สินคาแบรนดอ่ืนจะเขามาทําตลาดได โดยสินคาน้ันตองเปนสินคาที่ดี มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล

65

66 

 

 ปจจุบัน ชาวเวียดนามมีความตองการบริโภคสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเมื่อระดับของการ

พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น ทําใหชาวเวียดนามมีความตองการบริโภคสินคาสูงขึ้นตามรายไดที่เพ่ิมขึ้น และจากการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วของสังคมเมือง ไดสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป 

กลาวคือ จากเดิมชาวเวียดนามเลือกซื้อสินคาโดยคํานึงถึงปจจัยดานราคาเปนหลัก ทําใหสินคาจีนเปนที่นิยมใน

66 SME Special Vietnam ใน SME Thailand Special: the Secret 9 ความลับแหงอาเซียน II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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หมูผูบริโภค แตในปจจุบัน ชาวเวียดนามโดยเฉพาะคนวัยหนุมสาว หันมาบริโภคสินคาระดับกลางถึงบน 

รวมทั้งสินคาฟุมเฟอยมากขึ้น เน่ืองจากคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินคาเพ่ิมขึ้นกวาที่ผานมา66

67 

 

9.4.4  โอกาสและความทาทายของธุรกิจในเวียดนาม 

 

• โอกาสของธุรกิจในเวียดนาม 

เวียดนามถือไดวาเปนประเทศที่กําลังไดรับความนิยมจากนักลงทุนตางชาติจํานวนมาก เน่ืองจากมี

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชากรในประเทศมีจํานวนมาก และมีการทําขอตกลงทางการคาตางๆ 

โดยขอตกลงทางการคาที่สําคัญในปจจุบันไดแก การเขารวมเปนสมาชิกในความตกลงหุนสวนยุทธศาสตร

เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (TPP) ของเวียดนาม ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนตางชาติจํานวนมาก รวมถึงนักลงทุน

ไทย โดยเฉพาะผูประกอบการในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม เน่ืองจากกฎ Yarn Forward ของ TPP และการ

ทําขอตกลงทางการคาเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป ที่ทําใหนักลงทุนในเวียดนามจะไดรับสิทธิประโยชนทาง

ภาษีเมื่อสงสินคาไปยังสหภาพยุโรป เปนตน 

 

ในปจจุบัน ระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศดีขึ้นมาก โดยไมพบปญหาไฟฟาดับมากวา 2 ป อีกทั้ง

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน มีการสรางถนนซูเปอรไฮเวยเพ่ิมขึ้น มีโครงการรถไฟฟา

โฮจิมินห มีการสรางศูนยประชุมขนาดใหญ มีการขยายทาเรือรอบนอกเขตเมือง เปนตน จึงเปนโอกาสที่ดี

สําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและกอสราง และวัสดุกอสราง นอกจากน้ี ธุรกิจกอสรางยังเปนธุรกิจที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศอีกดวย อยางไรก็ตาม ในนครโฮจิมินหยังขาดแคลนโรงแรม 

โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาวที่สามารถใชจัดการประชุมขนาดใหญ ซึ่งเปนโอกาสของผูประกอบการชาวไทย

ที่มีความเช่ียวชาญ มีองคความรูในการจัดการ ในขณะที่เวียดนามยังขาดแคลนทักษะดานดังกลาว 

 

สําหรับธุรกิจคาปลีกคาสงก็มีโอกาสมาก เน่ืองจากเวียดนามเปนตลาดใหญ และประชากรมีรายไดตอ

หัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง โดยคาดการณวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของชนช้ันกลางจะเพ่ิมขึ้นเปน 44 ลานคนและ 95 ลาน

คนในป 2563 และป 257367

68 ตามลําดับ อีกทั้งชาวเวียดนามนิยมซื้อสินคาของไทยเพราะมั่นใจในคุณภาพ โดย

ผูประกอบการสามารถต้ังธุรกิจในเขตเมืองสําคัญหรือเมืองทองเที่ยวได เชน ฮานอย โฮจิมินห ดานัง ไฮฟง 

กวงนัม เปนตน และธุรกิจการแพทยเปนธุรกิจหน่ึงที่นาเขาไปลงทุน เน่ืองจากในเมืองสําคัญ เชน โฮจิมินห ยัง

ขาดแคลนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐานระดับสากล 

  

67  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเวียดนามสูสินคาระดับกลางถึงบน, 2557 
68  Nielsen grocery report 2013 
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• ความทาทายของธุรกิจในเวียดนาม 

แมวาเวียดนามจะมีแรงงานจํานวนมาก แตกลับพบวาในอนาคตมีแนวโนมขาดแคลนแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากคนรุนใหมชาวเวียดนามไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น จึงตองการทํางานตามสายที่

ตนเรียนมา และแรงงานสนใจทํางานในสายงานบริการมากขึ้นกวาแตกอน รวมทั้ง การขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ สงผลใหแรงงานเริ่มยายกลับไปทํางานยังถิ่นกําเนิด

ของตน นอกจากน้ี สิ่งที่นากังวลอีกประการหน่ึงคือ อัตราคาจางแรงงานในเวียดนามมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น

ตอเน่ือง ขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงานไมเพ่ิมตาม ซึ่งในปจจุบัน เวียดนามมีแรงงานฝมือจํานวนนอย และยัง

มีประสิทธิภาพตํ่า อยางไรก็ตาม แมวาประสิทธิภาพแรงงานชาวเวียดนามจะคอนขางตํ่า แตยังอยูในระดับที่

ดีกวาประสิทธิภาพแรงงานกัมพูชา แรงงานเมียนมา และแรงงานลาว 

 

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของเวียดนาม ทําใหโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศยังไม

เพียงพอ อาท ิถนน สะพาน เปนตน ซึ่งสงผลตอระบบโลจิสติกสและการเดินทาง อยางไรก็ตาม รัฐบาลปจจุบัน 

เริ่มมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว เชน สะพาน รถไฟฟา อุโมงคลอด ถนนซูเปอรไฮเวย เปนตน 

สําหรับพฤติกรรมผูบริโภคชาวเวียดนามบางประการที่เปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจคือ ชาวเวียดนามสวนใหญ 

แมจะเปนชาวเวียดนามวัยหนุมสาว  แตก็ไมนิยมใชบัตรเครดิต ทําใหยังมีอุปสรรคจากการจําหนายสินคาผาน 

e-commerce 

 

 การดําเนินการของภาครัฐยังเปนขอกังวลหน่ึงของนักธุรกิจ เน่ืองจากระบบการดําเนินการและ

กฎหมาย ยังไมคอยโปรงใส กลาวคือ ตองใชเวลานานในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งมีเรื่องการรับเงิน

ใตโตะและเสนสายภายในอยู ตลอดจนระบบการจัดเก็บภาษีและการขอใบอนุญาตตางๆ ยังมีความซับซอน 

 

9.4.5 เมืองสําคัญในเวียดนาม 

 

เวียดนามเปนประเทศหน่ึงในอาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีแรงงานจํานวนมากและ

กลุมคนช้ันกลางขยายตัว รวมทั้ง มีการทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศหรือทวีปอ่ืนๆ จํานวนมาก นอกจากน้ี 

เมืองตางๆ ในประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

 

ฮานอย ถือเปนเมืองสําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของเวียดนาม เน่ืองจากเปนเมืองหลวงของประเทศ 

และเปนศูนยกลางดานการคาและอุตสาหกรรม โดยในป 2558 ฮานอยมีจํานวนประชากรราว 7.4 ลานคน 

และมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 26.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 14 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด  ตลอดจน รายไดตอหัวของประชากรเฉลี่ยในเมืองฮานอยอยูที่ 3,500 เหรียญ

สหรัฐฯ ซึ่งเปนระดับที่สูงกวารายไดตอหัวของประชากรเฉลี่ยทั้งประเทศ นอกจากน้ี จากการที่ฮานอยเปน
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เมืองศูนยกลางดานการคาทางตอนเหนือของประเทศ ทําใหในป 2558 เมืองดังกลาวมีซูเปอรมารเก็ตจํานวน

มากถึง 137 แหง หรือคิดเปนรอยละ 17 ของจํานวนซูเปอรมารเก็ตทั้งหมดในประเทศ และมีศูนยการคาอีก

จํานวน 24 แหง กระจายอยูทั่วเมือง  

 

โฮจิมินห ถือเปนเมืองใหญและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของเวียดนามตอนใต โดยในป 2558 มี

จํานวนประชากรมากกวา 8.2 ลานคน และมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงถึง 44.3 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 23 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศทั้งหมด และรายไดตอหัวของประชากร

เฉลี่ยของเมืองอยูที่ 5,538 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกวารายไดตอหัวของประชากรเฉลี่ยทั้งประเทศมากกวา 2 

เทาตัว นอกจากน้ี โฮจิมินหยังเปนเมืองศูนยกลางดานการคาทางตอนใตของเวียดนามอีกดวย โดยในป 2558 

เมืองดังกลาวมีซูเปอรมารเก็ตมากถึง 179 แหง (รอยละ 22 ของจํานวนซูเปอรมารเก็ตทั้งหมด) และมี

ศูนยการคาอีกจํานวน 37 แหง (รอยละ 21 ของจํานวนศูนยการคาทั้งหมด) (ตารางที ่9.4.10) 

 
ตารางที่ 9.4.10 ขอมูลทั่วไปของฮานอย และโฮจิมินห ป 2558 

 ฮานอย โฮจิมินห เวียดนาม 

จํานวนประชากร (คน)a 7,379,300 8,244,400 91,703,800 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศa (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 26.5 44.3 193.6 

รายไดตอหัวของประชากร a (เหรียญสหรัฐฯ) 3,500 5,538 2,375 

จํานวนซูเปอรมารเก็ต (แหง) 137 179 799 

จํานวนศูนยการคา (แหง) 24 37 174 

ท่ีมา : รวบรวมจากฐานขอมูล General Statistics Office of Vietnam, World bank, และ Nielsen (สืบคนเม่ือวันท่ี 3 

ตุลาคม 2559) 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

แมวาฮานอยและโฮจิมินห จะมีความคลายคลึงกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผานการ

เปนศูนยกลางทางการคา อยางไรก็ตาม พฤติกรรมผูบริโภคของทั้งสองเมืองดังกลาว กลับมีความแตกตางกัน

อยางสิ้นเชิง โดยผูบริโภคในฮานอยจะมีรสนิยมสูง ติดรูปแบบที่เปนทางการ และนิยมใชสินคามีแบรนด 

เน่ืองจากใหความสําคัญกับภาพลักษณของตนเอง ผูบริโภคสวนใหญในเมืองดังกลาวจะตัดสินใจซื้อสินคา โดย

พิจารณาจากตัวสินคา (product) เปนหลัก และใหความสําคัญกับบริการหลังการขาย (after sales services)

อยางมาก นอกจากน้ี ผูบริโภคชาวฮานอยมีความภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) มากกวาผูบริโภคชาว   

โฮจิมินหอีกดวย สําหรับผูบริโภคชาวโฮจิมินหน้ัน จะมีบุคลิกสบายๆ ซื้อสินคางาย และชอบลองสินคาใหม ทํา

ใหการใชกลยุทธการตลาดโดยการลดราคาสินคาเพียงอยางเดียวไมสามารถดึงดูดผูบริโภคกลุมดังกลาวได 

ผูประกอบการอาจตองใชการสงเสริมการตลาด (promotion) ที่หลากหลายเพ่ือดึงดูดผูบริโภค เชน การเพ่ิม
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ปริมาณสินคา การใหของแถม เปนตน 68

69 จะเห็นไดวาพฤติกรรมผูบริโภคชาวฮานอย และโฮจิมินหที่มีความ

แตกตางกันอยางชัดเจน สงผลใหผูประกอบการตองศึกษาตลาดเปาหมายอยางถี่ถวน และเลือกใชกลยุทธทาง

การตลาดใหเหมาะสม 

 

• ธุรกิจที่จะสงเสริม 

เมื่อพิจารณาธุรกิจที่มีโอกาสในเมืองสําคัญพบวา โดยภาพรวมธุรกิจที่มีโอกาสทั้งในฮานอยและ       

โฮจิมินห ไดแก ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง เน่ืองจากรัฐบาลมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานอยาง

ตอเน่ือง เชน โครงการสรางรถไฟฟาในฮานอยและโฮจิมินห ถนน สะพาน เปนตน รวมทั้ง ผลิตภัณฑสําหรับ

การกอสรางที่พักอาศัย อาทิ เซรามิค  เปนสินคาที่มีตลาดรองรับสูง โดยคาดวาธุรกิจกลุมดังกลาวจะเติบโต

ตอเน่ืองในอัตรารอยละ 6-7 ตอป นอกจากน้ี ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนหน่ึงใน

ธุรกิจที่มีโอกาส เน่ืองจากกฎ yarn forward ของการเขารวมเปนสมาชิกในความตกลงหุนสวนยุทธศาสตร

ภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟกของเวียดนาม หากขอตกลงมีผลบังคับใช จะทําใหธุรกิจดังกลาวในเวียดนามได

ประโยชน 

 

สําหรับโอกาสธุรกิจในฮานอยไดแก ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจทองเที่ยว เน่ืองจากเปนธุรกิจที่คนไทยมี

ความเช่ียวชาญ อีกทั้ง ธุรกิจบริการยังเปนหน่ึงในธุรกิจที่ภาครัฐใหการสงเสริมในปจจุบันอีกดวย69

70 นอกจากน้ี 

ผูผลิตสินคามีแบรนด มีโอกาสสูงในการทําตลาดฮานอย เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญเนนเรื่องภาพลักษณ จึง

นิยมใชสินคามีแบรนด ทั้งน้ี การทําตลาดในฮานอยอาจใชเวลานานราว 2-3 ป เพ่ือใหแบรนดสินคาเปนที่รูจัก

ของผูบริโภค สวนโฮจิมินห ปจจุบันมีอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก 4 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

จึงเปนโอกาสสําคัญของผูประกอบการไทยที่สนใจลงทุนในโฮจิมินห 

 

9.5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

9.5.1  ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

 

ในชวงป 2552-2556 อินโดนีเซียมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง โดยในป 2557 มีอัตรา

การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศประมาณรอยละ 5 และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

เทากับ 888.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงจากปกอนหนา (ที่มีมูลคา 910.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) จาก

การชะลอตัวของตลาดสงออกหลักของอินโดนีเซีย ซึ่งไดแก จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ทําใหมีการสงออก

69  Nielsen, HCMC V Hanoi Understanding consumer differences 2009, 
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/t3/vietnam/reports/ , สืบคนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 

70  จากการเก็บขอมูลสัมภาษณที่ฮานอยพบวา นโยบายของรัฐบาลปจจุบันสงเสริมการลงทุนใน 4 ภาคสวนหลัก (promoting sectors) ไดแก 

โครงสรางพ้ืนฐาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจไฮเทคหรือธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และธุรกิจบริการ 
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ลดลง ประกอบกับ ราคาสินคาสงออกหลักของอินโดนีเซียตกตํ่า อาทิ ยาง นํ้ามันปาลม ถานหิน 70

71 สวน

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวลดลงจาก 3,623.50 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนในปกอนหนาเหลือ 

3,491.90 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนในป 2557 ขณะที่อัตราเงินเฟอเพ่ิมขึ้นอยูที่รอยละ 5.4 เงินสกุลหลักที่ใชใน

อินโดนีเซียคือ อินโดนีเซียรูเปย (IDR) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ คือ 11,865.21 รูเปย

ตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.5.1) 

 

ตารางที่ 9.5.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอินโดนีเซยี ป 2552 – 2557 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด 
(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

539.6 755.1 893 917.9 910.5 888.5 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคา
คงท่ี ป 2548 ภายในประเทศ (รอยละ) 

4.6 6.2 6.2 6.0 5.6 5 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ ราคา
ตลาด (เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 

2,262.70 3,125.20 3,647.60 3,700.50 3,623.50 3,491.90 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 8.3 15.3 7.5 3.8 4.7 5.4 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 
(รูเปย/เหรียญสหรัฐฯ) 

10,389.94 9,090.43 8,770.43 9,386.63 10,461.24 11,865.21 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

โครงสรางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย โดยยายจากภาคเกษตรกรรมมา

สูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ กลาวคือ ในป 2536 ภาคเกษตรกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.9 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 39.7 และ

รอยละ 42.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ โดยในป 2558 สัดสวนของภาคเกษตรกรรมมี

แนวโนมลดตัวลงเหลือเพียงรอยละ 13.6  ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอย อยูที่รอยละ 42.8 และรอยละ 43.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ตามลําดับ (ภาพที่ 9.5.1) 

  

71  ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย. รายงานเศรษฐกิจอินโดนีเซียป 2557 และคาดการณป 2558. แหลงที่มา: 

http://www.thaibizindonesia.com/en/interesting-article/report_economic, 2557 
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ภาพที่ 9.5.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของอินโดนเีซีย ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 

 

• การคาระหวางไทยและอินโดนีเซีย 

จากสถิติการคาระหวางประเทศระหวางไทยและอินโดนีเซียลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวาง

ไทยและอินโดนีเซียหดตัวลงรอยละ 10.2 จากมูลคา 542.4 พันลานบาท ในป 2557 เปน 487.3 พันลานบาท 

โดยมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาปรับตัวลดลง โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 263.7 พันลานบาท 

ลดลงจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 13.7 และการนําเขามีมูลคา 223.6 พันลานบาท ลดลงจากปกอนหนาใน

อัตรารอยละ 5.6  

 

จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและอินโดนีเซียดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาเกินดุล

กับอินโดนีเซีย คิดเปนมูลคา 40.2 พันลานบาท ซึ่งถือวามีมูลคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา (ตารางที่ 

9.5.2) 
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ตารางที่ 9.5.2 การคาระหวางไทยและอินโดนีเซยี ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 289,826.79 415,071.17 529,212.54 599,163.78 574,543.65 542,390.28 487,329.27 

 (-25.36) (43.21) (27.50) (13.22) (-4.11) (-5.60) (-10.15) 

การสงออก 158,917.86 232,856.21 303,877.17 346,267.03 327,430.22 305,610.92 263,740.00 

 (-23.60) (46.53) (30.50) (13.95) (-5.44) (-6.66) (-13.70) 

การนําเขา 130,908.94 182,214.96 225,335.37 252,896.75 247,113.43 236,779.36 223,589.27 

 (-27.38) (39.19) (23.66) (12.23) (-2.29) (4.18) (-5.57) 

ดุลการคา 28,008.92 50,641.25 78,541.80 93,370.28 80,316.80 68,831.55 40,150.73 

 ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

 หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังอินโดนีเซียมีมูลคา 26,349 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ที่มูลคา 23,281 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.19 โดยมูลคาสะสม

การลงทุนจากตางประเทศมายังอินโดนีเซีย ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งหมดประมาณ 127,810 

ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.5.3) 

 

ตารางที่ 9.5.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังอินโดนเีซีย ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 6.93 9.32 4.88 15.29 20.56 21.20 23.28 26.35 

มูลคาสะสม (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 6.93 16.25 21.13 36.42 56.98 78.18 101.46 127.81 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 41.14 34.49 -47.64 213.32 34.47 3.11 9.81 13.19 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

• ระบบธนาคาร 

ระบบธนาคารของอินโดนีเซียอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารกลาง (Bank Indonesia: BI) ซึ่งทํา

หนาที่กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน รักษาเสถียรภาพและสงเสริมโครงสราง

ทางการเงินใหเขมแข็ง ทั้งยังเปนนายธนาคารใหกับรัฐบาล สําหรับสถาบันการเงินของอินโดนีเซียอาจแบงได

เปน 2 ประเภทหลัก คือกิจการธนาคาร เชน ธนาคารพาณิชยและธนาคารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น และกิจการที่

ไมใชธนาคาร เชน สหกรณ/เครดิตยูเน่ียน และบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ เปนตน 

 



550 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

จากขอมูลของธนาคารกลางอินโดนีเซียพบวา ธนาคารพาณิชย (Commercial Bank) ในอินโดนีเซียมี

จํานวนทั้งสิ้น 120 แหง ประกอบดวย ธนาคารของรัฐ (State Bank) 4 แหง (เปนธนาคารที่มีหนวยงาน

เก่ียวกับธนาคารอิสลาม 1 แหง) และธนาคารเอกชน (Private National Bank) 116 แหง ในจํานวนน้ี เปน

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (Regional Government Bank) 26 แหง (เปนธนาคารที่มีหนวยงานเก่ียวกับ

ธนาคารอิสลาม 14 แหง)71

72 

 

ภาพที่ 9.5.2 โครงสรางสถาบันการเงนิที่เปนธนาคารในอินโดนีเซยี ป 2556 

 
 ท่ีมา: Bank Indonesia 

  

 หลังจากวิกฤตการณทางการเงินครั้งใหญ อินโดนีเซียมีการปรับปรุงระบบการเงินในประเทศใหมีความ

มั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) ได

ประกาศนโยบายสําคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ สนับสนุนการควบรวมกิจการระหวางธนาคารและสถาบัน

การเงินขนาดเล็กในการปองกันภาวะวิกฤตทางการเงิน และประการที่สองคือ ผลักดันใหธนาคารตางชาติขนาด

เล็กเขามาลงทุนขยายสาขา และยกระดับตลาดการเงินการธนาคารภายในประเทศระยะยาว  

 

 ในสวนของธนาคารตางชาติพบวา รัฐบาลกลางของอินโดนีเซียอนุญาตใหธนาคารตางชาติเปด

ดําเนินการในประเทศไดในรูปแบบของการเปนธนาคารรวมทุน (Joint Venture Banks) และการเปนธนาคาร

สาขาในตางประเทศหรือสํานักงานตัวแทน ซึ่งลักษณะของการเปนธนาคารสาขาในตางประเทศสามารถ

ดําเนินการเต็มรูปแบบเหมือนกับธนาคารพาณิชยทั่วไป ขณะที่ธนาคารในรูปแบบสํานักงานตัวแทนจะ

ดําเนินการเสมือนเปนตัวกลางในการติดตอระหวางธนาคารในสํานักงานใหญและลูกคาในอินโดนีเซีย หรือเปน

ตัวแทนในการสนับสนุนธนาคารตางชาติน้ันๆ เทาน้ัน นอกจากน้ี พบขอสังเกตคือ ระบบธนาคารในอินโดนีเซีย 

ยังใชระบบ Single Licensing กลาวคือ ไดรับใบอนุญาตใบเดียวสามารถดําเนินกิจการธนาคารไดทั้งหมด โดย

72  กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, คูมือการคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, 2555 
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ไมตองกลับมาขออนุญาตอีก แตธนาคารกลางอยูระหวางการพิจารณาเปลี่ยนมาใชระบบ Multiple Licensing 

เชนเดียวกับ สิงคโปร มาเลเซีย และไทย ทั้งน้ี ในภาพรวมจะเห็นไดวา ระบบธนาคารอินโดนีเซียเสรีกวา เพราะ

ยังใชระบบ Single Licensing ที่มีขอจํากัดเฉพาะสัดสวนการถือหุน แตยังไมมีขอจํากัดอ่ืนในการประกอบ

ธุรกิจ เชน การขอเปดสาขา การใหบริการ ATM เปนตน72

73 

 

• การถือครองที่ดิน73

74 

กฎหมายที่ดินของอินโดนีเซีย (Basic Regulation of Land in Indonesia UU5/1960) กําหนดให

นักลงทุนตางชาติมีสิทธิเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดใน 3 กรณี คือ 

-  สิทธิในการเพาะปลูก อาทิ เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว โดยกฎหมายใหสิทธิในการ

เพาะปลูกเปนเวลาสูงสุด 35 ป สามารถขยายเวลาไดอีก 25 ป และอาจขอตออายุได 

-  สิทธิในการสรางสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน กฎหมายอนุญาตใหสิทธิไดสูงสุด 30 ป สามารถ

ขยายเวลาไดอีก 20 ป และอาจขอตออายุได โดยสามารถโอนสิทธิดังกลาวใหแกบุคคล

อ่ืนได 

-  สิทธิในการใชประโยชนจากที่ ดิน เปนสิทธิในการใชประโยชนจากที่ ดินตามที ่

ตกลงกับเจาของที่ดิน โดยอนุญาตใหสิทธิไดสูงสุด 25 ป และสามารถขยายเวลาไดอีก 

20 ป หรือในบางกรณีขอตออายุไดไมจํากัด 

 

• โครงสรางพื้นฐาน 

ในภาพรวม โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศอินโดนีเซียถือไดวาอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาจาก

ทั้งดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส อัตราการเขาถึงไฟฟา และปริมาณนํ้าที่นํามาใชได โดยป 2557 

อินโดนีเซียมีคาดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสที่ระดับ 3.08 นอกจากน้ี มีอัตราการเขาถึงไฟฟา 

รอยละ 72.9 และปริมาณนํ้าที่นํามาใชได 8,281 ลูกบาศกเมตรตอคน 

 

เมื่อพิจารณาคาใชจายดานสาธารณูปโภคในกรุงจาการตา พบวา อัตราคาไฟฟาคิดเปน 0.07 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอกิโลวัตต และอัตราคานํ้าคิดเปน 1.29 เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร (ตารางที่ 9.5.4)  

73  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน. คูมือการประกอบธุรกิจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (2556) 
74  Jones Lang LaSalle, 2015. “Indonesia Property Investment Guide”. 
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ตารางที่ 9.5.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของอินโดนีเซยี 
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสd (1=ต่ํา, 5=สูง) 3.08a 

ถนน (กิโลเมตร) 496,607b 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 72.9c 

อัตราคาไฟฟา ณ กรุงจาการตา (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต) 0.07a 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน) 8,281c 

อัตราคาน้ํา ณ กรุงจาการตา (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร)  1.29b 

ท่ีมา:  รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก, CIA World Factbook, Indonesia State Electricity Company และ JETRO 

หมายเหตุ: a ขอมูลป 2557 
 b ขอมูลป 2555  

 c ขอมูลป 2554   

 d ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสโดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทางเรือ  ความสามารถ

และคุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคาท่ีสงมอบ และความตรงตอ

เวลาในการขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การคํานวณคาดัชนีดังกลาว เปน

คาเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและโลจิสติกสของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยู

ระหวาง 1-5 โดย 5 คือคาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามีประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ในป 2557 เปนการเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ 

 

• ภาษี 

ก) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(1)  รายไดที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่ตองเสียภาษีคิดจากรายไดทั้งหมดหักรายจายที่สามารถนํามาหักภาษีได ทั้งน้ี 

รายไดที่ยกเวนไมตองนํามาคิดภาษี ไดแก เงินปนผลจากบริษัทในประเทศ และรายไดจากการลงทุนในกองทุน

และบริษัทรวมลงทุน 

(2)  ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) 

กฎหมายของอินโดนีเซียเก็บภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสินในลักษณะเดียวกับ

รายไดปกติ การขายหุนสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 0.1 

ของมูลคาธุรกรรม สวนการขายหรือโอนที่ดินหรืออาคารจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาการซื้อ

ขาย นอกจากน้ี กําไรจากการขายทรัพยสินซึ่งเปนของอินโดนีเซียที่ถือครองโดยตางชาติจะตองเสียภาษีใน

อัตรารอยละ 5 ของมูลคาการซื้อขาย   
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(3)  เงินปนผล (dividends) 

นักลงทุนไมจําเปนตองเสียภาษีจากเงินปนผลที่ไดจากบริษัทอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม 

บริษัทที่เปนผูจายเงินปนผลไมสามารถนําเงินจํานวนดังกลาวมาหักลดหยอนภาษีได 

(4)  การหักลดหยอนภาษี (deductions) 

รายจายสวนใหญซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได ซึ่ง

ครอบคลุมถึงเงินคาจาง ดอกเบ้ีย คาเชา คาลิขสิทธ์ิ คาเดินทาง หน้ีสูญ เบ้ียประกัน คาเสื่อมราคา คา

ดําเนินการตางๆ รวมถึงเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ 

(5)  การขาดทุน (losses) 

หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออก

จากรายไดในปถัดไปไดแตไมเกิน 5 ป ทั้งน้ี การลงทุนในบางอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐสามารถ

นําผลการขาดทุนไปหักออกจากรายไดในปถัดไปได โดยมีระยะเวลานานที่สุดถึง 10 ป 

(6)  การหักคาเสื่อมราคา (tax depreciation) 

คาเสื่อมราคาสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได โดยอาจคํานวณคาเสื่อมราคาแบบ

เสนตรง (linear) หรืออัตราถดถอย (regression) ซึ่งแบงตามประเภทของสินทรัพย (ตารางที่ 9.5.5) 

 

ตารางที่ 9.5.5 การคิดคาเสือ่มราคาแบงตามประเภทของสนิทรัพย 
ประเภทของสินทรัพย อัตราการเสื่อมราคา  

หากคิดในอัตราถดถอย  

(รอยละ) 

อัตราการเสื่อมราคา  

หากคิดในอัตราเสนตรง  

(รอยละ) 

สินคาท่ีมีอายุการใชงาน 4 ป 50 25 

สินคาท่ีมีอายุการใชงาน 8 ป 25 12.5 

สินคาท่ีมีอายุการใชงาน 16 ป 12.5 6.25 

สินคาท่ีมีอายุการใชงาน 20 ป 10 5 

อาคารถาวรท่ีมีอายุการใชงานเกิน 20 ป - 5 

อาคารท่ีมีอายุการใชงาน 10 ป - 10 

ท่ีมา: Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) 

 
(7)  อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

นิติบุคคลเสียภาษีในอัตราเดียวที่รอยละ 25 สวนนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในอินโดนีเซีย 74

75 

ที่มีรายรับมากกวา 500,000 ลานรูเปยจะไดรับสิทธิลดภาษีในอัตรารอยละ 50 แตตองไมเกิน 4,800 ลาน 

รูเปย 

  

75  นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในอินโดนีเซียคือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในอินโดนีเซีย จะตองเสียภาษีจากรายไดที่เกิดทั้งในอินโดนีเซียและตางประเทศ 
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ข)  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

(1) รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษีคือ คาจาง รายไดจากการประกอบอาชีพและรายได

อ่ืนๆ เชน เงินปนผล ดอกเบ้ีย และรายไดจากทรัพยสิน ทั้งน้ี อินโดนีเซียไมมีการเก็บภาษีจากเงินสวัสดิการที่

ลูกจางไดรับจากนายจาง เชน คาเชาบานและคารถยนต เปนตน แตจะเก็บจากนายจางแทน  

(2) คาลดหยอน 

 โดยทั่วไป คาใชจายที่กอใหเกิดรายไดจะนํามาหักลดหยอนได 

(3) อัตราภาษ ี

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของอินโดนีเซีย ดังแสดงใน (ตารางที่ 9.5.6)  

 

ตารางที่ 9.5.6 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาของอินโดนีเซีย 
รายไดที่ตองเสียภาษีตอป อัตราภาษี (รอยละ) 

0 – 50,000,000 รูเปย 5 

50,000,001 – 250,000,000 รูเปย 15 

250,000,001 – 500,000,000 รเูปย 25 

มากกวา 500,000,000 รูเปย 30 

ท่ีมา: Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) 

 

(4) การย่ืนภาษี 

บุคคลธรรมดามีหนาที่ตองคํานวณและแจงย่ืนภาษีดวยตนเองภายในวันที่ 31 มีนาคม 

ของทุกป โดยผูที่มีรายไดไมถึงเกณฑไมจําเปนตองแจงภาษี อยางไรก็ตาม ในสวนของรายไดจากการจางงาน 

นายจางมีหนาที่หักภาษีเงินไดออกจากเงินเดือนกอนที่จะจายใหลูกจางและมีหนาที่ตองชําระภาษีสวนน้ันใหกับ

ทางการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา  

 
ค)  ภาษีการคา 

อินโดนีเซียเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม (value-added tax: VAT) ในแตละขั้นตอนของการผลิต

และการกระจายสินคาในอัตราเดียวคือ รอยละ 10 อยางไรก็ตาม สินคาและบริการบางประเภทไดรับการ

ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(1) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (withholding taxes) 

ภาษีหัก ณ ที่จายที่สําคัญของอินโดนีเซีย ดังแสดงใน (ตารางที่ 9.5.7) 
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ตารางที่ 9.5.7 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จายของอินโดนีเซีย 
ประเภทของรายจาย อัตราภาษี 

(รอยละ) 

เงินปนผล (ในกรณีท่ีผูรับถือหุนนอยกวารอยละ 25 ในบริษัทท่ีจายเงินปนผล) 15 

ดอกเบี้ยสําหรับบัญชีออมทรัพยและเงินฝากท่ีจายใหกับผูไมมีถิ่นท่ีอยูในอินโดนีเซีย หรือ

ท่ีจายใหกับธนาคารตางชาติ 

20 

คาลิขสิทธิ์ท่ีจายใหกับผูท่ีมีถิ่นท่ีอยูในอินโดนีเซีย 15 

คาลิขสิทธิ์ท่ีจายใหผูท่ีไมมีถิ่นท่ีอยูในอินโดนีเซีย 20 

ท่ีมา: Taxation and Investment in Indonesia 2014, Deloitte. 2014. 

 

(2) อากรแสตมป (stamp duty) 

กฎหมายของอินโดนีเซียกําหนดใหตองชําระคาอากรแสตมปสําหรับเอกสารทาง

กฎหมายในอัตรา 3,000 หรือ 6,000 รูเปย กลาวคือ สําหรับเอกสารที่มีการระบุถึงเงินจํานวนมากกวา 

1,000,000 รูเปย ตองชําระอากรแสตมปในอัตรา 6,000 รูเปย สวนเอกสารที่มีการระบุถึงจํานวนเงินมูลคา

ต้ังแต 500,000 - 1,000,000 รูเปย ตองชําระอากรแสตมปในอัตรา 3,000 รูเปย สําหรับเช็คธนาคาร ชําระ

อากรแสตมปในอัตราเดียวที่ 3,000 รูเปย  

(3) ภาษีอสังหาริมทรัพย (property tax) 

อินโดนีเซียมีการเก็บภาษีที่ดินและอาคารรายปในอัตราไมเกินกวารอยละ 0.3 ของมูลคา

อสังหาริมทรัพยน้ัน  

(4) ภาษีศุลกากร (customs duty) 

อินโดนีเซียมีการเก็บภาษีจากสินคานําเขาในอัตรารอยละ 0-150 ของมูลคาสินคานําเขา 

ทั้งน้ี อาจมีการยกเวนสําหรับสินคาบางประเภท เชน สินคาที่นําเขาไปยังเขตสินคาทัณฑบน (bonded zone)

หรือสินคาที่นําเขาเพ่ือผลิตและสงออก เปนตน 

 

ง) ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

อินโดนีเซียมีขอตกลงเพ่ือยกเวนการเก็บภาษีซอนจากผลกําไร เงินปนผล ดอกเบ้ีย 

คาธรรมเนียม และคาลิขสิทธ์ิจากประเทศคูสัญญารวม 62 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2544 และมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ 23 ตุลาคม 2546 

 

• การจางงาน 

ก)  สัญญาจางงาน 

(1) การเลิกจาง 
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หากมีการเลิกจาง กฎหมายอินโดนีเซียกําหนดใหนายจางจายเงินชดเชยแกลูกจางตาม

อายุงาน เชน  

- จายเงินชดเชย 1 เดือนของคาจาง หากอายุงานนอยกวา 1 ป  

- จายเงินชดเชย 2 เดือนของคาจางหากอายุงานมากกวา 1 ปแตนอยกวา 2 ป  

- จายเงินชดเชย 9 เดือนของคาจางหากอายุงานต้ังแต 8 ปขึ้นไป   

(2) ช่ัวโมงทํางาน 

กฎหมายแรงงานของอินโดนีเซียกําหนดใหลูกจางทํางานไมมากกวา 40 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห หรือไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันสําหรับผูที่ทํางาน 5 วันตอสัปดาห หรือไมเกิน 7 ช่ัวโมงตอวันสําหรับผูที่

ทํางาน 6 วันตอสัปดาห 

(3) อัตราคาจาง 

คาจางขั้นตํ่าในแตละพ้ืนที่ของอินโดนีเซียแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการกําหนดโดยสภา

คาจางของแตละเขต ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากกระทรวงกําลังคนและการเคลื่อนยายกําลังคน (Ministry of 

Manpower and Transmigration) ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน และตัวแทนจากสมาคมนายจาง ในชวงที่

ผานมา อัตราคาจางในอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง สอดคลองกับอัตราเงินเฟอ  

(4) การลาประจําป 

กฎหมายแรงงานของอินโดนีเซียกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลา ดังน้ี 

-  ลาประจําปได 12 วัน หลังจากที่ทํางานตอเน่ืองกัน 12 เดือนขึ้นไป 

-  วันหยุดราชการ 12 วัน 

-  วันหยุดพักผอน กําหนดใหหยุดไดไมเกิน 2 สัปดาหหลังจากที่ทํางานมาแลวอยาง

นอย 6 ป 

-  ลาคลอดไดไมเกิน 3 เดือน 

 

ข)  วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

กฎหมายของอินโดนีเซียอนุญาตใหแรงงานตางชาติที่ถือวีซาอินโดนีเซียสามารถทํางานใน

อินโดนีเซียไดในตําแหนงวิชาชีพ ผูจัดการ ผูใหคําปรึกษา และผูเช่ียวชาญทางเทคนิค อยางไรก็ตาม การจาง

แรงงานตางชาติมีขอจํากัดคอนขางมาก กลาวคือ นายจางตองระบุตําแหนงงานใหตรงกับรายการที่ BKPM 

อนุญาต โดยจะอนุญาตสําหรับตําแหนงงานที่ไมมีแรงงานชาวอินโดนีเซียทํางาน และตองเปนตําแหนงงานที่มี

การฝกอบรมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหแรงงานชาวอินโดนีเซียสามารถทํางานในตําแหนงดังกลาวไดในอนาคต  

 

นอกจากน้ี ยังกําหนดสัดสวนการจางงานชาวตางชาติตอการจางงานชาวอินโดนีเซียสําหรับ

แตละประเภทธุรกิจ เชน สําหรับสํานักงานตัวแทน สัดสวนการจางงานชาวตางชาติตอชาวอินโดนีเซียคือ 1 ตอ 

3 และเปนสัดสวน 1 ตอ 1 สําหรับบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัด  
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ค)  อัตราคาจางแรงงาน 

  คาจางขั้นตํ่าของแรงงานชาวอินโดนีเซียจะแตกตางกันในแตละพ้ืนที่ โดยอัตราคาจางขั้นตํ่า

จะถูกกําหนดโดยผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีอัตราที่แตกตางกันออกไป โดยอัตราคาจางขั้นตํ่าตอปในป 2558 

(ตารางที่ 9.5.8) 

 

ตารางที่ 9.5.8 อัตราคาจางขั้นตํ่าในจังหวัดตางๆ ของอินโดนีเซยี ป 2558 

จังหวัด 
อัตราคาจางขั้นตํ่าตอป 

(เหรียญสหรัฐฯ) 

เขตปกครองพิเศษอาเจะห (Nanggroe Aceh D.) 1,672.78 

สุมาตราตอนเหนือ (North Sumatera) 1,430.67 

สุมาตราตะวันตก (Sumatera Barat) 1,421.86 

สุมาตราตอนใต (Sumatera Selatan) 1,738.24 

เรียว (Riau) 1,653.41 

หมูเกาะเรียว (Kepulauan Riau) 1,720.32 

จัมบี (Jambi) 1,505.50 

หมูเกาะบังกาเบลีตุง (Bangka Belitung) 1,848.86 

เบงกูลู (Bengkulu) 1,320.62 

จาการตา (Jakarta) 2,377.11 

บันเตน (Banten) 1,408.66 

นูซาเต็งการาตะวันตก (Nusa Tenggara Barat) 1,170.95 

นูซาเต็งการาตะวันออก (Nusa Tenggara Timur) 1,100.51 

กาลีมันตันตะวันตก (Kalimantan Barat) 1,373.44 

กาลีมันตันใต (Kalimantan Selatan) 1,646.37 

กาลีมันตัน (Kalimantan Tengah) 1,669.58 

กาลีมันตันตะวันออก (Kalimantan Timur) 1,783.82 

มาลูกู (Maluku) 1,452.68 

มาลูกูเหนือ (Maluku Utara) 1,388.41 

โกรอนตาโล (Gorontalo) 1,408.66 

สุลาเวสีตะวันออก (Sulawesi Tenggara) 1,454.44 

สุลาเวส ี(Sulawesi Tengah) 1,320.62 

สุลาเวสีใต (Sulawesi Selatan) 
1,457.52 

1,760.82 

สุลาเวสีเหนือ (Sulawesi Utara) 1,892.88 

ปาปว (Papua) 1,930.74 

ปาปวตะวันตก (Papua Barat) 1,774.03 

ลัมปุง (Lampung) 1,391.93 
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จังหวัด 
อัตราคาจางขั้นตํ่าตอป 

(เหรียญสหรัฐฯ) 

ชวาตะวันตก (Jawa Barat) 996.50 

ชวา (Jawa Tengah) 968.45 

ชวาตะวันออก (Jawa Timur) 1,012.47 

ยอกยาการตา (Yogyakarta) 975.71 

บาหลี (Bali) 1,427.30 

ท่ีมา: http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/indonesia, 2015 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนป 2558: 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 13,360 รูเปย 

 

• กําลังแรงงาน 

อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสงผลใหมี

กําลังแรงงานมากที่สุดในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนดวย ในป 2557 อินโดนีเซียมีกําลังแรงงานทั้งสิ้น 124.06 

ลานคน และมีอัตราการวางงานรอยละ 6.2 โดยลดลงจากปกอนหนาที่มีอัตราการวางงานรอยละ 6.3 (ตารางที่ 

9.5.9) 

 

ตารางที่ 9.5.9 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของอินโดนีเซยี ป 2550 – 2557 

   ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 

• การควบคุมเงินตราระหวางประเทศ 

 นักลงทุนตางชาติมีอิสระในการเคลื่อนยายเงิน ในกรณีที่เงินโอนมีมูลคานอยกวา 100 ลานรูเปย แตใน

กรณีที่มีการเคลื่อนยายและโอนเงินทุน กําไร รายไดจากดอกเบ้ีย เงินปนผล คาสิทธิประโยชน รายไดจากการ

ขายสินทรัพย และรายไดจากการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีมูลคามากกวา 100 ลานรูเปย ธนาคารจะขอหลักฐาน

จากผูโอนเงิน ใหแสดงแหลงที่มาของเงินดังกลาว รวมถึงวัตถุประสงคและความสัมพันธระหวางผูโอนและผูรับ

เงิน นอกจากน้ี ในภาวการณที่ไมปกติ เชน การเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนอยางฉับพลัน หรือเกิดการเก็งกําไร

คาเงิน ธนาคารแหงชาติอินโดนีเซียอาจประกาศภาวะฉุกเฉินทางการเงินและกําหนดกฎระเบียบ ในการ

เคลื่อนยายเงินตราตางประเทศได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความคลองตัวในการเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศ

ของนักลงทุน75

76 

76  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ฐานขอมูลงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (ลานคน) 111.24 113.03 115.05 116.50 118.52 120.43 122.13 124.06 

อัตราการวางงาน (รอยละ) 9.1 8.4 7.9 7.1 6.6 6.1 6.3 6.2 
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9.5.2 กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  
 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ 

กฎหมายการลงทุนของอินโดนีเซียกําหนดวา การลงทุนโดยตรงของบริษัทตางประเทศในอินโดนีเซีย

สามารถทําได 2 รูปแบบหลัก ไดแก 

(1) บริษัทตัวแทน (Representative Office: RO) 

บริษัทตัวแทนครอบคลุมทั้งสํานักงานตัวแทนและสาขาของบริษัทตางชาติ โดยจะไมไดรับ

อนุญาตใหทําธุรกรรมซื้อขายทางธุรกิจหรือดําเนินการขายโดยตรง เชน การย่ืนประมูลหรือประกวดราคา การ

จัดจําหนาย และการทําสัญญาทางธุรกิจใดๆ กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได ไดแก การทําการตลาด การทํา

วิจัยตลาด และการเปนตัวแทนซื้อขาย  

(2) การลงทุนของบริษัทตางประเทศ (Penanaman Medal Asing: PMA) 

นักลงทุนตางชาติที่ตองการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซียสามารถจัดต้ังบริษัทไดทั้งในรูปแบบ

ของการรวมทุน (joint venture) ระหวางนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนอินโดนีเซีย โดยนักลงทุนตางชาติตอง

มีสัดสวนการลงทุนรวมไมนอยกวารอยละ 35 ของมูลคาการลงทุน หรือในรูปแบบบริษัทจํากัด (Limited 

Liability Company) ที่นักลงทุนตางชาติเปนเจาของทั้งหมด (นักลงทุนตางชาติถือหุนรอยละ 100) 

 

• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ 

บริษัทตางประเทศที่ตองการจะดําเนินธุรกิจในอินโดนีเซียจะตองดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

(1) ขั้นตอนอนุมัติการลงทุน 

นักลงทุนตางชาติตองย่ืนขอใบอนุญาตลงทุนจากคณะกรรมการประสานงานดานการลงทุน

ของอินโดนีเซีย (Indonesia Investment Coordinating Board: BKPM) โดยจะตองมีเงินลงทุนขั้นตํ่า 0.2 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และตองชําระเงินลงทุนแลวไมตํ่ากวา 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี นักลงทุนตางชาติ

สามารถย่ืนคําขอใบอนุญาตการลงทุนจากสถานทูตอินโดนีเซียในตางประเทศได หลังจากที่ไดลงทะเบียนที่อยู

ของบริษัทและลงทะเบียนเปนผูชําระภาษีแลว ผูขออนุมัติจะไดรับหนังสืออนุมัติการลงทุนถาวร แลวจึงเริ่ม

ลงทุนได 
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(2) ขั้นตอนการจัดต้ังบริษัท 

เอกสารที่จําเปนตองใชในการจดทะเบียนบริษัทไดแก เอกสารการจัดต้ังบริษัทที่เปนภาษา

อินโดนีเซีย สําเนาเลขทะเบียนผูเสียภาษี หนังสืออนุญาตการจัดต้ังบริษัท รวมทั้งหนังสือแนะนําจากกระทรวง

หรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

 
(3) ขั้นตอนการดําเนินธุรกิจถาวร 

การออกใบอนุญาตดําเนินธุรกิจถาวรจะออกใหกับบริษัทที่ไดดําเนินการขอใบอนุญาตตางๆ 

ครบถวนตามที่กําหนด ไดแก ใบอนุญาตนําเขา-สงออกจากกระทรวงการคา และแผนกําลังคนจากกระทรวง

แรงงาน หลังจากไดรับใบอนุญาตแลว ผูลงทุนจึงสามารถดําเนินการผลิตไดและจะมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 

30 ป 

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

ประกาศของประธานาธิบดีที่ 36/2010 ระบุประเภทกิจการที่หามลงทุนซึ่งครอบคลุมสาขาธุรกิจที่

เปนอันตราย กอใหเกิดมลพิษ และมีความสําคัญตอความมั่นคงของชาติและวัฒนธรรม ทั้งหมด 20 สาขา เชน 

ธุรกิจคาสิโน การปลูกกัญชา และการผลิตสารเคมีบางประเภท เปนตน ทั้งน้ี ไมรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง และอัญมณี  
 

นอกจากน้ี ยังมีกิจการที่อนุญาตใหลงทุนแบบมีเง่ือนไข แบงออกเปน 9 กลุม คือ กิจการที่สงวนไว

สําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม กิจการที่ตองเปนหุนสวน กิจการที่จํากัดเงินลงทุนของ

ตางชาติ กิจการที่มีขอกําหนดเรื่องสถานที่ต้ัง กิจการที่ตองขอใบอนุญาตพิเศษ กิจการที่สงวนไวสําหรับชาว

อินโดนีเซียเทาน้ัน กิจการที่มีเง่ือนไขทั้งเงินลงทุนและสถานที่ต้ังสําหรับชาวตางชาติ กิจการที่ตองมีใบอนุญาต

พิเศษและจํากัดเงินลงทุนสําหรับชาวตางชาติ และกิจการที่สงวนไวสําหรับชาวอินโดนีเซียที่มีใบอนุญาตพิเศษ

เทาน้ัน ยกตัวอยางเชน ธุรกิจการยอมสีเสนดายจากใยธรรมชาติ ธุรกิจพิมพผา ธุรกิจถักผา เปนกิจการที่สงวน

ไวสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเทาน้ัน 

  

• สิทธิประโยชนในการลงทุน 

(1) สิทธิประโยชนของนักลงทุนตางชาติ 

ก) โครงการลงทุนของนักลงทุนตางชาติที่ไดรับอนุมัติจาก BKPM หรือสํานักงานตัวแทน

ของภูมิภาค จะไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 

- ไดรับการลดหยอนอากรขาเขาที่รอยละ 5 ในการนําเขาสินคาทุน เชน เครื่องจักร 

สวนประกอบการผลิต รวมถึง การนําเขาวัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุดิบ ในการผลิต

สินคาขั้นสุดทาย 
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- สามารถนําเขาวัตถุดิบไดเสรี ในการผลิตสินคาเพ่ือสงออก กรณีวัตถุดิบดังกลาวไม

สามารถผลิตในประเทศได 

- ลดหยอนรายไดที่นํามาคํานวณภาษีในอัตรารอยละ 5 ตอป เปนระยะเวลา 6 ป  

- คิดคาเสื่อมราคาแบบอัตราเรง (accelerated depreciation) ใน 23 ภาคธุรกิจ 

อาทิ สิ่งทอ เสนใยสังเคราะห เสื้อผาขนสัตว หรือเมื่อลงทุนในภาคธุรกิจและใน

พ้ืนที่ที่กําหนด เชน อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เปนตน 

- สามารถนําผลการดําเนินงานที่ขาดทุนมาหักออกจากรายไดที่นํามาคํานวณภาษี

ในปถัดไปไดมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป 

- ไดรับการยกเวนภาษี (tax holiday) เปนระยะเวลา 5-10 ป นับต้ังแตวันที่มีการ

ผลิต หลังจากน้ันจะไดรับสิทธิลดหยอนภาษีในอัตรารอยละ 50 เปนระยะเวลา 2 

ป ทั้งน้ี อาจมีการเพ่ิมระยะเวลาการลดหยอนภาษีได ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ

กระทรวงการคลัง 

 

ข) สิทธิประโยชนสําหรับโครงการที่ผลิตเพ่ือสงออก 

นักลงทุนที่ดําเนินกิจการผลิตเพ่ือสงออกจะไดรับสิทธิประโยชน ไดแก การคืนอากร

สําหรับการนําเขาสินคาและวัตถุดิบเพ่ือผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปสงออก การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษี

การคาสําหรับสินคาฟุมเฟอยที่ซื้อในประเทศเพ่ือนํามาผลิตสินคาสงออก รวมทั้งสามารถนําเขาวัตถุดิบไดอยาง

เสรีในการผลิตสินคาเพ่ือสงออกในกรณีที่ไมสามารถหาวัตถุดิบหรือเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศได 

(2) สิทธิประโยชนสําหรับโครงการที่ต้ังอยูในเขตสินคาทัณฑบน (Bonded Zone) 

• ไดรับยกเวนอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับ

สินคาฟุมเฟอย การนําเขาสินคาทุนและเครื่องมือ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิต

สินคา 

• อนุญาตใหจําหนายสินคาในประเทศไดถึงรอยละ 50 ของมูลคาสงออก หรือรอยละ 

100 ของการสงออกสินคาอ่ืนที่ไมใชสินคาสําเร็จรูป 

• อนุญาตใหจําหนายเศษหรือของเหลือจากการผลิตเทาที่ยังมีสวนประกอบของ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเกินกวารอยละ 5 

• ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีการคาสําหรับสินคาฟุมเฟอยในการสงสินคาเพ่ือ

การผลิตตอจาก Bonded Zone ไปยังผูรับเหมาชวงของบริษัท  

(3) สิทธิประโยชนสําหรับโครงการที่ลงทุนในเขตการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ 

(Integrated Economic Development Zones: KAPETS) 

หากลงทุนในเขต KAPETS ตามภูมิภาคที่กําหนด เชน ภาคตะวันออกหรือในพ้ืนที่

หางไกลที่รัฐบาลเปนผูจัดต้ัง หรือเปนอุตสาหกรรมบุกเบิกใหม (เชน อุตสาหกรรมไบโอดีเซลและไบโอเอทา
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นอล) จะไดรับสิทธิประโยชน ขึ้นอยูกับประเภทของอุตสาหกรรมตามนโยบายทองถิ่นน้ันๆ ตัวอยางสิทธิ

ประโยชนจากการลงทุน เชน การคิดคาเสื่อมราคาแบบอัตราเรง (accelerated depreciation) การยกเวน/

ลดหยอนภาษีนําเขา เปนตน 

 

9.5.3 พฤติกรรมผูบริโภคของประเทศอินโดนีเซีย 

 

อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีหลากหลายเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม โดยกวารอยละ 80 ของชาว

อินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลาม และสวนใหญยังเครงครัดตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริโภคอาหาร ดวย

ปจจัยตางๆ ดังกลาว ไดสงผลตอพฤติกรรมของชาวอินโดนีเซียใหมีความหลากหลาย โดยในปจจุบันชาว

อินโดนีเซียมีการยายถิ่นฐานกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งการเคลื่อนยายถิ่นฐานสงผลใหเกิดการผสมผสานและ

หลอมรวมวิถีชีวิตจากหลายวัฒนธรรมมากขึ้น นอกจากน้ี ชาวอินโดนีเซียที่ใชสินคาและบริการดิจิตอลมีจํานวน

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศเติบโตรอยละ 20 และคาดวาป 2559 น้ีจะมีจํานวน

ผูใชงานอินเทอรเน็ตสูงถึง 100 ลานคน76

77 

 

• สัดสวนประชากร 

 จากขอมูลลาสุดป 2557 พบวา จํานวนประชากรในประเทศที่มีอยูราว 250 ลานคนน้ัน รอยละ 7 

เปนประชากรที่มีรายไดนอย (นอยกวา 2,736 เหรียญสหรัฐฯตอป) รอยละ 26 เปนประชากรที่มีรายไดนอยถึง

ปานกลาง (ระหวาง 2,736-4,560 เหรียญสหรัฐฯตอป) รอยละ 42 เปนประชากรที่มีรายไดปานกลาง (4,560-

9,120 เหรียญสหรัฐฯตอป) และรอยละ 26 เปนประชากรที่มีรายไดสูง (มากกวา 9,120 เหรียญสหรัฐฯ ตอป)

77

78  

 

• พฤติกรรมผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย 

ชาวอินโดนีเซียยังมีชองวางทางรายได และยังมีประชากรที่มีรายไดนอยถึงปานกลางอยูคอนขางมาก 

จึงทําใหผูบริโภคสวนใหญยังออนไหวกับราคาสินคา ไมคอยนิยมสินคาราคาแพงหรือสินคาที่มีบรรจุภัณฑราคา

สูง สําหรับผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป จะนิยมบริโภคสินคานําเขาจากตางประเทศ ทั้งสินคาจากเอเชีย

และจากประเทศตะวันตก นอกจากน้ี ชาวอินโดนีเซียมีแนวโนมใสใจเรื่องสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินโดนีเซียโดยจําแนกตามรายไดพบวา ผูบริโภคที่มีรายได

ตอครัวเรือนตํ่า มักจะซื้อสินคาผานการคาแบบด้ังเดิม (Traditional trade) ขณะที่ผูบริโภคที่มีรายไดตอ

ครัวเรือนสูงขึ้น มีแนวโนมซื้อสินคาผานการคารูปแบบใหม (Modern trade) มากขึ้น ทั้งน้ี การรับขาวสารและ

77  SME Special Indonesia ใน SME Thailand Special: the Secret 9 ความลับแหงอาเซียน II 
78  Deloitte 
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การโฆษณาสินคาพบวา โทรทัศนและการรับขอมูลขาวสารจากคนรูจัก เพ่ือนสนิท และญาติพ่ีนองเปนชอง

ทางการสื่อสารที่สําคัญตอผูบริโภคชาวอินโดนีเซียมากที่สุด 78

79 นอกจากน้ี การคนหาขอมูลสินคาบน

อินเทอรเน็ต และการรับรูขอมูลสินคาจากสังคมออนไลน เปนอีกหน่ึงปจจัยที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจซื้อ

สินคาของชาวอินโดนีเซียในปจจุบัน79

80 

 

สําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) น้ัน พบวา ชาวอินโดนีเซียวัยหนุมสาวเริ่มใหความ

สนใจกับซื้อสินคาผานรานคาออนไลน เน่ืองจากมีความสะดวกในการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพของสินคา

ระหวางผูขายแตละราย ตลอดจนชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปซื้อสินคาอีกดวย 80

81 

นอกจากน้ีผูบริโภคในเมืองใหญของอินโดนีเซีย นิยมใชบัตรเครดิตมากขึ้น รวมถึงเริ่มมีความนิยมในการสั่งซื้อ

สินคาและชําระเงินออนไลน 

 

ทั้งน้ี จากการสํารวจของสถาบันวิจัยโนมูระ (Nomura Research Institute) พบวา ราคาสินคาถือ

เปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม ผูบริโภคยินดีที่จะจาย

เพ่ิมขึ้น หากสินคามีคุณภาพสูง และยินดีเดินทางไปซื้อสินคาไกลขึ้น หากสถานที่จัดจําหนายสินคามีโปรโมช่ัน

ซึ่งทําใหราคาสินคาถูกลง81

82 

 

 ชาวอินโดนีเซียใชจายเงินเพ่ือซื้ออาหารคอนขางสูง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 51 ของรายได  

รวมถึงนิยมรับประทานอาหารนอกบาน โดยเฉพาะในหางสรรพสินคา เพ่ือผอนคลายและใชเวลารวมกับ

ครอบครัว และจากการเติบโตเปนสังคมเมืองเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโนมเริ่มหันมานิยมซื้ออาหารสําเร็จรูป อาหาร

พรอมปรุง และอาหารพรอมรับประทานเพ่ิมขึ้น โดยชาวอินโดนีเซียใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมกับ

ครอบครัวคอนขางมาก การใชเวลาไปหางสรรพสินคากับครอบครัวเพ่ือจับจายใชสอยและกิจกรรมบันเทิงถือ

เปนหน่ึงกิจกรรมที่ไดรับความนิยมในวันหยุด ทําใหชองทางการจัดจําหนายสินคาผานหางสรรพสินคามี

ความสําคัญเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

• การเติบโตของเมืองสําคัญ 

 หากพิจารณาการเติบโตของเมืองสําคัญตางๆ ในอินโดนีเซียเฉลี่ยระหวางป 2552-2556 พบวา เมือง

ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดไดแก เมืองเปกันบารู (Pekanbaru) โดยมีการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 21.8 

79  Deloitte 
80  ธนาคารเพ่ือการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย, เขาใจพฤติกรรมการบริโภคและการทําธุรกิจของชาวอินโดนีเซีย, 2556 
81  Deloitte 
82  ธนาคารเพ่ือการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย, เขาใจพฤติกรรมการบริโภคและการทําธุรกิจของชาวอินโดนีเซีย, 2556 

                                           



564 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

อยางไรก็ตาม เมืองที่มีสัดสวนจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงที่สุด ไดแก กรุงจาการตา 

(Jakarta) รอยละ 16.5 และเมืองสุราบายา (Surabaya) รอยละ 4 ตามลําดับ82

83 

 

• การดําเนินธุรกิจ 

การทําตลาดในอินโดนีเซียยังมีอุปสรรคบางประการ ที่ผูประกอบการไทยควรตระหนักถึงกอนเขาไป

ลงทุน เชน ภาวการณแขงขันที่สูงในภาคธุรกิจ จากทั้งผูประกอบการทองถิ่นและนักลงทุนตางชาติ รวมทั้ง 

ระบบราชการของอินโดนีเซียคอนขางลาชา และการบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพเทาใดนัก อยางไรก็

ตาม อินโดนีเซียพยายามแกไขปญหาเหลาน้ี ทําใหมีแนวโนมที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจในอินโดนีเซียจะเอ้ือตอ

การคาและการลงทุนมากขึ้นในอนาคต83

84 

 

• มารยาทในการติดตอธุรกิจกับชาวอินโดนีเซีย 

ความหลากหลายของประชากรอินโดนีเซียสงผลใหมีพ้ืนเพทางวัฒนธรรมและมารยาทในการติดตอ

ธุรกิจที่แตกตางกันออกไป สิ่งที่ควรพึงระวังไวคือชาวอินโดนีเซียมีความเช่ือมั่นในประเพณีที่แข็งแกรง แตยังคง

ตองอยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่ตองปฏิบัติตามความจริง ถึงแมจะเปนเชนน้ันก็ตาม ชาวอินโดนีเซียมี

ความพยายามปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรตางประเทศ เพ่ือลดความซับซอนทางวัฒนธรรมทั้งในสวน

ของการประสานงาน และรูปแบบการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ชาวอินโดนีเซียมีการแบงลําดับช้ันที่ชัดเจน 

สถานะของผูคนควรที่จะไดรับการนับถือตลอดเวลา ทั้งสถานะตามอายุและตําแหนงหนาที่การงาน อีกเรื่อง

หน่ึงที่ควรพึงระวังคือ การยืดหยุนในเรื่องของเวลา โดยชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติที่แตกตางในเรื่องของเวลา 

การขอยกเลิกการประชุมหรือการเลื่อนเวลาการนัดประชุมถือเปนเรื่องปกติ84

85 

 

9.5.4 โอกาสและความทาทายทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 

 

• โอกาสทางธุรกิจ 

หากพิจารณาในดานการผลิตน้ัน พบวา เน่ืองจากอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีขนาดใหญ มีประชากร

กวา 250 ลานคนสงผลใหมีแรงงานจํานวนมากที่หาไดงาย มีอัตราคาจางแรงงานคอนขางตํ่า หากเปรียบเทียบ

กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค นอกจากน้ี ในปจจุบัน รัฐบาลอินโดนีเซียภายใตประธานาธิบดีโจโก วีโดโด ไดมี

นโยบายที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคและระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ทั้งการสรางถนนและสะพานเพ่ือเช่ือมโยงเกาะ

ตางๆ การสรางสนามบินและทาเรือ รวมกันกวา 39 แหง เพ่ืออํานวยความสะดวกทางดานการคมนาคมขนสง 

ตลอดจนการสรางและพัฒนาสวนและนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ทํา

83  Deloitte 
84  ธนาคารเพ่ือการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย, เขาใจพฤติกรรมการบริโภคและการทําธุรกิจของชาวอินโดนีเซีย, 2556 
85  ศูนยพัฒนาการคาและธุรกิจไทยในอาเซียน สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
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ใหอินโดนีเซียเหมาะที่จะเปนฐานการผลิตใหกับผูประกอบการชาวไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน

เขมขน  

 

นอกจากน้ี เน่ืองจากในปจจุบันระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของอินโดนีเซียยังดอยพัฒนา โดยเฉพาะ

ในสวนของไฟฟาที่ยังมีความขาดแคลนอยูมาก ดังน้ัน จึงเปนโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะเขาไปลงทุนใน

ธุรกิจดังกลาว อยางไรก็ตาม การติดตอกับหนวยงานการไฟฟาของอินโดนีเซีย (PT PLN) ยังเปนไปไดยากจึง

อาจเปนอุปสรรคตอการลงทุน  

 

ในสวนของทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมตอการเขาไปลงทุนทําการผลิต ไดแก ตอนกลางและทางตะวันออก

ของเกาะชวา เน่ืองจากมีแรงงานจํานวนมาก คนงานหาไดงาย มีคาจางแรงงานตํ่า และมีระบบสาธารณูปโภค

และโครงสรางพ้ืนฐานดีกวาเกาะอ่ืนๆ ของอินโดนีเซีย ตัวอยางเชน เมืองเซอมารัง (Semarang) และเมืองสิ

โดโจ (Sidoarjo) 

 

หากพิจารณาในสวนของการตลาดน้ัน อินโดนีเซียมีประชากรกวา 250 ลานคน คิดเปนเกือบครึ่งหน่ึง

ของภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี ชนช้ันกลางของอินโดนีเซียยังมีจํานวนมากและเติบโตอยางตอเน่ือง โดย 

ประชากรกวารอยละ 67 (168 ลานคน) ของประชากรอินโดนีเซียเปนประชากรที่มีรายไดปานกลางถึงสูง 

(รายไดมากกวา 60 ลานอินโดนีเซียรูเปยตอป) อินโดนีเซียจึงเหมาะที่จะเปนตลาดใหกับผูประกอบการไทยสง

สินคาเขาไปขายหรือใหบริการในรูปแบบตางๆ  

 

สําหรับทําเลที่เหมาะสม ไดแก เมืองใหญของเกาะชวาและเกาะสุมาตราที่มีสัดสวนของผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศสูง (GDP) และมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในภูมิภาคตอประชากรสูง (GRP per 

capita) เชน จาการตา กาลิมันตันตะวันออก สุราบายา บันดุง และปาเลมบัง  

 

ทั้งน้ี ในปจจุบัน รัฐบาลของประธานาธิบดีโจโก วีโดโด ไดมีความพยายามปฎิรูปหนวยงานที่ดูแลดาน

การลงทุน (BKPM) และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุนโดยเฉพาะขอจํากัดดานการลงทุนจาก

ตางประเทศ (Investment Negative List) เพ่ืออํานวยความสะดวกและเอ้ือตอการลงทุนจากตางชาติมากขึ้น  

 

• ความทาทายทางธุรกิจ 

ในสวนของความทาทายในการทําธุรกิจน้ัน ประการแรก คือ ระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกสของอินโดนีเซียที่ยังคงดอยพัฒนา ทําใหเปนอุปสรรคตอการทําการผลิต ไมวาจะเปนใน

ดานเวลาในการขนสง และตนทุนการผลิตและการขนสงที่สูง เชน จําเปนตองมีการสรางแหลงกําเนิดไฟฟาใน
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โรงงานเพ่ือปองกันปญหาไฟฟาดับ และการไมสามารถผลิตสินคาแบบทันเวลา (Just-in-time) ไดเน่ืองจาก

สภาพการจราจรขนสงไมสามารถคาดเดาได   

 

ประการตอมา ไดแก การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอินโดนีเซีย โดยกฎระเบียบของอินโดนีเซียมี

การเปลี่ยนแปลงบอย ย่ิงไปกวาน้ัน ยังไมมีการแปลเปนภาษาอังกฤษตลอดจนไมมีการรวบรวมเพ่ือใหสืบคนได

ผานระบบอินเทอรเน็ต จึงอาจเปนปญหาในการเขาไปขออนุญาตตลอดจนถึงการดําเนินธุรกิจ 

 

ประการที่สาม คือ ปญหาความไมแนนอนของนโยบายการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลของ

ประธานาธิบดีโจโก วีโดโด เปนรัฐบาลเสียงขางนอย จึงอาจประสบปญหาในการออกกฎหมายหรือบังคับใช

มาตรการที่เกี่ยวของกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ประการที่สี่ คือ กฎหมายขอจํากัดดานการลงทุนจากตางประเทศ (Investment Negative List) ที่มี

การจํากัดสัดสวนการเปนเจาของโดยนักลงทุนชาวตางชาติ ในกิจการหลายๆ ประเภท เชน ในธุรกิจตัวแทน

จําหนายสินคาน้ัน ตางชาติสามารถถือหุนไดสูงสุดรอยละ 67 ยกเวนบริษัทที่มีการผลิตสินคาภายในประเทศจะ

สามารถดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายสินคาของตัวเองไดรอยละ 100 โดยไมตองมีการรวมทุนกับคน

ทองถิ่น และในสวนของธุรกิจคาปลีกน้ัน บริษัทที่เปนการลงทุนจากตางชาติทั้งหมดน้ัน สามารถขายสินคา

ใหกับผูบริโภคโดยตรงไดในสองลักษณะเทาน้ัน หน่ึงคือ เปนหางสรรพสินคาที่มีพ้ืนที่สวนจําหนายสินคาขนาด

ใหญกวา 2,000 ตารางเมตรในพ้ืนที่เดียวกัน สอง คือ เปนผูประกอบการที่ผลิตเครื่องจักร (machine) ที่ใชใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใหใชเปนสินทรัพยทุน (capital goods) เทาน้ัน 

 

ประการสุดทาย คือ การกีดกันทางการคา โดยนโยบายของประธานาธิบดีโจโก วีโดโด คอนขางโนม

เอียงไปทางการกีดกันทางการคา (Protectionism) โดยเนนใหมีการใช วัตถุ ดิบ ตลอดจนแรงงาน

ภายในประเทศใหมากขึ้น (local content) เชน การกีดกันทางการคาในรูปแบบการจัดระเบียบการคาโดย

การจะนําสินคาใดมาขายจะตองมีใบอนุญาตการนําเขา ตัวอยางเชน สินคาเกษตรจะตองดูระเบียบที่ 86/2015 

โดยกําหนดใหการนําเขามาจะตองรอใหไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ในการดําเนินการขอ

ใบอนุญาตรวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร มีความยุงยากซับซอนอยางมากและใชเวลาในการรอการดําเนินการ

นาน นอกจากน้ียังมีการกีดกันสินคาเกษตรในบางชวงฤดูกาล 

 

9.5.5 เมืองสําคัญในอินโดนีเซีย  

 
 อินโดนีเซียมีเมืองสําคัญ คือ จาการตา และ สุราบายา กรุงจาการตา เปนเมืองหลวงของอินโดนีเซีย 

และเปนเมืองที่มีพ้ืนที่ใหญที่สุดในประเทศ โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 7,639 ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนที่ทาง

บก 666 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ทางทะเล 6,973 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ี จาการตายังมีจํานวนประชากร
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มากที่สุด (9.6 ลานคน) และมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงที่สุด (149 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) อีกดวย 

ในดานความสําคัญทางเศรษฐกิจน้ัน จาการตาถือไดวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและศูนยกลางหนวยงาน

ราชการของประเทศ โดยมีสํานักงาน หนวยงานราชการ บริษัท ตลอดจนหางสรรพสินคาต้ังอยูเปนจํานวนมาก 

เน่ืองจากเปนเมืองที่มีความพรอมดานสาธารณูปโภคตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานมากที่สุดในประเทศ อยางไรก็

ตาม ในปจจุบัน จาการตากําลังพัฒนาระบบขนสงมวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟาใตดิน เพ่ือแกปญหาการจราจร

ติดขัด   

 

 สุราบายาเปนเมืองใหญอันดับสองรองจากจาการตา โดยมีจํานวนประชากรราว 2.8 ลานคน และมี

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประมาณ 3 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.5.10) รวมทั้งเปนเมือง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตไดในอนาคต นอกจากน้ี หาก

พิจารณากดานโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม สุราบายาถือไดวามีความพรอม เน่ืองจากมีทาเรือขนาด

ใหญ (Tunjung Perak) อยูทางตอนเหนือของเมือง ประกอบกับมีสนามบินฮวนดา (Juanda) ทางตอนใตของ

เมือง  

 

ตารางที่ 9.5.10 เมืองสาํคญัของอินโดนีเซีย 
เมือง จํานวนประชากร (2553)  

(คน) 

GDP (2557)  

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

จาการตา (Jakarta) 9,588,198 148,818.01 

สุราบายา (Surabaya) 2,765,487 27,764.14 

บันดุง (Bandung) 2,394,873 14,585.16 

 ท่ีมา: Statistics Indonesia 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

จากสภาพการจราจรที่หนาแนนในกรุงจาการตา ทําใหผูบริโภคชาวจาการตาตองการความรวดเร็ว

และความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผานชองทางการจัดจําหนายสินคาที่สะดวกและเขาถึงได

งาย เชน รานสะดวกซื้อใกลแหลงที่พัก เปนตน นอกจากน้ี ชาวจาการตานิยมอาหารที่สามารถรับประทานได

รวดเร็ว เชน อาหารพรอมปรุง หรืออาหารสําเร็จรูป เปนตน จึงทําใหอินโดนีเซียเปนตลาดผูบริโภคบะหมี่ก่ึง

สําเร็จรูปอันดับ 2 ของโลก85

86 

 

 การเปลี่ยนเปนสังคมเมืองของเมืองใหญในอินโดนีเซีย ทั้งจาการตาและสุราบายา ทําใหการเขา

ใจความแตกตาง และการปรับตัวเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูประกอบการ โดยผูบริโภคชาวสุราบายาจะยึด

86  Exim bank, เก็บตกจากตางแดน: เขาใจพฤติกรรมการบริโภคและการทําธุรกิจของชาวอินโดนีเซีย, 
 www.exim.go.th/doc/newsCenter/41736.pdf,  สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
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ติดกับภาพลักษณและแบรนดสินคามากกวาผูบริโภคชาวจาการตา รวมทั้ง มีความช่ืนชอบสินคาระดับโลกเพ่ิม

มากขึ้น นอกจากน้ี ชาวสุราบายามักปรึกษาครอบครัวและเพ่ือนกอนตัดสินใจซื้อสินคาอีกดวย86

87 

 

• ธุรกิจที่จะสงเสริม 

 สําหรับธุรกิจที่มีโอกาสในสุราบายาไดแก อุตสาหกรรมการผลิต เน่ืองจากมีคาจางแรงงานถูกกวา

บริเวณอ่ืนของเกาะชวา และมีแรงงานจํานวนมาก รวมถึงยังเปนเมืองที่มีโครงสรางพ้ืนฐานที่คอนขางดี และมี

ทาเรือขนาดใหญรองรับการขนสง ตลอดจน ลักษณะนิสัยของผูคนในเมืองมีความเปนมิตรและขยัน โดยอาจ

เปนการเขามาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม เชน เปสาวารัน (Pesawaran) และรัมบัง 

(Rambang) ซึ่งมีโครงสรางพ้ืนฐานดี นอกจากน้ี ผูประกอบการอาจเขามาลงทุนในธุรกิจรองเทาและเครื่อง

หนัง เน่ืองจากในอินโดนีเซียมีวัตถุดิบในประเทศ และยังคงมีอุตสาหกรรมฟอกหนังอยูเปนจํานวนมาก87

88 อีกทั้ง 

ธุรกิจ e-commerce มีโอกาสมากในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในกรุงจาการตา เน่ืองจากเปนเมืองที่มีประชากร

จํานวนมาก โดยป 2556 จํานวนของผูบริโภคชาวอินโดนีเซียที่ซื้อสินคาทางออนไลนราว 5.9 ลานคน ซึ่ง

เพ่ิมขึ้นรอยละ 28 และคาดวาผูบริโภคที่ซื้อสินคาทางออนไลนจะเพ่ิมขึ้นเปน 8.7 ลานคนในป 255989 

 
9.6  สาธารณรัฐฟลิปปนส 

9.6.1 ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

 

เศรษฐกิจของฟลิปปนสมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยในป 2557 ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศมีมูลคา 284.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.1 และมีผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศตอหัว 2,872.50 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน ขณะที่อัตราเงินเฟอของฟลิปปนสอยูในระดับ

คอนขางตํ่า เพียงรอยละ 3.2 นอกจากน้ี เงินสกุลหลักที่ใชในฟลิปปนสคือ เปโซ (PHP) โดยในป 2557 มีอัตรา

แลกเปลี่ยนเทากับ 44.40 เปโซตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.6.1) ออนคาลงรอยละ 4.6 จากปกอนหนา 

  

87  Mckinsey, Understanding the diversity of Indonesia’s consumers, http://www.mckinsey.com/global-themes/asia-
pacific/understanding-the-diversity-of-indonesias-consumers, สืบคนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

88  ขอมูลจากการสัมภาษณในอินโดนีเซีย 
89  Oxford Business Group, Indonesia's e-commerce sales rising, https://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/indonesias-

e-commerce-sales-rising, สืบคนเมือ่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
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ตารางที่ 9.6.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของฟลิปปนส ป 2552 – 2557 
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด 
(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

168.3 199.6 224.1 250.1 271.9 284.8 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
ณ ราคาคงท่ี ป 2548 (รอยละ) 

1.1 7.6 3.7 6.7 7.1 6.1 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ ราคาตลาด 
(เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 

1,836.9 2,145.2 2,371.9 2,604.7 2,787.0 2,872.5 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 2.8 4.2 4.0 2.0 2.1 3.2 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (เปโซ/เหรียญสหรัฐฯ) 47.68 45.11 43.31 42.23 42.45 44.40 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

โครงสรางเศรษฐกิจของฟลิปปนส มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยสัดสวนของภาคเกษตรกรรมลดลง 

และสัดสวนภาคบริการปรับตัวสูงขึ้น โดยสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมคอนขางคงที่ กลาวคือ ในป 2536 

สัดสวนภาคเกษตรกรรมอยูที่ รอยละ 21.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 32.7 และรอยละ 45.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ 

ในขณะที่มีการคาดการณวา ในป 2558 สัดสวนของภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมปรับตัวลดลง เหลือเพียง 

รอยละ 10.7 โดยสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมอยูในระดับคงที่ ที่รอยละ 31.6 และภาคบริการปรับตัวสูงขึ้น 

อยูที่รอยละ 57.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ภาพที่ 9.6.1) 

 

ภาพที่ 9.6.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของฟลปิปนส ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 
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• การคาระหวางไทยและฟลิปปนส 

จากสถิติการคาระหวางประเทศระหวางไทยและฟลิปปนสลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวาง

ไทยและฟลิปปนสปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.6 จากมูลคา 273.5 พันลานบาท ในป 2557 เปน 283.2 พันลาน

บาท โดยมูลคาการสงออกน้ันปรับตัวสูงขึ้น และมูลคาการนําเขาลดลง โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 

202.8 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 7.6 และการนําเขามีมูลคา 80.4 พันลานบาท  

หดตัวลงจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 5.4  

 

จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและฟลิปปนสดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาเกินดุลกับ

ฟลิปปนส คิดเปนมูลคา 122.4 พันลานบาท ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา 

(ตารางที่ 9.6.2) 

 

ตารางที่ 9.6.2 การคาระหวางไทยและฟลิปปนส ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
มูลคาการคา 164,205.27 230,898.92 222,322.41 235,341.25 232,872.32 273,464.84 283,206.52 

 (-13.96) (40.62) (-3.71) (5.86) (-1.05) (17.43) (3.56) 
การสงออก 102,928.49 154,914.88 139,842.77 150,141.86 152,480.36 188,509.11 202,813.50 

 (-10.65) (50.51) (-9.73) (7.36) (1.56) (23.63) (7.59) 
การนําเขา 61,276.78 75,984.04 82,479.64 85,199.39 80,391.95 84,955.74 80,393.02 

 (-19.01) (24.00) (8.55) (3.30) (-5.64) (5.68) (-5.37) 
ดุลการคา 41,651.71 78,930.85 57,363.12 64,942.47 72,088.41 103,553.37 122,420.48 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังฟลิปปนส มีมูลคา 6.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ที่มูลคา 3.74 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 65.78 โดยมูลคาสะสมการลงทุน

จากตางประเทศมายังฟลิปปนส ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งหมด 22.55 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

(ตารางที ่9.6.3) 
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ตารางที่ 9.6.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังฟลิปปนส ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 2.92 1.34 2.06 1.07 2.00 3.22 3.74 6.20 

มูลคาสะสม (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 2.92 4.26 6.32 7.39 9.39 12.61 16.35 22.55 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 7.75 -54.11 53.73 -48.06 86.92 61.00 16.15 65.78 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

• ระบบธนาคาร 

สถาบันการเงินของฟลิปปนสอยูภายใตการดูแลของธนาคารกลาง (Bangko Sentral ng Pilipinas: 

BSP) ซึ่งทําหนาที่ดําเนินนโยบายการเงินเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน กํากับดูแล

ระบบธนาคาร ตลอดจนเปนนายธนาคารใหกับธนาคารพาณิชย 

 

นอกจากธนาคารกลาง ระบบธนาคารในฟลิปปนสยังประกอบดวย ธนาคารพาณิชยและสถาบัน

การเงินครบวงจร (Universal Banks) สถาบันรับฝากเงิน (Thrift Banks) ธนาคารและสหกรณเพ่ือชนบท 

(Rural Cooperative Banks) และสถาบันการเงินซึ่งไมใชธนาคาร (Non-Banks) โดยในปจจุบัน ฟลิปปนสมี

ธนาคารสาขาใหญทั้งหมดจํานวน 683 แหง แบงเปนพาณิชยและสถาบันการเงินครบวงจร 36 แหง สถาบันรับ

ฝากเงิน 70 แหง และธนาคารและสหกรณเพ่ือชนบท 577 แหง89

90 

 

• การถือครองที่ดิน90

91  

ฟลิปปนสอนุญาตใหเฉพาะชาวฟลิปปนสและบริษัทที่มีชาวฟลิปปนสถือหุนมากกวารอยละ 60 

สามารถถือครองที่ดินได อยางไรก็ตาม ชาวตางชาติสามารถเชาที่ดินในฟลิปปนสสําหรับอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมไดเปนระยะเวลา 50 ป และขอตออายุไดอีก 25 ป นอกจากน้ี ชาวตางชาติสามารถถือครอง

อสังหาริมทรัพยไดในกรณีดังตอไปน้ี 

-  ถือครองอสังหาริมทรัพยกอนป พ.ศ. 2478 

-  ไดรับมรดกจากครอบครัวหรือคูสมรสที่เปนชาวฟลิปปนส 

-  สามารถถือครองคอนโดมีเนียมได หากผูดูแลโครงการคอนโดมีเนียมน้ันตางชาติถือหุน

นอยกวารอยละ 40 

  

90  BSP, Status Report on the Philippine Financial System, 2013 
91  The Land Registration Act 1902, The Public land Act 1936, Property Registration Decree 1978 แ ล ะ  Investors’ Lease Act 

(R.A. 7652) 
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• โครงสรางพื้นฐาน 

ในภาพรวม โครงสรางพ้ืนฐานของฟลิปปนสถือไดวามีความพรอมปานกลาง ในป 2557 ดัชนีวัด

ประสิทธิภาพทางโลจิสติกสอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเทากับ 3.00 นอกจากน้ี ฟลิปปนสมีอัตราการ

เขาถึงไฟฟารอยละ 70.2 ซึ่งนับวาไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน โดยสูงกวาเพียงกัมพูชาและ

เมียนมา และมีปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใชได 5,050 ลูกบาศกเมตรตอคน 

 

เมื่อพิจารณาคาใชจายดานสาธารณูปโภค พบวาคาใชจายทั้งคาไฟฟาและคานํ้าคอนขางสูงเมื่อเทียบ

กับประเทศในกลุมอาเซียน กลาวคือ อัตราคาไฟฟาคิดเปน 0.14 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต อัตราคานํ้าคิด

เปน 1.84 เหรียญสหรัฐฯ ตอคิวบิกเมตร ซึ่งถือวามีอัตราคานํ้าสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุม

อาเซียน (ตารางที่ 9.6.4) 

 

ตารางที่ 9.6.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของฟลิปปนส 
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกสd (1=ต่ํา, 5=สูง) 3.00a 

ถนน (กิโลเมตร) 216,387a 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 70.2c 

อัตราคาไฟฟา ณ มะนิลา (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต) 0.14b 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน) 5,050c 

อัตราคาน้ํา ณ มะนิลา (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร)  1.84b 

ท่ีมา: รวมรวมจากฐานขอมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, 

หมายเหตุ: a ขอมูลป 2557    

 b ขอมูลป 2555 

 c ขอมูลป 2554 
 d ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส โดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทางเรือ  ความสามารถ

และคุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคาท่ีสงมอบ และความตรงตอ

เวลาในการขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การคํานวณคาดัชนีดังกลาว เปน

คาเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและโลจิสติกสของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยู

ระหวาง 1-5 โดย 5 คือ คาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามีประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในป 2555 เปนการเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 154 ประเทศ 

ท้ังนี้ในป 2557 เปนการเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ 
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• ภาษี91

92 
 

ก) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(1) รายไดที่ตองเสียภาษี92

93 

ฐานเงินไดของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจะแตกตางกันไป

ตามประเภทของการจดทะเบียน คือ 

- นิติบุคคลในประเทศ (domestic corporation)  หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนตาม

กฎหมายของฟลิปปนส การคํานวณภาษีเงินไดจะคิดจากฐานเงินไดสุทธิที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก 

- นิติบุคคลตางประเทศที่มีถิ่นที่อยูในฟลิปปนส (resident foreign corporation)

หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนในตางประเทศ และเขามาดําเนินกิจการในฟลิปปนส (เชน สาขาของบริษัท

ตางชาติ) การคํานวณภาษีเงินไดจะคิดจากฐานเงินไดสุทธิ (net income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในฟลิปปนส 

-  นิ ติ บุคคลต างประ เทศที่ มิ ได มี ถิ่ นที่ อ ยู ในฟลิ ปปนส  (non-resident foreign 

corporation) หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนในตางประเทศและมิไดเขามาดําเนินกิจการในฟลิปปนส การ

คํานวณภาษีเงินไดจะคิดจากฐานรายไดรวม (gross income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในฟลิปปนส เชน เงินปนผล  

คาเชา คาธรรมเนียม คาชดเชย หรือคาบริการตางๆ โดยหักภาษี ณ ที่จาย บางรายการอาจมีอัตราเฉพาะ เชน 

ดอกเบ้ียเงินกูยืมตางประเทศ มีอัตราภาษีรอยละ 25 เปนตน 

(2) ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) 

ฟลิปปนสมีการจัดเก็บภาษีกําไรที่ไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในอัตรารอยละ 6 ภาษี

กําไรที่ไดรับจากการขายหุนที่ไมไดซื้อขายผานตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ 5 สําหรับกําไรจากการขายหุน

ที่ไมเกิน 100,000 เปโซ และภาษีกําไรที่ไดรับจากการขายหุนที่เกินกวา 100,000 เปโซในอัตรารอยละ 10  

(3) เงินปนผล (dividends) 

ฟลิปปนสไมมีการจัดเก็บภาษีจากเงินปนผล หากเปนเงินปนผลจากบริษัทที่จัดต้ังใน

ฟลิปปนส  

(4) การลดหยอนภาษี (deductions) 

คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ สามารถนํามาหักลดหยอนเพ่ือนําไปคํานวณหาฐานภาษี 

นอกจากน้ัน คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการ สามารถ

นํามาหักลดหยอนภาษีได 

(5) การขาดทุน (losses) 

หากบริษัทขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่

ขาดทุนไปหักออกจากรายไดที่ถูกนําไปคํานวณเปนฐานภาษีในปถัดไปได แตไมเกิน 3 ป 

92  ภายใต National Internal Revenue Code of 1997 
93  KPMG, Philippine Tax Facts 2015 
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(6) การหักคาเสื่อมราคา (tax depreciation) 

ฟลิปปนสอนุญาตใหสามารถนําคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใชในการคาและประกอบ

ธุรกิจมาหักเปนคาลดหยอนภาษีได  

(7) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ฟลิปปนสกําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 30  

 

ข)  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

(1) รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่ถูกนํามาคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประกอบไปดวย คาตอบแทน กําไร

จากการคาขายหรือการใหบริการวิชาชีพ และรายไดอ่ืนๆ (ไดแก รายไดจากอสังหาริมทรัพย ดอกเบ้ีย คาเชา 

เงินปนผล เงินประจําป เงินรางวัล และเงินบํานาญ) 

 

(2) คาลดหยอน 

ผูเสียภาษีสามารถนําคาใชจายสวนตัวมาเปนคาลดหยอนได โดยสามารถหักไดสูงสุด 

50,000 เปโซตอคน นอกจากน้ัน ผูเสียภาษียังสามารถนําคาใชจายอ่ืนๆ มาเปนคาลดหยอนได เชน คาเบ้ีย

ประกันชีวิต โดยสามารถนํามาลดหยอนได 2,400 เปโซ หรือสําหรับผูเสียภาษีที่มีรายไดจากการคาหรือการ

ใหบริการวิชาชีพ สามารถนําคาใชจายที่เกิดขึ้น (เชน ดอกเบ้ีย สวนขาดทุน หน้ีสูญ คาเสื่อมราคา เงินบริจาค 

และเงินที่ใชสําหรับการวิจัยและพัฒนา) มาเปนคาลดหยอนได  

(3) อัตราภาษ ี

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของฟลิปปนสเปนอัตราภาษีกาวหนา (ตารางที่ 9.6.5) 

 

ตารางที่ 9.6.5 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาของฟลิปปนส 
รายไดสุทธิ (เปโซ) ภาษีขั้นตํ่าในแตละขั้น (เปโซ) อัตราภาษี (รอยละ) 

0 - 10,000 0 5 

10,000 – 30,000 500 10 

30,000 – 70,000 2,500 15 

70,000 – 140,000 8,500 20 

140,000 – 250,000 22,500 25 

250,000 – 500,000 50,000 30 

500,000 ขึ้นไป 125,000 32 

ท่ีมา:  KPMG, Philippine Tax Facts 2015 
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(4) การย่ืนภาษี 

บุคคลธรรมดาที่มีรายไดทั้งชาวฟลิปปนสและชาวตางชาติตองย่ืนแบบชําระภาษีภายใน

วันที่ 15 เมษายนของทุกป สําหรับผูที่ตองเสียภาษีมากกวา 2,000 เปโซ สามารถแบงจายไดเปน 2 งวดโดยใน

งวดที่ 1 ชําระพรอมกับการย่ืนแบบภาษี และงวดที่ 2 ชําระภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ทั้งน้ี หากมีการเสียภาษี

ลาชาจะถูกปรับในอัตรารอยละ 25 ของภาษีที่ตองชําระทั้งหมด 

 

 ค) ภาษีทางออม 

(1) ภาษีการคา 

ฟลิปปนสมีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม (value-added tax) ในอัตรารอยละ 12 อยางไรก็

ตาม มีสินคาบางรายการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม เชน การคาหรือการนําเขาสินคาเกษตร ประมง ปศุสัตว 

และปุย และการนําเขาเครื่องมือเพ่ือใชในธุรกิจบริการบางประเภท  

 

(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (withholding taxes) 

ฟลิปปนสมีการเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากชาวตางชาติสําหรับเงินไดบางประเภท 

(ตารางที่ 9.6.6) อยางไรก็ตาม ชาวตางชาติไมจําเปนตองจายภาษีดังกลาว หากเงินไดน้ันเขาขายตามที่กําหนด

ในอนุสัญญาภาษีซอนที่ประเทศของตนมีอยูกับฟลิปปนส 

 

ตารางที่ 9.6.6 อัตราภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จายของชาวตางชาติในฟลิปปนส 
ประเภทภาษี อัตราภาษี (รอยละ) 

เงินปนผล (dividend)* 15 

ดอกเบี้ย (interest) 20 

คาตอบแทนการใชสิทธิ (royalty) 20 

คาธรรมเนียมทางเทคนิค (technical fee) 30 

      ท่ีมา: กรมสรรพากร 

    หมายเหตุ: * หมายถึง เงินปนผลท่ีชาวตางชาติไดจากธุรกิจในประเทศจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 

 
(3) อากรแสตมป (stamp duty) 

ฟลิปปนสมีการจัดเก็บอากรแสตมป โดยมีอัตราที่ขึ้นอยูกับแตละประเภทของเอกสาร 

(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย (property tax) 

อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย ทั้งที่ดินและอาคาร โดยมีอัตราไมเกินรอยละ 3 ของสินทรัพย

ที่ประเมิน ขึ้นอยูกับสถานที่ต้ัง 
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(5)  ภาษีศุลกากร (customs duty) 

ฟลิปปนสมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในอัตรารอยละ 0-65 ขึ้นอยูกับประเภทสินคานําเขา 

โดยเฉลี่ยแลวจะมีการเก็บภาษีศุลกากรในอัตรารอยละ 10.5 

 

ง) ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

ฟลิปปนสไดทําอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศตางๆ ทั้งสิ้น 37 ประเทศ โดยเปนประเทศใน

กลุมอาเซียน 5 ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

 

• การจางงาน93

94 

ก)   สัญญาจางงาน 

(1) การเลิกจาง 

ภายใตกฎหมายการจางงานของฟลิปปนส กรณีนายจางยกเลิกสัญญาจาง กฎหมายไมได

ระบุระยะเวลาที่นายจางตองแจงใหลูกจางทราบ อยางไรก็ตาม ในกรณีของการยกเลิกสัญญาจางเน่ืองจาก

นายจางมีความจําเปนตองติดต้ังอุปกรณเครื่องจักรเพ่ือลดการจางงาน หรือการปองกันการขาดทุนจากการ

ดําเนินกิจการ นายจางตองแจงใหลูกจางทราบกอนลวงหนา 1 เดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางยกเลิกสัญญาจาง 

ตองแจงใหนายจางทราบกอนลวงหนา 1 เดือน  

(2)  ช่ัวโมงทํางาน 

กฎหมายการจางงานของฟลิปปนส กําหนดใหลูกจางทํางานไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 

48 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

(3) อัตราคาจาง 

ในป 2555 ฟลิปปนสกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าหลายอัตรา ขึ้นกับประเภทงานและพ้ืนที่ 

สําหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ทํางานในเขตเมือง ฟลิปปนสกําหนดอัตราคาแรงขั้นตํ่าที่ 466 เปโซตอวัน 

(4) การลาประจําป 

กฎหมายการจางงานของฟลิปปนส กําหนดการลาประจําป ดังน้ี 

- ลูกจางที่มีอายุงานเกิน 1 ปขึ้นไป มีสิทธิลาประจําปไดอยางตํ่า 5 วันตอป  

- วันหยุดราชการ 11 วันตอป 

- ลาคลอดไดไมเกิน 6 สัปดาห 

ในทางปฏิบัติ  ลูกจางที่มีอายุงาน 1 ปขึ้นไปจะสามารถลาพักรอนได 2 สัปดาห และลา

ปวยได 2 สัปดาห 

  

94  ภายใต The Labor Code of the Philippines 
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ข)   วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

ชาวตางชาติที่ตองการจะทํางานในฟลิปปนสเปนระยะเวลามากกวา 6 เดือน ตองขอ

ใบอนุญาตทํางานของคนตางชาติ (Alien Employment Permit: AEP) จากกระทรวงแรงงานและการจางงาน 

(Department of Labour and Employment: DOLE) ซึ่งใชเวลาดําเนินการประมาณ 3-4 สัปดาห และตอง

ขอวีซาทํางานจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (Bureau of Immigration: BI) ซึ่งใชเวลาดําเนินการ 4-6 

สัปดาห 

 

สําหรับชาวตางชาติที่จะทํางานในฟลิปปนสเปนระยะเวลา 6 เดือน หรือตํ่ากวา ตองขอเพียง

แคใบอนุญาตทํางานแบบพิเศษ (Special Work Permit: SWP) จาก BI เทาน้ัน ซึ่งใชเวลาดําเนินการประมาณ 

2-4 วันทําการ โดยมีอายุ 3 เดือน และขอตออายุไดอีก 3 เดือน  

 

ค)  กําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานในประเทศฟลิปปนสมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในป 2557 ฟลิปปนสมีกําลังแรงงาน

จํานวน  43,807,158 คน ซึ่งนับวาเปนจํานวนแรงงานที่สูงพอสมควร ขณะที่อัตราการวางงานของฟลิปปนสก็

คอนขางสูงเชนเดียวกัน อยูที่รอยละ 7.1 (ตารางที่ 9.6.7) 

 

ตารางที่ 9.6.7 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของฟลิปปนส ป 2550 - 2557 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (ลานคน) 36.09 37.34 38.54 39.96 41.14 42.03 42.92 43.81 

อัตราการวางงาน (รอยละ) 7.4 7.3 7.5 7.3 7.0 7.0 7.1 7.1 

        ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 

• การควบคุมเงนิตราระหวางประเทศ 

ฟลิปปนสเริ่มมีนโยบายการควบคุมเงินตราตางประเทศแบบผอนคลายมากขึ้น โดยทั่วไปรัฐบาล

ฟลิปปนสไมมีขอจํากัดในการเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศสําหรับเงินทุน กําไร และรายไดจากการประกอบ

กิจการในฟลิปปนส ขณะที่การกูยืมเงินตราตางประเทศและการลงทุนจากตางประเทศจําเปนตองลงทะเบียน

กับธนาคารกลางของฟลิปปนส  

 

9.6.2  กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  
 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ 

กฎหมายการลงทุนจากตางชาติ (Foreign Investment Act 1991) ของฟลิปปนสกําหนดรูปแบบทาง

กฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจ ดังน้ี 
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- บริษัทจํากัด (corporation)95 ตองมีผูถือหุน 5-15 คน โดยผูถือหุนสวนใหญตองเปนผูมี

ถิ่นที่อยูในฟลิปปนส ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัดตองไมนอยกวา 5,000 เปโซ และ

ตองชําระเงินทุนสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ณ เวลาที่ย่ืนขอจด

ทะเบียน ทั้งน้ี หากตางชาติถือหุนมากกวารอยละ 40 จะตองมีทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา 

200,000 เหรียญสหรัฐฯ ยกเวนในกรณีที่เปนกิจการซึ่งใชเทคโนโลยีระดับสูงหรือจาง

แรงงาน 50 คนขึ้นไป จะตองมีทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา 100,000 เหรียญสหรัฐฯ สวน

กิจการที่ผลิตเพ่ือสงออกเปนหลักไมมีทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า 

- สาขาของบริษัทตางชาติ หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนในตางประเทศแลวเขามาดําเนิน

ธุรกิจในฟลิปปนส เชน สํานักงานตัวแทน และสํานักงานใหญในภูมิภาค (Regional 

Headquarters: RHQ) เปนตน มีขอดีคือ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับสัดสวนการถือหุนของ

ชาวฟลิปปนส อยางไรก็ตาม สาขาของบริษัทตางชาติไมสามารถดําเนินกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายใต Foreign Investment Negative Lists (FINL) ได และตองมีทุนที่ฝากไว

กับธนาคารกลาง 200,000 เหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม หากกิจการมีการใชเทคโนโลยี

ระดับสูงหรือจางแรงงาน 50 คนขึ้นไป ทุนดังกลาวจะลดลงเหลือ 100,000 เหรียญ

สหรัฐฯ และกิจการที่ผลิตเพ่ือสงออกไมตองฝากทุนไวกับธนาคารกลาง 

- หางหุนสวน (Partnership) ครอบคลุมทั้งหางหุนสวนสามัญและหางหุนสวนจํากัด 

สําหรับหางหุนสวนสามัญ หุนสวนทุกคนจะมีความรับผิดชอบตอหน้ีของหางหุนสวน

อยางไมจํากัด ในขณะที่หางหุนสวนจํากัดจะมีหุนสวนอยางนอย 1 คนที่รับผิดชอบตอหน้ี

ไมจํากัด โดยหางหุนสวนที่มี เ งินทุนไม ตํ่ากวา 3,000 เปโซตองจดทะเบียนกับ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (Securities and Exchange 

Commission: SEC) 

- การรวมทุน (Joint venture) คือ การรวมลงทุนระหวางองคกรธุรกิจ และจะมีการแบง

กําไรตามที่ไดตกลงในสัญญา โดยทั่วไป การรวมทุนในฟลิปปนสเปนที่นิยมสําหรับกิจการ

ลงทุนขนาดใหญ เชน โครงการกอสราง หรือโครงการลงทุนดานพลังงาน ซึ่งเปนการทํา

สัญญารวมทุนกับรัฐบาล 

- ธุรกิจเจาของคนเดียว (Sole proprietorship) หมายถึง กิจการที่มีบุคคลเดียวเปน

เจาของกิจการ และรับผิดชอบการดําเนินกิจการทั้งหมด ตองจดทะเบียนกับกระทรวง

การคาและอุตสาหกรรม (Department of Trande and Industry: DTI) และหนวยงาน

รัฐทองถิ่น ทั้งน้ี ธุรกิจที่เปนเจาของคนเดียวโดยชาวตางชาติไมสามารถดําเนินกิจกรรม

ทางธุรกิจภายใต FINL ได 

 

95  ภายใต The Corporation Code of the Philippines และ Foreign Investment Act 1991 
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• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ95

96 

การขออนุญาตจัดต้ังบริษัทและกิจการประเภทธุรกิจเจาของคนเดียว จะตองย่ืนขอจดทะเบียนที่

กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI) ขณะที่กิจการประเภทหาง

หุนสวนและบริษัทจํากัดจะจดทะเบียนที่ DTI หรือไมก็ได แตกิจการทั้ง 5 ประเภทดังกลาวขางตน ตองจด

ทะเบียนที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (Securities and Exchange Commission: 

SEC) โดยไมจําเปนตองขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

นักลงทุนสามารถลงทุนไดรอยละ 100 ในเกือบทุกกิจการ ยกเวนที่ระบุไวในบัญชีที่หามการลงทุนจาก

ตางชาติ (Foreign Investments Negative List: FINL) ภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางชาติ โดย FINL จะ

ประกอบไปดวย 

- List A: กิจการที่มีขอจํากัดการลงทุนของตางชาติตามกฎหมาย 

- List B: กิจการที่มีขอจํากัดการลงทุนของตางชาติเน่ืองดวยเหตุผลดานความมั่นคง การ

ปองกันประเทศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม และการคุมครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

สําหรับรายละเอียดของกิจการตาม List A และ List B แสดงในตารางที่ 9.6.8 และ 9.6.9 

 

ตารางที่ 9.6.8 กิจกรรมที่มีเงื่อนไขสําหรบัการลงทุนของตางชาติ List A 
ประเภท กิจการ 

กิจการท่ีหามตางชาติลงทุน 1.  Mass Media except recording  

2.  Practice of all professions: 

a. Engineering 

b. Medicine and Allied Professions 

c. Accountancy   

d. Architecture   

e. Criminology   

f. Chemistry   

g. Customs Brokerage  

h. Environmental Planning   

i. Forestry   

j. Geology   

k. Interior Design   

l. Landscape Architecture   

m. Law 

96  ภายใต The Corporation Code of the Philippines และ Foreign Investment Act 1991 
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ประเภท กิจการ 

3.  Retail trade enterprises with paid-up capital of less 

than  US$ 2,500,000 

4.  Cooperatives 

5.  Private Security Agencies 

6.  Small-scale Mining 

7. Utilization of Marine Resources in archipelagic waters, 

territorial sea, and exclusive economic zone as well as 

smallscale utilization of natural resources in rivers, 

lakes, bays, and lagoons 

8.  Ownership, operation and management of Cockpits 

9.  Manufacture, repair, stockpiling and/or distribution of 

nuclear weapons 

10. Manufacture, repair, stockpiling and/or distribution of 

biological, chemical andradiological weapons and anti - 

personnel mines 

11. Manufacture of firecrackers and other pyrotechnic 

devices 

กิจการท่ีตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 20 Private radio communications network 

กิจการท่ีตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 25 1.  Private recruitment, whether for local oroverseas 

employment 

2. Contracts for the construction and repair of locally-

funded public works 

a. Infrastructure/development projects 

b. Projects which are foreign funded or assisted and 

required to undergo international competitive 

bidding 

3.  Contracts for the construction of defense related 

structures 

กิจการท่ีตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 30 Advertising 

กิจการท่ีตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 40 1.  Exploration, development and utilization of natural 

resources 

2.  Ownership of private land 

3.  Operation and management of public utilities 

4.  Ownership/establishment and administration of 

educational institutions 
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ประเภท กิจการ 

5.  Culture, production, milling, processing, trading 

excepting retailing, of rice and corn and acquiring, by 

barter, purchase or otherwise, rice and corn and the by-

products thereof 

6.  Contracts for the supply of materials, goods and 

commodities to government-owned or controlled 

corporation, company, agency or municipal corporation 

7.  Project Proponent and Facility Operator of a BOT 

project requiring a public utilities franchise 

8.  Operation of deep sea commercial fishing vessels 

9.  Adjustment Companies 

10. Ownership of condominium units where the common 

areas in the condominium project are co-owned by the 

owners of the separate units or owned by a corporation 

กิจการท่ีตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 60 1.  Financing companies regulated by the Securities and 

Exchange Commission (SEC) 

2.  Investment houses regulated by the SEC 

ท่ีมา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน (สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556. 
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ตารางที่ 9.6.9 กิจกรรมที่มีเงื่อนไขสําหรบัการลงทุนของตางชาติ List B 
ประเภท กิจการ 

กิจการท่ีตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกิน

รอยละ 40 

1.  Manufacture, repair, storage, and/or distribution of products 

and/or ingredients requiring Philippine National Police (PNP) 

clearance 

2.  Manufacture, repair, storage and/or distribution of products 

requiring Department of National Defense (DND) clearance 

3.  Manufacture and distribution of dangerous drugs 

4.  Sauna and steam bathhouses, massage clinics and other like 

activities regulated by law because of risks posed to public 

health and morals 

5.  All forms of gambling 

6.  Domestic market enterprises with paid-inequity capital of less 

than the equivalent of US$ 200,000 

7.  Domestic market enterprises which involve advanced 

technology or employ at least fifty (50) direct employees with 

paid-in-equity capital of less than the equivalent of US$ 100,000 

ท่ีมา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556. 

 

• สิทธิประโยชนในการลงทุน96

97 

นักลงทุนตางชาติจะไดรับสิทธิประโยชนในการลงทุนโดยขึ้นอยูกับสถานที่ต้ังและการจดทะเบียนธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม นักลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชน หากจดทะเบียนกับ 2 หนวยงานที่สําคัญ ไดแก คณะกรรมการ

ดานการลงทุน (Board of Investment: BOI) และองคการเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟลิปปนส (Philippine 

Economic Zone Authority: PEZA) 

 

(1) กิจการที่จดทะเบียนกับ BOI 

กิจการที่จดทะเบียนกับ BOI ไมวาจะเปนกิจการของคนทองถิ่นหรือตางชาติ จะไดรับ

สิทธิประโยชนจาก BOI ภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 

- กิจการที่ระบุใน Investment Priorities Plan (IPP) เชน กิจการเกษตรกรรม กิจการดาน

พลังงาน กิจการสาธารณูปโภค กิจการผลิตช้ินสวนยานยนต เปนตน 

- หากไมไดเปนกิจการที่อยูใน IPP จะตองเปนกิจการที่ต้ังอยูในพ้ืนที่หางไกลซึ่งยังไมมีการ

พัฒนามากนัก หรือเปนกิจการที่ผลิตเพ่ือสงออกอยางนอยรอยละ 50 (กรณีที่เปนกิจการที่

97  ภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางชาติ (Foreign Investment Act 1991) และ Special Economic Zone Act of 1995 
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ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 40) หรืออยางนอยรอยละ 70 (กรณีที่เปนกิจการที่ตางชาติถือ

หุนเกินรอยละ 40)  

 

สิทธิประโยชนที่สําคัญสําหรับกิจการที่จดทะเบียนกับ BOI ยกตัวอยางเชน 

- ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล นับต้ังแตปที่เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งระยะเวลาการ

ยกเวนภาษีจะขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ คือ 

1) โครงการบุกเบิก97

98 (pioneer status) ไดรับการยกเวน 6 ป และอาจขอขยายเวลาได

อีก 2 ป 

2) โครงการใหมที่ไมไดเปนโครงการบุกเบิก ไดรับการยกเวน 4 ป และอาจขอขยายเวลา

ไดอีก 3 ป 

3) โครงการใหมหรือโครงการขยายที่ต้ังอยูในเขตหางไกลความเจริญ ไดรับการยกเวน 6 

ป และอาจไดรับการยกเวนภาษีเพ่ิม 1 ป หากมีการใชวัตถุดิบในประเทศอยางนอย

ก่ึงหน่ึงของตนทุนวัตถุดิบในปกอนหนา หรือสัดสวนทุนตอแรงงานไมเกิน 10,000 

เหรียญสหรัฐฯ ตอคน หรือมีรายไดเงินตราตางประเทศสุทธิอยางนอย 500,000 

เหรียญสหรัฐฯ 

4) โครงการปรับปรุงกิจการ ไดรับการยกเวน 3 ป 

- ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาสินคาที่ใชในการผลิต สําหรับกิจการที่ผลิตเพ่ือสงออก

อยางตํ่าเปนสัดสวนรอยละ 70 ของการผลิต 

- โครงการที่ ต้ังอยูในเขตหางไกลความเจริญ สามารถนําตนทุนการกอสราง

สาธารณูปโภคหรือสิ่งกอสรางที่จําเปน ไปหักออกจากรายไดกอนคิดภาษีได 

- สามารถจางแรงงานตางชาติในตําแหนง ผูอํานวยการ ชางเทคนิค และที่ปรึกษา ได 

5 ปนับต้ังแตวันที่จดทะเบียน 

- ไดรับการผอนคลายพิธีการศุลกากร 

(2)  กิจการที่จดทะเบียนกับ PEZA 

กิจการที่อยูในเขตการสงเสริมการลงทุนที่อยูภายใตการดูแลของ PEZA จะไดรับสิทธิ

ประโยชนในการลงทุนเชนเดียวกับที่โครงการซึ่งจดทะเบียนภายใต BOI ไดรับ และจะไดสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม 

ยกตัวอยางเชน 

- ในชวงที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได จะไดรับการยกเวนภาษีทองถิ่นอ่ืนๆ ยกเวนภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 

98  โครงการบุกเบิก (pioneer project) ตามท่ีกฎหมายสงเสริมการลงทุนของฟลิปปนส (EXECUTIVE ORDER NO. 226) ระบุไวอยางกวางๆ 

กลาวคือ เปนอุตสาหกรรมที่ไมไดเปนอุตสากรรมประกอบหรือบรรจุสินคา และเปนอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบ มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

ที่ยังไมเคยมีการผลิตขึ้นในฟลิปปนส 
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- หลังจากหมดระยะเวลายกเวนภาษีเงินได จะไดรับการลดหยอนใหชําระคาภาษีอ่ืนๆ 

ที่คิดจากรายไดรวมในอัตรารอยละ 5 

- การยกเวนภาษีนําเขา เครื่องจักร อุปกรณ ช้ินสวนอะไหล และวัตถุดิบ 

- การยกเวนคาธรรมเนียมทาเรือ ภาษีสงออก และคาธรรมเนียมภาษีนําเขา 

- ไดรับสิทธิพํานักถาวรสําหรับผูประกอบการตางชาติและครอบครัว หากกิจการมีการ

ลงทุนเริ่มตนไมนอยกวา 150,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 

9.6.3 พฤติกรรมผูบริโภคชาวฟลิปปนส 

 

บริษัท Nielsen ไดสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคชาวฟลิปปนสพบวา รอยละ 76 ของผูตอบแบบสอบถาม

ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีของแถม และผูบริโภคชาวฟลิปปนสตัดสินใจซื้อสินคา เพราะไดรับอิทธิพลจากการ

โฆษณามากกวาประโยชนใชสอยถึงรอยละ 73 นอกจากน้ี ชาวฟลิปปนสมีความภักดีตอตราสินคา (brand 

loyalty) คอนขางมาก โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค เชน แชมพู ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย กาแฟ เปนตน 

ดังน้ัน การสงเสริมการขาย (promotion) การโฆษณา (advertising) และการสรางตราสินคา (branding) จึง

เปนสิ่งสําคัญในการทําการตลาดในฟลิปปนส 

 

 นอกจากน้ี สื่อโทรทัศนคอนขางมีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลสินคาของชาวฟลิปปนส โดยเฉพาะสินคา

ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความงามและทําความสะอาดรางกาย ผลิตภัณฑ

เพ่ือสุขภาพ และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน สําหรับสินคาในกลุมยานยนตสวนใหญนิยมรับขอมูลผานทาง

อินเทอรเน็ต 

 

  ชาวฟลิปปนสนิยมเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากซูเปอรมารเก็ต (supermarket) แทนรานขายของ

ชําแบบด้ังเดิมมากขึ้น เน่ืองจากมีซูเปอรมารเก็ตเปดใกลที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้น โดยผูบริโภคชาวฟลิปปนสมักซื้อ

สินคาจากซูเปอรมารเก็ตนอยช้ินแตซื้อจํานวนบอยครั้ง เน่ืองจากซูเปอรมารเก็ตมีราคาที่คอนขางแนนอน และ

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายบอย 

 

9.6.4  โอกาสและความทาทายของธุรกิจในฟลิปปนส 

 

• โอกาสของธุรกิจในฟลิปปนส 

เน่ืองจากฟลิปปนสเปนประเทศที่มีแรงงานจํานวนมาก โดยแรงงานสวนใหญสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดดี ทําใหการทําธุรกิจภาคบริการที่ตองใชภาษา สามารถดําเนินการในฟลิปปนสได ยกตัวอยาง

เชน ธุรกิจการจางทํากระบวนการธุรกิจ (Business Process Outsourcing: BPO) โรงเรียนนานาชาติ เปนตน 
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นอกจากน้ี สินคาไทยโดยเฉพาะอาหารไทยมีโอกาสในการทําธุรกิจสูง เน่ืองจากจํานวนประชากรในประเทศที่มี

กวา 100 ลานคน รวมถึง สินคาไทยมีภาพลักษณที่ดีในสายตาชาวฟลิปปนสอีกดวย ตัวอยางสินคาที่ไดรับ

ความนิยม เชน นํ้าปลา กะทิ ขาวหอมมะลิ เปนตน สําหรับธุรกิจรานอาหารไทยมีโอกาสมากเชนเดียวกัน 

เพราะรานอาหารสวนมากในฟลิปปนสมีราคาสูง เมื่อเทียบกับรายไดตอหัวของประชากร และไมคอยมีคุณภาพ

เทาที่ควร 

 

ในปจจุบัน ฟลิปปนสมีโครงการกอสรางจํานวนมาก และอุตสาหกรรมหนักเริ่มมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

จึงเปนโอกาสในการจําหนายเครื่องจักร เครื่องมือทางการเกษตร ตลอดจน สินคาประเภทวัสดุกอสราง สําหรับ

ธุรกิจการเกษตรที่มีเทคโนโลยีสูง ยังมีโอกาสในการลงทุนมาก เน่ืองจากทรัพยากรในประเทศฟลิปปนสยังอุดม

สมบูรณ และธุรกิจการเกษตรทองถิ่น ยังไมมีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจของตนทั้งดานเทคโนโลยี และ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเทาที่ควร นอกจากน้ี รัฐบาลชุดใหมของฟลิปปนส มีโครงการสนับสนุนการ

เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต (CARS) เพ่ือสงเสริมประเทศสูการเปนศูนยกลาง

การผลิตยานยนตและช้ินสวนยานยนต โดยหวังวาโครงการดังกลาวจะดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขามาทําธุรกิจ

กลุมยานยนตและช้ินสวนยานยนตเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

 

• ความทาทายของธุรกิจในฟลิปปนส 

โครงสรางพ้ืนฐานในประเทศยังไมคอยพัฒนา โดยเฉพาะระบบขนสงสาธารณะ รวมทั้ง การจราจรใน

เมืองใหญของฟลิปปนสติดขัดมาก และเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเปนเกาะ จึงเปนสาเหตุที่ทําให

ตนทุนคาขนสงมีราคาสูง นอกจากน้ี ฟลิปปนสยังขาดแคลนไฟฟา มีปญหาไฟดับ ไฟตกอยูบาง ดังน้ัน หาก

ผูประกอบการไมไดต้ังธุรกิจในเขตอุตสาหกรรม ควรมีเครื่องสํารองไฟฟาเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว 

 

ดานความปลอดภัยในประเทศ ยังเปนขอกังวลจากนักลงทุนจํานวนมาก เน่ืองจากในฟลิปปนสยังพบ

ปญหาเรื่องการลักขโมย การถูกลักพาตัวและเรียกคาไถอยู โดยเฉพาะทางตอนใตของประเทศ การมีปญหา

ดังกลาวไดสงผลตอความเช่ือมั่นและบรรยากาศในการลงทุน ดังน้ัน นักทองเที่ยวหรือนักธุรกิจจึงตอง

ระมัดระวังตัว แตงกายใหมิดชิด และหลีกเลี่ยงการอยูในที่เปลี่ยว รวมทั้งฟลิปปนสยังมีปญหาการลักลอบ

นําเขาหรือสงออกสินคา (smuggling) อยูมาก จากลักษณะภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะจํานวนมาก ทําใหการ

ปองกันปญหาดังกลาวยังทําไดยาก 

 

ปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงตอการตัดสินใจเขามาลงทุนของตางชาติคือ อัตราภาษีนิติบุคคลและสิทธิ

ประโยชนการลงทุน โดยอัตราภาษีในฟลิปปนสคอนขางสูงและมีการเก็บหลายขั้นตอน เชน มีการเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) และภาษีขาย เปนตน รวมทั้ง อัตราภาษีนิติบุคคลอยูที่รอยละ 30 ซึ่งถือวาสูงเมื่อเทียบ
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กับประเทศอ่ืนในอาเซียน นอกจากน้ี สิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการลงทุนยังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยยังคง

ใชกฎหมายการสงเสริมการลงทุนฉบับป 2540  

 

 ความทาทายประการหน่ึงของการทําธุรกิจในฟลิปปนสคือ กฎหมาย กฎระเบียบ และการดําเนินงาน

ของภาครัฐ โดยกฎหมายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Procurement Law) ต้ังแตป 2552 ยังมีชองโหวในการ

ตรวจสอบการคอรรัปชัน และขอกฎหมายบางประการ เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน เน่ืองจากมีขั้นตอนและ

ขอบังคับจํานวนมากทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางลาชา ตลอดจน การขอใบอนุญาตตางๆ ใชเวลานาน เชน 

สินคาประเภทอาหารและเครื่องด่ืมที่ใชเวลาขอใบอนุญาตอยางนอย 6 เดือน  ใบอนุญาตการลงทุนใชเวลานาน 

อาจใชระยะเวลานานถึง 1 ป เปนตน นอกจากน้ี ยังพบปญหาการคอรรัปชันในการดําเนินงานของภาครัฐอยู 

อยางไรก็ตาม คาดวาปญหาตางๆ จะมีทิศทางดีขึ้นในอนาคต เน่ืองจากภาพลักษณของรัฐบาลชุดใหมที่เนนการ

ปราบปราบปญหาคอรรัปชันในประเทศ ตองการจัดระบบบริหารจัดการบานเมืองให ดีขึ้น (good 

governance) และเพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย 

 

9.6.5 เมืองสําคัญในฟลิปปนส 

 

มะนิลาและเควซอน เปนสองเมืองสําคัญที่ต้ังอยูในเขตเมโทรมะนิลา (Metro Manila) บนเกาะลูซอน

ทางตอนเหนือของฟลิปปนส มะนิลาเปนเมืองหลวงของประเทศ โดยเปนเมืองศูนยกลางหลายดานดวยกัน 

อาทิ เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ จากการเปนเมืองทาและศูนยกลางอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

ศูนยกลางทางการคาและการเงิน  ตลอดจน เปนศูนยกลางของธุรกิจการรับจางบริหารระบบธุรกิจ (Business 

Process Outsourcing: BPO) ของประเทศ นอกจากน้ี มะนิลายังเปนเมืองที่มีโครงสรางพ้ืนฐานดี เมื่อเทียบ

กับเมืองอ่ืนๆ อีกดวย สําหรับประชากรในเมืองมะนิลาพบวา มีรายไดหลังหักภาษีสูงกวาเมืองอ่ืนๆ ประมาณ

รอยละ 60 อยางไรก็ตาม ประชากรกลุมดังกลาวก็มีการใชจายสําหรับซื้อสินคาและบริการสูงกวาเมืองอ่ืนๆ ถึง

รอยละ 6599 ย่ิงไปกวาน้ัน เมื่อพิจารณาการพัฒนาความเปนเมือง (urbanized city) ของฟลิปปนสพบวา 

มะนิลา ติด 1 ใน 4 เมืองที่มีการพัฒนาความเปนเมืองสูง โดยอยูในลําดับที่ 2 รองจากเมืองเควซอน99

100 จึงทํา

ใหมะนิลาเปนเมืองสําคัญ ที่ผูประกอบการมีโอกาสทางการคาการลงทุนจํานวนมาก 

 
เมืองเควซอนเปนเมืองที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดของประเทศ และเปนเมืองที่ใหญที่สุดในเขตเม

โทรมะนิลา ในป 2558 มีจํานวนประชากรประมาณ 2.94 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 3 ของประชากรทั้ง

ประเทศ โดยรอยละ 40 เปนประชากรที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป ทําใหเมืองดังกลาวเปนแหลงกําลังแรงงานที่สําคัญ

99  Euromonitor International, Manila City Review 2015, http://www.euromonitor.com/manila-city-review/report, สืบคนเมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

100  Philippine Statistics Authority, Highlights of the Philippine Population 2015 Census of Population, 
http://www.psa.gov.ph/content/highlights-philippine-population-2015-census-population, สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
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ของฟลิปปนส นอกจากน้ี เควซอนยังเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจภาคบริการ และเปนสวรรคของนักชอปปง 

โดยมีศูนยการคาขนาดใหญกวา 28 แหงกระจายอยูทั่วเมือง 100

101 อีกทั้ง เปนเมืองที่มีหนวยงานราชการต้ังอยู

เปนจํานวนมาก เชน กรมสวัสดิการและการพัฒนาสังคม กระทรวงการศึกษา เปนตน  

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

สําหรับพฤติกรรมผูบริโภคชาวฟลิปปนสพบวา ในภาพรวมผูบริโภคฟลิปปนสมีลักษณะไมแตกตางกัน

มากนัก โดยประชากรสวนใหญในมะนิลานับถือคาทอลิก ทําใหการเดินทางไปทองเทีย่วหรือสถานที่สําคัญของ

กรุงมะนิลา ตองสวมใสชุดลําลองที่สุภาพและปกปดมิดชิด และจากที่ชาวมะนิลาเปนคนอัธยาศัยดีและเขากับ

ผูอ่ืนไดงาย ทําใหผูที่เดินทางมายังมะนิลาจะไดรับการตอนรับและไดรับความชวยเหลืออยูเสมอ 

 

สําหรับการตัดสินใจซื้อสินคาพบวา โดยทั่วไปชาวฟลิปปนสมักตัดสินใจซื้อสินคาที่มีของแถม และซื้อ

เพราะไดรับอิทธิพลจากการโฆษณามากกวาประโยชนใชสอย นอกจากน้ี ยังมีความภักดีตอตราสินคา (brand 

loyalty) คอนขางมาก โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค ดังน้ัน การสงเสริมการขาย (promotion) การโฆษณา 

(advertising) และการสรางตราสินคา (branding) จึงเปนสิ่งสําคัญในการทําการตลาดในฟลิปปนส101

102 สําหรับ

เมืองเควซอนที่ประชากรสวนใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป ควรมีกลยุทธการตลาดที่สามารถเขาถึงผูบริโภคกลุม

ดังกลาวไดงาย เชน การโฆษณาผานทางโทรทัศน ทางสื่อออนไลน เปนตน 

 

• ธุรกิจที่จะสงเสริม 

เน่ืองจากเมืองเควซอนและมะนิลามีความคลายคลึงกันในหลายดาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ตลอดจน การขยายตัวของสังคมเมือง ทําใหธุรกิจที่มีโอกาสในสองเมืองดังกลาวคลายคลึงกันตาม

ไปดวย โดยธุรกิจภาคบริการเปนธุรกิจที่มีโอกาสสูง อาทิ ธุรกิจโรงแรม เน่ืองจาก โรงแรมในฟลิปปนสมีจํานวน

นอย และมีราคาสูง โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงของประเทศ นอกจากน้ี ผูประกอบการที่ทําธุรกิจเก่ียวกับงาน

บริการที่ตองใชภาษา เหมาะที่จะเขามาลงทุนในเมืองสําคัญ เน่ืองจากมีแรงงานจํานวนมาก และแรงงานสวน

ใหญสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี 

 

  

101  The Local Government of Quezon City 
102  จากการสัมภาษณในประเทศฟลิปปนส 
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9.7 สหพันธรัฐมาเลเซีย 

9.7.1  ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของมาเลเซียในป 2557 มีมูลคา 338.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดย

คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6 และมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวสูงขึ้นตอเน่ือง จาก 7,312 

เหรียญสหรัฐฯ ตอคนในป 2552 เปน 11,307.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนในป 2557 หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้น

ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวเฉลี่ย 6 ปคือรอยละ 9.11 ขณะที่อัตราเงินเฟอของมาเลเซีย

คอนขางตํ่าอยูที่รอยละ 2.5 สําหรับเงินสกุลหลักที่ใชในมาเลเซียคือ ริงกิต (MYR) โดยในป 2557 มีอัตรา

แลกเปลี่ยนเทากับ 3.27 ริงกิตตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.7.1)  

 

ตารางที่ 9.7.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของมาเลเซีย ป 2552 – 2557 
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
202.3 255.0 298.0 314.4 323.3 338.1 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ี ป 2548 (รอยละ) 
-1.5 7.4 5.3 5.5 4.7 6 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ ราคา

ตลาด (เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 
7,312.0 9,069.0 10,427.8 10,834.7 10,937.7 11,307.1 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) -6 7.3 5.4 1.0 0.2 2.5 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (ริงกิต/เหรียญสหรัฐฯ) 3.52 3.22 3.06 3.09 3..15 3.27 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

โครงสรางเศรษฐกิจของมาเลเซีย มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยมีการยายสัดสวนจากภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมายังภาคบริการ กลาวคือ ในป 2536 ภาคเกษตรกรรมคิดเปนสัดสวน 

รอยละ 13.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการคิดเปนสัดสวน 

รอยละ 40.1 และรอยละ 46.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ ในขณะที่มีการคาดการณวา ในป 

2558 สัดสวนของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมปรับตัวลดลงเหลือเพียงรอยละ 8.9 และ 

รอยละ 35  ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ตามลําดับ ในขณะที่ภาคบริการปรับตัวสูง อยูที่รอยละ 

56.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ภาพที่ 9.7.1) 
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ภาพที่ 9.7.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของมาเลเซีย ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 

 

• การคาระหวางไทยและมาเลเซีย  

จากสถิติการคาระหวางประเทศระหวางไทยและมาเลเซียลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวาง

ไทยและมาเลเซียหดตัวรอยละ 9.2 ลดลงจากมูลคา 824.8 พันลานบาท ในป 2557 เปน 748.9 พันลานบาท 

โดยมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาปรับตัวลดลง โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 342.8 พันลานบาท 

ลดลงจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 16.4 สวนการนําเขามีมูลคา 406.0 พันลานบาท ลดลงจากปกอนหนาใน

อัตรารอยละ 2.0  

 

จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและมาเลเซียดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาขาดดุลกับ

มาเลเซีย คิดเปนมูลคา 63.2 พันลานบาท ซึ่งมีมูลคาขาดดุลเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน

หนา (ตารางที่ 9.7.2) 
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ตารางที่ 9.7.2 การคาระหวางไทยและมาเลเซีย ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 556,124.02 678,487.94 749,798.06 793,298.08 800,144.78 824,751.51 748,877.39 

 (-14.21) (22.00) (10.51) (5.80) (0.86) (3.08) (-9.20) 

การสงออก 260,837.29 334,598.81 373,614.58 383,674.62 393,568.51 410,287.25 342,844.22 

 (-19.81) (28.28) (11.66) (2.69) (2.58) (4.25) (-16.44) 

การนําเขา 295,286.73 343,889.13 376,183.48 409,623.46 406,576.27 414,464.25 406,033.17 

 (-8.58) (16.46) (9.39) (8.89) (-0.74) (1.94) (-2.03) 

ดุลการคา -34,449.44 -9,290.33 -2,568.91 -25,948.84 -13,007.75 -4,177.00 -63,188.96 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังมาเลเซีย มีมูลคา 10,608 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ลดลงจากป 2556 ที่มูลคา 11,296 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 6.11 โดยมูลคาสะสมการลงทุนจาก

ตางประเทศมายังมาเลเซีย ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งหมดประมาณ 73,570 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(ตารางที ่9.7.3) 

 

ตารางที่ 9.7.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังมาเลเซยี ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 9.07 7.57 0.11 10.89 15.12 8.90 11.30 10.61 

มูลคาสะสม (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 9.07 16.64 16.75 27.64 42.76 51.66 62.96 73.57 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 17.95 -16.54 -98.55 9800 38.84 -41.14 26.97 -6.11 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

• ระบบธนาคาร102

103 

สถาบันการเงินในมาเลเซียอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารกลาง (Bank Negara Malaysia) ซึ่ง

ทําหนาที่กําหนดนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน รักษาเสถียรภาพและสงเสริมโครงสรางทาง

การเงินใหเขมแข็ง ทั้งยังเปนนายธนาคารใหกับรัฐบาล  

  

103  Bank Negara Malaysia, List of Licensed Banking Institution in Malaysia 
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ปจจุบัน ระบบธนาคารของมาเลเซียประกอบดวยสถาบันการเงินประเภทตางๆ ดังน้ี 

- ธนาคารพาณิชย  (Commercial Bank) 27 แหง แบงออกเปนธนาคารของทองถิ่น  

8 แหง และธนาคารของตางชาติ 19 แหง 

- ธนาคารอิสลาม (Islamic Bank) 16 แหง  

- ธนาคารอิสลามระหวางประเทศ (International Islamic Bank) 3 แหง 

- สถาบันวาณิชธนกิจ (Investment Bank) 11 แหง  
นอกจากน้ี ยังมีสถาบันการเงินประเภทอ่ืนๆ เชน บริษัทประกันภัย Discount House และ 

Money broker เปนตน 

   

• การถือครองที่ดิน 

กฎระเบียบในการถือครองที่ดินจะแตกตางกันในแตละรัฐของมาเลเซีย อยางไรก็ตาม ภายใตกฎหมาย

ที่ดินของมาเลเซีย (Land Acquisition Act 1960 และ Land Conservation Act 1960) วิสาหกิจตางชาติ

สามารถถือครองที่ดินเพ่ือต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไดโดยไมตองขออนุญาตจากหนวยงานวางแผนดานเศรษฐกิจ  

(Economic Planning Unit: EPU) ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Department) 

 

• โครงสรางพื้นฐาน 

ในภาพรวม โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศมาเลเซียนับไดวามีความพรอม เมื่อพิจารณาจากดัชนีวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส อัตราการเขาถึงไฟฟา และปริมาณนํ้าที่นํามาใชได โดยจากขอมูลป 2557 

มาเลเซียมีคาดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสที่ระดับ 3.59 นอกจากน้ี มาเลเซียมีอัตราการเขาถึงไฟฟา 

รอยละ 99.5 และมีปริมาณนํ้าที่นํามาใชได 20,097.6 ลูกบาศกเมตรตอคน 

 

หากพิจารณาคาใชจายดานสาธารณูปโภคในกรุงกัวลาลัมเปอร พบวา อัตราคาไฟฟาคิดเปน 0.1 

เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต และอัตราคานํ้าคิดเปน 0.68 เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร (ตารางที่ 9.7.4) 
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ตารางที่ 9.7.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของมาเลเซีย 
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสe (1=ต่ํา, 5=สูง) 3.59a 

ถนน (กิโลเมตร) 144,403b 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 99.5d 

อัตราคาไฟฟา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต) 0.1c 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน) 20,097.6d 

อัตราคาน้ํา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร)  0.68c 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook 

หมายเหตุ: a ขอมูลป 2557    

 b ขอมูลป 2556 

 c ขอมูลป 2555 

 d ขอมูลป 2554 

 e ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสโดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทางเรือ  ความสามารถและ

คุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคาท่ีสงมอบ และความตรงตอเวลาใน

การขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การคํานวณคาดัชนีดังกลาว เปนคาเฉลี่ย

ของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและโลจิสติกสของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยูระหวาง 1-5 

โดย 5 คือ คาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามีประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัว

โลก ท้ังนี้ในป 2557 เปนการเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ 

 

• ภาษี103

104 

ก) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(1) รายไดที่ตองเสียภาษี 

รายไดของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลประกอบไปดวย 

- กําไรที่ไดรับจากการคาขาย การทําธุรกิจ และคาบริการวิชาชีพ (profession) ที่

เกิดขึ้นในมาเลเซีย 

- เงินปนผล ดอกเบ้ีย สวนลด คาตอบแทนการใชสิทธิ (royalty) คาเชา คาพรีเมียม 

(premium) 

 

104  กฎหมายที่ เ ก่ียวของ ไดแก Income Tax Act 1967, Customs Act 1967 Real Property Gains Tax Act 1976, Sales Tax Act 1972, 

Service Tax Act 1975, Stamp Act 1949 และ Promotion of Investments Act 1986 
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สําหรับรายไดที่เกิดขึ้นนอกประเทศมาเลเซียไมตองนํามาคํานวณเสียภาษี ยกเวนนิติ

บุคคลในธุรกิจธนาคาร ประกันภัย การขนสงทางทะเลและทางอากาศ ตองนํารายไดที่เกิดขึ้นนอกประเทศ

มาเลเซียมาคํานวณภาษีดวย ซึ่งรายไดดังกลาวสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีไดกอนที่จะนํามาคํานวณฐาน

ภาษี 

(2) ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) 

มาเลเซียมีการเก็บกําไรที่ไดจากการขายอสังหาริมทรัพย โดยมีการเก็บอัตราภาษี ดังน้ี  

- อัตรารอยละ 15 สําหรับสินทรัพยที่มีการโอนภายใน 2 ปนับต้ังแตวันที่เริ่มถือครอง  

- อัตรารอยละ 10 สําหรับสินทรัพยที่มีการโอนภายใน 3-5 ปนับต้ังแตวันที่เริ่มถือ

ครอง 

- ไมมีการเก็บภาษีสําหรับสินทรัพยที่มีการโอนหลังจาก 5 ปนับต้ังแตวันที่เริ่มถือครอง 

(3) เงินปนผล (dividends) 

มาเลเซียไมมีการจัดเก็บภาษีจากเงินปนผล 

(4)  การลดหยอนภาษี (deductions) 

คาใชจายในการดําเนินธุรกิจและหน้ีสูญ (bad debt) สามารถนํามาหักลดหยอนเพ่ือ

นําไปคํานวณหาฐานภาษีได สําหรับคารับรอง (entertainment expense) สามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได

สูงสุดไมเกินรอยละ 50 ของคาใชจายที่เกิดขึ้น  

(5)  การขาดทุน (losses) 

หากบริษัทขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่

ขาดทุนไปหักออกจากรายไดที่ถูกนําไปคํานวณเปนฐานภาษีในปถัดไปไดโดยไมไดจํากัดระยะเวลา 

(6)  การหักคาเสื่อมราคา (tax depreciation) 

มาเลเซียไมอนุญาตใหมีการนําคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรมาหักคาเสื่อมราคา 

ยกเวนในกรณีของสินคาทุน โดยคาเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักรสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได 

โดยในปแรกสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีไดรอยละ 20 และปตอๆ ไปสามารถนําคาเสื่อมมาหักลดหยอน

ภาษีไดรอยละ 10-20 นอกจากน้ัน คาเสื่อมของสินทรัพยอ่ืนๆ ยังสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได เชน  

- คาเสื่อมราคาของอาคารสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีไดรอยละ 10 สําหรับปแรก 

และในปตอๆ ไปรอยละ 3 

- คาเสื่อมราคาของศูนยรับเลี้ยงเด็ก สามารถนํามาหักลดหยอนภาษีไดรอยละ 10 ตอ

ป 

- คาเสื่อมของอุปกรณสํานักงาน สามารถนํามาหักลดหยอนภาษีไดรอยละ 20 ในป

แรก และปตอๆ ไปรอยละ 10 

(7)  อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของมาเลเซียมีอัตรารอยละ 24 สําหรับบริษัทในประเทศและรอยละ 

20 สําหรับบริษัทตางชาติ นอกจากน้ี บริษัทในประเทศขนาดกลางและยอย (บริษัทที่มีทุนชําระแลวในปแรกไม
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เกิน 2.5 ลานริงกิต) สวนที่ไมเกิน 500,000 ริงกิตแรกจะเสียภาษีในอัตรารอยละ 19 และสวนที่เกิน 500,000 

ริงกิตจะเสียภาษีในอัตรารอยละ 24 

ข)   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

(1)  รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่ถูกนํามาคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประกอบดวย กําไรจากการคาขาย 

หรือการใหบริการวิชาชีพ คาจางและเงินเดือน รายไดจากเงินปนผลและดอกเบ้ีย เงินบํานาญ เบ้ียรายป และ

รายไดอ่ืนๆ ซึ่งเกิดขึ้นในมาเลเซีย 

(2)  คาลดหยอน 

ผูที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสามารถนําคาใชจายในการทํางานมาหักลดหยอนได 

เชน คาเดินทางและคาสันทนาการ เปนตน สําหรับคาเดินทางระหวางบานและที่ทํางานไมสามารถนํามาเปน

คาลดหยอนได นอกจากน้ัน คาใชจายอ่ืนๆ เชน เงินบริจาคและเงินกูยืมสําหรับซื้อบาน สามารถนํามาหักเปน

คาลดหยอนได  

(3)  อัตราภาษ ี

สําหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในมาเลเซีย (พํานักอยูในมาเลเซียเปนเวลา 182 วันหรือ

มากกวา ใน 1 ปปฏิทิน) ตองชําระอัตราภาษีเงินไดบุคคลในอัตราภาษีกาวหนา (ในตารางที่ 9.7.5) สําหรับ

บุคคลที่ไมมีถิ่นที่อยูอาศัยในมาเลเซีย ตองชําระภาษีเงินไดในอัตราเดียวที่รอยละ 26 

ทั้งน้ี แผนงบประมาณของรัฐบาลมาเลเซียประจําป 2558 มีนโยบายปรับลดอัตราภาษี

บุคคลธรรมดา โดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในมาเลเซียจะไดรับการลดอัตราภาษีลงรอยละ 1-3 สวนบุคคลที่ไม

มีถิ่นที่อยูอาศัยในมาเลเซียไดรับการลดอัตราภาษีลงรอยละ 1104

105 

 

ตารางที่ 9.7.5 อัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาของมาเลเซีย 
รายไดสุทธิ (ริงกิต) ภาษีขั้นตํ่าในแตละขั้น (ริงกิต) อัตราภาษี (รอยละ) 

0 –2,500 0 0 

2,500 – 5,000 0 1 

5,000 – 20,000 25 3 

20,000 – 35,000 475 7 

35,000 – 50,000 1,525 12 

50,000 - 70,000 3,325 19 

70,000 – 100,000 7,125 24 

100,000 ขึ้นไป 14,325 26 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน (สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556.  

105  Malaysia Property Investment Guide 2015, Jones Lang LaSalle. 
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(4)  การย่ืนภาษี 

บุคคลธรรมดาที่มีรายไดทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติตองย่ืนแบบชําระภาษีภายใน

วันที่ 30 เมษายน ของทุกป 

 

ค)  ภาษีทางออม 

(1) ภาษีการคา  

มาเลเซียมีการจัดเก็บภาษีการขาย (sale tax) กับสินคานําเขาหรือสินคาที่ผลิต

ภายในประเทศ โดยทั่วไป สินคาสวนใหญจะมีการเก็บภาษีในอัตรารอยละ 5-10 แตสําหรับสินคาประเภท

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลและบุหรี่จะเก็บภาษีในอัตรารอยละ 20 และ 25 ตามลําดับ ขณะที่สินคาเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวและกีฬา หนังสือ หนังสือพิมพ ไมตองเสียภาษี 

 

(2)  ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (withholding taxes) 

มาเลเซียมีการคิดภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ตารางที่ 9.7.6) 

 

ตารางที่ 9.7.6 รายการทีค่ดิภาษีเงินไดหกั ณ ที่จายของมาเลเซีย 
รายการ อัตราภาษี (รอยละ) 

รายไดจากการใหบริการทางเทคนิคสําหรับผูท่ีไมมีถ่ินท่ีอยูในมาเลเซีย 105

106 (เชน การใหบริการวิชาการ 

บริการติดตั้งเครื่องจักร เครือ่งใชในโรงงาน เปนตน) 

10 

ดอกเบี้ย 15 

คา royalty 10 

รายไดอื่นๆ เชน คอมมิชชัน คาธรรมเนียมการรับประกัน คาธรรมเนียมการเปนตัวแทน คานายหนา เปนตน 10 

ท่ีมา: Malaysian Investment Development Authority 

 

(3) อากรแสตมป (stamp duty) 

มาเลเซียมีการเก็บคาอากรแสตมปสําหรับสัญญาการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในอัตรา 

รอยละ 1-3 และสําหรับสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยในอัตรารอยละ 0.3 

(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย (property tax) 

มาเลเซียมีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะแตกตางกันในแตละรัฐ 

(5)  ภาษีศุลกากร (customs duty) 

มาเลเซียมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในอัตรารอยละ 2-60 ขึ้นอยูกับประเภทสินคานําเขา  

  

106  อยางไรก็ตาม ชาวตางชาติซึ่งไมมีถิ่นที่อยูในมาเลเซียไมจําเปนตองชําระภาษีดังกลาวหากมีการทําอนุสัญญาภาษีซอน 
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ง)  ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

มาเลเซียไดทําอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศตางๆ ถึง 73 ประเทศ (รวมทั้งทุกประเทศใน

อาเซียน ยกเวนกัมพูชา) 

 

• การจางงาน106

107 

ก) สัญญาจางงาน 

(1) การเลิกจาง 

กฎหมายการจางงานกําหนดใหนายจางตองแจงแกลูกจางหากมีการเลิกจางงาน โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

- ตองแจงลวงหนา 4 สัปดาห ในกรณีที่ลูกจางทํางานนอยกวา 2 ป 

- ตองแจงลวงหนา 6 สัปดาห ในกรณีที่ลูกจางทํางาน 2-5 ป 

- ตองแจงลวงหนา 8 สัปดาห ในกรณีที่ลูกจางทํางานต้ังแต 5 ปขึ้นไป 

(2) ช่ัวโมงทํางาน 

กฎหมายการจางงานของมาเลเซียกําหนดใหลูกจางทํางานไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 

48 ช่ัวโมงตอ 1 สัปดาห 

(3) อัตราคาจาง 

ในป 2557 รัฐบาลมาเลเซียกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าที่ 900 ริงกิตตอเดือนสําหรับรัฐ

คาบสมุทร และ 800 ริงกิตตอเดือนสําหรับรัฐซาบาห ซาราวัก และลาบวน 

(4) การลาประจําป 

กฎหมายการจางงานของมาเลเซียกําหนดใหลูกจางมีสิทธิในการลา ดังน้ี 

- ลาประจําป 

 - ลาได 8 วันสําหรับอายุงานนอยกวา 2 ป  

 - ลาได 12 วันสําหรับอายุงาน 2-5 ป  

 - ลาได 16 วันสําหรับอายุงานเกิน 5 ป 

- วันหยุดราชการ 11 วัน 

- ลาปวยได 14-22 วันตอป 

- ลาคลอดไดไมเกิน 60 วัน 

 

ข) วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

บริษัทตางชาติที่อยูในภาคการผลิตไดรับอนุญาตใหจางงานชาวตางชาติในกรณีที่ไมสามารถ

จางแรงงานในประเทศได โดยตองย่ืนคํารองเพ่ือขออนุญาตกับหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ

107  ภายใต Employment Act 1955 และ Holiday Act 1951 
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กิจการ โดยสําหรับกิจการในภาคอุตสาหกรรม ตองย่ืนคํารองใหแก Malaysian Industrial Development 

Authority (MIDA) โดยบริษัทตองมีทุนจดทะเบียนตางชาติที่ชําระแลวอยางนอย 500,000 ริงกิต ทั้งน้ี 

ระยะเวลาและตําแหนงงานที่จะจางไดขึ้นอยูกับทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว เชน กิจการที่มีทุนจดทะเบียนซึ่ง

ชําระแลว 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป จะสามารถจางชาวตางชาติได 10 ตําแหนง ในจํานวนน้ีรวมตําแหนง 

บริหารหลัก 5 ตําแหนง ซึ่งสามารถทํางานในมาเลเซียไดเปนระยะเวลาสูงสุด 10 ป สวนตําแหนงงานที่ไมใช

ผูบริหารหลัก สามารถทํางานในมาเลเซียไดเปนระยะเวลาสูงสุด 5 ป หรือในกรณีของกิจการที่มีทุนจดทะเบียน

ซึ่งชําระแลวต้ังแต 0.2-2 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะสามารถจางงานชาวตางชาติได 5 ตําแหนง ในจํานวนน้ีรวม

ตําแหนงบริหารหลัก 1 ตําแหนง ซึ่งสามารถทํางานในมาเลเซียไดเปนระยะเวลาสูงสุด 10 ป สวนตําแหนงงาน

ที่ไมใชผูบริหารหลัก สามารถทํางานในมาเลเซียไดเปนระยะเวลาสูงสุด 5 ป 

 

นายจางที่จะจางคนงานตางชาติจะตองทําใบอนุญาตทํางานใหกับลูกจาง โดยนําเอกสารไป

ย่ืนที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองของมาเลเซีย โดยคาใชจายจะแตกตางกันตามอาชีพที่ขออนุญาต 

ประกอบดวย คาภาษี คาตรวจสุขภาพ คาออกใบอนุญาต คาประกันสุขภาพ คามัดจํารับรองความปลอดภัย  

ทั้งน้ี ใบอนุญาตทํางานโดยทั่วไปมีอายุ 1 ป   

 

• กําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานในมาเลเซียมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ในป 2557 มาเลเซียมีกําลังแรงงานทั้งสิ้น 

13,300,027 คน ขณะที่มีอัตราการวางงานรอยละ 2 ลดลงเล็กนอยจากปกอนหนา (ตารางที่ 9.7.7) 

 

ตารางที่ 9.7.7 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของมาเลเซีย ป 2550 – 2557 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 

• การควบคุมเงนิตราระหวางประเทศ 

ภายใต Exchange Control Act 1953 มาเลเซียมีนโยบายการควบคุมเงินตราตางประเทศที่

คอนขางผอนคลาย  โดยนักลงทุนตางชาติสามารถเคลื่อนยายเงินตราที่เปนเงินทุน กําไร เงินปนผล 

คาตอบแทนการใชสิทธิ คาเชา และคานายหนา ไดอยางอิสระ 

  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (พันคน) 11,325.0 11,561.8 11,808.5 12,071.7 12,380.5 12,674.8 12,993.4 13,300.0 

อัตราการวางงาน (รอยละ) 3.2 3.3 3.7 3.4 3.1 3.0 3.2 2.0 
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9.7.2 กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  

 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ 

ภายใตกฎหมายบริษัทของมาเลเซีย (Companies Act 1965) นักลงทุนตางชาติสามารถดําเนินการ

จัดต้ังธุรกิจในมาเลเซียภายใตรูปแบบตางๆ ดังน้ี 

- ธุรกิจเจาของคนเดียว (sole proprietorship) อนุญาตใหจัดต้ังไดในกรณีที่เปนผูอยู

อาศัยถาวรเทาน้ัน 

- หางหุนสวน (กิจการรวมทุนต้ังแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 20 คน) อนุญาตใหจัดต้ังไดใน

กรณีที่เปนผูอยูอาศัยถาวรเทาน้ัน 

- บริษัทที่ควบกิจการกับบริษัททองถิ่น (locally incorporated company) ตองมีผูถือ

หุนอยางตํ่า 2 คน 

- บริษัทตางชาติ แบงเปน 4 ประเภท ไดแก สํานักงานสาขา สํานักงานตัวแทน สํานักงาน

ใหญ  (Approved Operational Headquarter: OHQ)  และศู นย ก ระจ ายสิ นค า 

( International Procurement Center: IPC) โดยไมอนุญาตใหบริษัทตางชาติที่จด

ทะเบียนเปนสํานักงานตัวแทนดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

 

• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ 

ภายใตกฎหมายการจดทะเบียนบริษัทของมาเลเซีย (Registration of Businesses Act 1956) ใน

การขออนุญาตจัดต้ังธุรกิจ นักลงทุนจะตองย่ืนขอจดทะเบียนกับคณะกรรมการกํากับบริษัทของมาเลเซีย 

(Companies Commission of Malaysia: CCM108) โดยจะตองย่ืนช่ือของบริษัทที่ตองการจัดต้ังใหกับทาง 

CCM ตรวจสอบ หลังจากน้ัน นักลงทุนจะตองย่ืนเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือใหทาง CCM ตรวจสอบภายใน 3 

เดือนนับต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติช่ือบริษัท  

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

ที่ผานมา คณะกรรมการการลงทุนจากตางชาติ (The Foreign Investment Committee: FIC) ของ

มาเลเซียมีแนวนโยบายในการกําหนดสัดสวนเงินทุนขั้นตํ่าของการควบรวมกิจการ โดยกําหนดใหบริษัทที่มีการ

ควบรวมกิจการตองมีสัดสวนทุนของบริษัทเดิมอยางตํ่ารอยละ 30 อยางไรก็ตาม นับต้ังแตเดือนมิถุนายน 

2546 มาเลเซียอนุญาตใหผูถือหุนตางชาติเขามาถือหุนไดรอยละ 100 ในการลงทุนในกิจการหรือโครงการ

ลงทุนใหมทุกประเภท รวมถึงการขยายและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยกิจการอุตสาหกรรมที่มีอยูแลว โดย

ไมกําหนดปริมาณการสงออกสินคา 

108  ในภาษามาเลยคือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 
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ต้ังแตป 2552 เปนตนมา รัฐบาลมาเลเซียเริ่มผอนคลายขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติในภาค

บริการ ทั้งการอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดสูงสุดรอยละ 70 ในกิจการประเภทวาณิชธนกิจ บริษัทประกัน และ

ธนาคารอิสลาม และใหตางชาติถือหุนไดสูงสุดรอยละ 100 ในกิจการประเภทบริหารเงินทุน ลาสุดในป 2555 

มาเลเซียไดเปดเสรีภาคบริการในอีก 17 สาขายอย ครอบคลุมถึงการใหบริการโรงพยาบาลเอกชน บริการดาน

การบัญชีและภาษี บริการดานกฎหมาย บริการดานการศึกษาและฝกอบรม เปนตน 

 

• สิทธิประโยชนในการลงทุน108

109 

รัฐบาลมาเลเซียมีการใหสิทธิประโยชนภายใตการลงทุนทั้งทางตรงและทางออม109

110 โดยสิทธิประโยชน

ที่บริษัทสามารถย่ืนขอไดอาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ “pioneer status”และ “investment tax 

allowance (ITA)” ขึ้นอยูกับประเภทของกิจการ มูลคาเพ่ิม ระดับเทคโนโลยี และความเช่ือมโยงกับอุตสาหกร

รมอ่ืนในประเทศ ซึ่งสิทธิประโยชนดังกลาวไมมีการแบงแยกวาเปนนักลงทุนทองถิ่นหรือตางชาติ 

(1) pioneer status 

บริษัทที่ย่ืนขอสิทธิประโยชนในกลุมน้ีจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบางสวนเปนเวลา 5 

ปนับจากวันที่เริ่มการผลิต โดยนํารายไดรอยละ 30 ของเงินไดสุทธิ (statutory income) หรือเงินที่ไดรับ

หลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนตางๆ มาใชคํานวณเปนฐานภาษี สําหรับบางเขตพ้ืนที่ที่รัฐบาลสงเสริม

การลงทุนเปนพิเศษ ไดแก ซาราวัค ซาบาห กลันตัน ตรังกานู ปาหัง และยะโฮร จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได

ทั้งหมดเปนเวลา 5 ป 

(2) investment tax allowance (ITA) 

บริษัทที่ย่ืนขอสิทธิประโยชนในกลุมน้ี สามารถนําคาใชจายในการซื้อสินคาทุน เชน 

โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ตามเง่ือนไขขององคการเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมมาเลเซีย 

(Malaysian Industrial Development Authority: MIDA) มาหักลดหยอนไดรอยละ 60 ของคาใชจาย

ดังกลาว กอนนําไปคํานวณภาษีเงินไดในอัตราปกติ แตตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินไดสุทธิ เปนเวลา 5 ป นับ

จากวันที่คาใชจายน้ันเกิดขึ้น สําหรับบางเขตพ้ืนที่ที่รัฐบาลสงเสริมการลงทุนเปนพิเศษ ไดแก ซาราวัค ซาบาห

กลันตัน ตรังกานู ปาหัง และยะโฮร สามารถนําคาใชจายซื้อสินคาทุนดังกลาวมาหักลดหยอนไดเต็มจํานวนและ

ไดสูงสุดรอยละ 100 ของเงินไดสุทธิ 

 

นอกเหนือจากสิทธิประโยชนทั้ง 2 ประเภทขางตนแลว รัฐบาลมาเลเซียยังใหสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม

สําหรับสาขาที่ตองการสนับสนุนเปนพิเศษ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการทองเที่ยว สําหรับสาขา

ในภาคอุตสาหกรรมทีร่ัฐบาลตองการสงเสริมเปนพิเศษคือ โครงการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการลงทุน

109  กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย (2555). คูมือการคาและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย. 
110  กฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก Promotion of Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 1967, Sales Tax Act 1972, 

Excise Tax 1976 และ Free Zones Act 1990 

                                           



600 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

ที่เปนยุทธศาสตรของประเทศ โครงการลงทุนที่สรางความเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมตางๆ การผลิตช้ินสวน

ยานยนต รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับการสงเสริม 

 

9.7.3  พฤติกรรมผูบริโภคของชาวมาเลเซีย 

 

ประชากรชาวมาเลเซียโดยสวนใหญ มากถึงรอยละ 60 เปนชาวมุสลิม รองลงมา รอยละ 20 เปน

ชาวจีน  เพราะฉะน้ัน ในสวนของสินคาอาหาร สินคาที่มีตราฮาลาลจึงไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากน้ี 

การที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของมาเลเซียอยูในระดับสูง จึงทําใหชาวมาเลเซียมีกําลังซื้อสูง อีกทั้ง มี

แนวโนมเลือกซื้อสินคาที่อํานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันมากขึ้น กลุมวัยรุนใหความสําคัญกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มีการใชจายสินคาไอทีสูงกวาดานอาหารและการพักผอนอ่ืนๆ คนมาเลเซียมี

ความโดดเดนดานเทคโนโลยีและสนใจเรื่องขอมูลขาวสาร  มาเลเซียมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ กลุมหลักๆ 

คือ ชาวมาเลย ชาวจีนและชาวอินเดีย รสนิยมจึงแบงยอยตามกลุมเช้ือชาติดวย แตกลุมผูบริโภคที่มีระดับ

การศึกษาสูงและรายไดสูงมักสนใจและช่ืนชอบวัฒนธรรมตะวันตก นิยมสินคาฟุมเฟอยเพ่ิมขึ้น ดานอาหาร 

นิยมบริโภคอาหารสด แตดวยความเปนสังคมเมืองมากขึ้น อาหารแปรรูปก็เริ่มมีแนวโนมไดรับความนิยม 

ระหวางวันมักพักด่ืมนํ้าชาพรอมอาหารวางเปนขนมตางๆ ประชาชนกลุมวัยทํางานนิยมบริโภคอาหารและ

เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ110

111  

 

นอกจากน้ี มีรายงานพบวาประชาชนสวนใหญชอบรับประทานอาหารนอกบาน ทําใหธุรกิจเก่ียวกับ

อาหารในประเทศดังกลาวคอนขางประสบความสําเร็จ รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคใน

มาเลเซียที่มีความออนไหวเรื่องราคา หากมีการปรับราคาจากที่เคยซื้อจะกระทบตอการตัดสินใจทันที คน

มาเลเซียมีแนวโนมเลือกซื้อสินคาที่อํานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน สินคาฟุมเฟอยและสินคา

หรูหรามากขึ้น111

112 

    

การบริโภคอาหาร ชาวมาเลเซียกวารอยละ 60 เปนชาวมุสลิม โดยไมสามารถรับประทานเน้ือสุกรได 

ในขณะที่คนเช้ือสายจีนและคนฮินดูไมทานเน้ือวัว ดังน้ัน เน้ือไกจึงไดรับความนิยม เน่ืองจากสามารถ

รับประทานไดทุกเช้ือชาติ ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน นิยมรับประทานอาหารรสจืดและทําอาหารจากการผัดเปน

หลัก ขณะที่ชาวมาเลเซียเช้ือสายอินเดียชอบปรุงอาหารรสจัดจานดวยเครื่องเทศ นอกจากน้ี ผูบริโภคมาเลเซีย

นิยมบริโภคอาหารสดขณะที่อาหารแปรรูปและอาหารบรรจุถุงมีแนวโนมไดรับความนิยมมากขึ้น 

จากความเรงรีบในชีวิตประจําวัน ชาวมาเลเซียรับประทานอาหารวันละ 3 ม ื้อ และระหวางวันจะมีชวงพักด่ืม

111  ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ SMEs ในอาเซียน, ไมระบุป 
112  นายธานี  ภาคอุทัย  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ  สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว, 2556 
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นํ้าชาและนิยมทานขนมขบเคี้ยวบิสกิตเปนอาหารวางควบคูไปดวย สวนชาวมาเลเซียในวัยแรงงานนิยมบริโภค

สินคา functional food เชน เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่ใหพลังงาน 

 

คนมาเลเซียในเมืองใหญซึ่งมีการใชชีวิตที่เรงรีบ โดยสวนมากมักจะไปหางคาปลีกขนาดใหญเพ่ือ

จับจายสินคาเขาบานทุกสัปดาหในปริมาณที่เพียงพอตอ 1 สัปดาห โดยอาจจะมีการซื้อสินคาเล็กๆ นอยๆ

เพ่ิมเติมที่ซูเปอรมารเก็ตหรือรานสะดวกซื้อใกลบาน สวนคนที่อาศัยในเมืองเล็กหรือชนบทมักจะซื้อสินคาครั้ง

ละไมมากและจะซื้อของสดที่ตลาดใกลบาน หางคาปลีกขนาดใหญกําลังไดรับความนิยมอยางมากในมาเลเซีย 

เน่ืองจากราคาสินคาที่ถูกและมีสินคาและบริการอ่ืนๆ ที่หลากหลาย112

113 

 

9.7.4  โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

 

• โอกาสของธุรกิจในมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียถือวาเปนประเทศที่นาสนใจสําหรับการลงทุน เพราะมีการผสมผสานระหวางการ

เติบโตของเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ในสวนของภาคเกษตร สินคาเกษตร

หลักของมาเลเซียคือ ปาลมนํ้ามัน และยางพารา จากการที่ภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการพัฒนาในระดับดี

พอสมควร หากเกิดภาวะราคายางพาราตกตํ่า ชาวมาเลเซียจะนํายางพาราไปแปรรูป เชน การตัดตนยางพารา

แลวนํามาทําเปนเฟอรนิเจอรเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาของสินคา นอกจากน้ี ภาคอุตสาหกรรมก็มีความเขมแข็ง

โดยมาเลเซียเริ่มหันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีหรือใชทักษะสูงเชน เมืองอุตสาหกรรมบนเกาะ

ปนัง จากอดีตเคยเปนแคอุตสาหกรรมการประกอบช้ินสวน (assembly) แตในปจจุบัน เริ่มหันมาปรับเปลี่ยน

เปนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ มีการทําวิจัยและพัฒนาสินคาเพ่ิมมากขึ้น 

 

ประเทศมาเลเซียเล็งเห็นความสะดวกในการประกอบธุรกิจเปนเรื่องสําคัญ โดยสงผลดีตอนักลงทุน

ตางชาติที่เขามาทําธุรกิจในมาเลเซีย โดยรัฐบาลมาเลเซียไดรวมกับภาคเอกชนจัดต้ังหนวยงาน Pemudah 

เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ย่ังยืน โดยมีเปาหมายเพ่ือแกไขปญหาคอรรัปชัน และสนับสนุนใหมีความงาย

และสะดวกตอการประกอบธุรกิจของมาเลเซีย โดยการดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขามาในมาเลเซียสงผลใหเกิด

การถายโอนเทคโนโลยี จึงทําใหแรงงานมาเลเซียสวนมากเปนแรงงานทักษะและเปนผลดีตอบริษัทตางชาติที่

สนใจเขามาลงทุน 

 

สังคมมาเลเซียมีลักษณะเปนพหุสังคม โดยมีความหลากหลายของวัฒนธรรม การสรางนโยบายตางๆ 

จึงตองมีความสอดคลองและไดรับการยอมรับจากประชาชนทุกกลุม นอกจากน้ี แรงงานของชาวมาเลเซียก็มี

ความหลากหลายเชนกัน โดยชาวมาเลเซียทองถิ่นคอนขางมีทักษะ เพราะไดรับการศึกษาที่ดี ในสวนของ

113  ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน, ไมระบุป 
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แรงงานไรทักษะ มาเลเซียไดมีการนําเขาแรงงานไรทักษะจํานวนมากจากตางประเทศ แรงงานจึงยังมีความ

เพียงพอตอการเติบโตของอุตสาหกรรม 

 

การลงทุนสวนใหญในประเทศมาเลเซียมีการเปดเสรี โดยอนุญาตใหชาวตางชาติถือครองกรรมสิทธ์ิ

การเปนเจาของบริษัทไดถึงรอยละ 100 เชน อุตสาหกรรมโลจิสติกส แตสําหรับภาคบริการยังมีเพียงสวนนอย

ที่มีการปองกันเพ่ือใหคนทองถิ่นสามารถประกอบกิจการได 

 

อุตสาหกรรมที่นาสนใจของประเทศมาเลเซียคือ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E&E) 

โดยเฉพาะบนเกาะปนัง มีการรวมกลุมผูประกอบการอยางชัดเจน และมีความเขมแข็งมาก อีกทั้ง ยังมีสถาบัน 

รวมถึงสถานศึกษารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ี อุตสาหกรรมสินคาอาหาร 

ฮาลาล ถือเปนอีกหน่ึงอุตสาหกรรมที่นาสนใจ เน่ืองจากรอยละ 60 ของประชากรเปนชาวมุสลิม โดยนอกจาก

ไมสามารถรับประทานเน้ือสุกรไดแลว ตองรับประทานอาหารที่มีความสะอาด และปรุงถูกตองตามหลักศาสนา 

โดยอาหารในประเทศมาเลเซียเกือบทั้งหมดจะเปนสินคาอาหารฮาลาล การที่เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลในมาเลเซีย จะสามารถเพ่ิมความมั่นใจแกผูบริโภคอาหารฮาลาลชาวมุสลิม เน่ืองจากผลิตภัณฑ

ไดถูกปรุงขึ้นในประเทศที่มีพ้ืนฐานชาวมุสลิม และมีมาตรฐานรับรองที่ถูกตองตามหลักศาสนา 

 

• ความทาทายของธุรกิจในมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียในอดีตเคยมีนโยบาย Equity Control รูปแบบตางๆ รวมถึงนโยบายการสนับสนุน

การใชสินคาทองถิ่นและปดกั้นนักลงทุนจากตางชาติ ยกตัวอยางเชน กฎหมาย Equity Condition โดย

อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือครองสิทธิในบริษัทไดรอยละ 100 ในชวง 3 ปแรกของการดําเนินกิจการ แต

หลังจากน้ันตองมีชาวมาเลเซียเปนผูถือครองหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 30  และในอุตสาหกรรมยานยนต

ที่รัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนใหใชรถยนตสัญชาติมาเลเซีย (รถ Proton) โดยเพ่ิมอุปสรรคการนําเขาสินคาตางๆ 

เพ่ือใหรถแบรนดตางชาติไมสามารถเขามาแขงขันในตลาดมาเลเซียได แมวาปจจุบันไดมีการยกเลิกกฎหมาย

และนโยบายน้ีไปแลวแตการควบคุมในรูปแบบอ่ืนๆ ก็ยังคงมีอยู ยกตัวอยางเชน การควบคุมเงินไหลเวียนเขา-

ออกประเทศ โดยมีการผานขั้นตอนตรวจสอบพอสมควร กวาจะสามารถนําเงินเขา-ออกประเทศได 

 

มาเลเซียมีประชากรโดยประมาณ 30 ลานคน โดยปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือปญหาการขาดแคลน

แรงงาน โดยแรงงานทักษะของมาเลเซียสวนใหญเลือกที่จะไปทํางานยังตางประเทศ เน่ืองจากมีอัตรารายไดที่

จูงใจกวา จึงเกิดปญหาสภาวะสมองไหล (brian drain) ในสวนของแรงงานไรทักษะ ประเทศมาเลเซียมีการนํา

แรงงานไรทักษะเขามาในประเทศเปนจํานวนมาก โดยจากการเก็บขอมูลของ FMM พบวามีแรงงานตางชาติไร

ทักษะที่ทํางานอยางผิดกฎหมายในมาเลเซียมากถึง 3-4 ลานคน โดยในอนาคตอาจสงผลทําใหเกิดแนวโนมการ

ขาดแคลนแรงงานเมื่อมีการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดขึ้นได  
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แมวารัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและแรงงานทักษะเขมขน แต

กระบวนการการขอใบอนุญาตสําหรับการนําแรงงานทักษะเขามาทํางานในประเทศมีความลาชาและซับซอน

มาก อีกทั้ง ภาคเอกชนของมาเลเซียเห็นวานโยบายสนับสนุนการลงทุนจากตางชาติเขามาในประเทศยังมีไม

เพียงพอ ทั้งในสวนของแรงจูงใจ (incentive) และ ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ที่ถือวายัง

สูงอยู  

 

9.7.5 เมืองสําคัญในมาเลเซีย 

 

มาเลเซียมีเมืองสําคัญคือ กัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองหลวงของมาเลเซีย รวมทั้ง มีจํานวนประชากรมาก

ที่สุด (1.5 ลานคน) และมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงที่สุด สวนจอรจทาวนเปนเมืองหลวงของรัฐปนัง 

ซึ่งเปนรัฐที่มีอุตสาหกรรมการผลิตเปนสัดสวนที่มากที่สุดใน GDP (รอยละ 44) หากเทียบกับรัฐอ่ืน  

 

 กัวลาลัมเปอรเปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของมาเลเซีย มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 243 ตร.กม. มี

ประชากรโดยประมาณ 1.7 ลานคน โดยในอดีตเคยเปนเมืองราชการกอนที่จะถูกยายไปยังเมืองปูตราจายา ซึ่ง

อยูหางออกไปประมาณ 25 กม. นอกจากน้ี เมืองกัวลาลัมเปอรยังเปนเมืองที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดใน

มาเลเซีย ทั้งในสวนของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เปนศูนยกลางของการดําเนินธุรกิจ อีกทั้ง ยังมียานใจกลาง

เมืองที่เต็มไปดวยรานคาที่ทันสมัย มีตึกสถาปตยกรรมสรางขึ้นมากมาย ทําใหเมืองมีชีวิตชีวาและนาต่ืนเตน 

นอกจากน้ี ยังมีศาสนสถานตามริมทางถนนสวยงาม จึงทําใหเมืองมีความผสมผสานทั้งความคลาสสิกและ

ทันสมัย 

 

 เมืองจอรจทาวนเปนเมืองทาที่สําคัญของมาเลเซีย และเปนเมืองเอกของรัฐปนัง มีพ้ืนที่โดยประมาณ 

121 ตร.กม. และมีประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 720,000 คน เมืองจอรจทาวนเปนเมืองทาปลอดภาษี ซึ่ง

อยูภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย และอยูภายใตความดูแลของรัฐบาลรัฐปนัง โดยถือวาเปนเมือง

อุตสาหกรรมที่สําคัญของมาเลเซีย นอกจากน้ี เมืองปนังยังเปนเมืองเกา มีสถานที่นาทองเที่ยวนาสนใจมากมาย 

มีการวาดสรางภาพฝาผนัง ผสมผสานกับเมืองเกา สรางขึ้นเปนจุดทองเที่ยว เพ่ือดึงดูดความสนใจชาวตางชาติ 
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ตารางที่ 9.7.8 เมืองสําคัญของมาเลเซยี 
เมือง/เมืองหลวง จํานวนประชากร ป 2553  

(คน) 

รัฐ สัดสวนของ GDP ป 2557  

(รอยละ) 

กัวลาลัมเปอร 1,475,337 Federal Territory 15.1 

โจโฮ บารู 916,409 ยะโฮร 9.3 

อีโปร 704,572 เปรัค 5.4 

ชาห อารัม 671,282 
เซรังงอ 22.4 

พาทาลิง จายา 638,516 

กูชิง 617,887 เซราวัค 10.1 

จอรจทาวน 510,996 ปนงั 6.5 

ท่ีมา: Department of Statistics, Malaysia 

 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

โดยทั่วไปชาวมาเลเซียแตละพ้ืนที่มีพฤติกรรมการบริโภคไมแตกตางกันมากนัก ชาวมาเลเซียมีความ

ออนไหวตอราคาสินคามาก หากมีการปรับราคาสินคาแมเพียงเล็กนอย จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคได อยางไรก็ตาม ผูบริโภคสวนมากจะนิยมสินคามีย่ีหอหรือแบรนด สําหรับผูบริโภคระดับสูงจะนิยม 

สินคาหรูหราและสินคาที่มีการออกแบบและมีคุณภาพที่ดี เพ่ือตอบสนองรูปแบบการใชชีวิตคนเมืองที่มีกําลัง

ซื้อและความตองการสินคาคุณภาพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงชาวมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร นอกจากน้ี ยัง

นิยมวัฒนธรรมตะวันตกและนิยมรับประทานอาหารนอกบาน มากกวาชาวมาเลเซียในเมืองอ่ืนๆ อยางปนัง

หรือจอรจทาวน 

 

ผูบริโภคชาวมาเลเซียคุนเคยกับการใชบัตรเครดิตในการจับจายใชสอยมากกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาค

โดยเปรียบเทียบ โดยมีการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเครดิตสูงเกือบเทียบเทาผูบริโภคในเกาหลีใต ฮองกง 

และสิงคโปร  

 

• ธุรกิจที่จะสงเสริม 

ธุรกิจที่นาสนใจลงทุนในมาเลเซียคือ ธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E&E) 

โดยเฉพาะการลงทุนบนเกาะปนัง เน่ืองจากผูประกอบการมีการรวมกลุมอยางชัดเจน และมีความเขมแข็งมาก 

อีกทั้ง ยังมีสถาบันการศึกษารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ี อุตสาหกรรมสินคา

อาหารฮาลาล ถือเปนอีกหน่ึงอุตสาหกรรมที่นาสนใจ เน่ืองจากรอยละ 60 ของประชากรในประเทศเปนชาว

มุสลิม โดยนอกจากจะไมสามารถรับประทานเน้ือสุกรไดแลว ยังตองรับประทานอาหารที่สะอาด และปรุง

ถูกตองตามหลักศาสนาดวย113

114 

114  ขอมูลจากการสัมภาษณในมาเลเซีย 
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9.8  สาธารณรัฐสิงคโปร 

 
สิงคโปรเปนประเทศขนาดเล็กซึ่งมีประชากรเพียง 5.3 ลานคนแตมีรายไดตอหัวสูงที่สุดในอาเซียน 

(ประมาณ 56,000 ลานเหรียญสหรัฐ) สิงคโปรมีพ้ืนที่รวมโดยประมาณ 700 ตร.กม. มีประชากรโดยประมาณ 

5.5 ลานคน โดยเปนประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประชากรชาวสิงคโปรสวน

ใหญ มากกวารอยละ 70 เปนชาวจีน รองลงมาคือ ชาวมาเลย และชาวอินเดีย ภาษากลางที่ใชในประเทศ

สิงคโปรคือภาษาอังกฤษ โดยประชากรสวนใหญสามารถพูดไดมากกวา 1 ภาษา โดยจะสามารถพูดภาษาที่เปน

พ้ืนเดิมของตัวเองได เชน ภาษาจีน ภาษามลายู หรือภาษาอินเดีย 

 

9.8.1 ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

 

เศรษฐกิจของสิงคโปรมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยในป 2557 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ของสิงคโปรอยูที่ 307.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตรอยละ 2.9 คิดเปนผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอหัว 56,284.60 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน ซึ่ งถือเปนประเทศที่มีผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอหัวสูงสุดในกลุมประเทศอาเซียน ขณะที่อัตราเงินเฟอของสิงคโปรคิดเปนรอยละ 0.2 สวน

เงินสกุลหลักที่ใชในสิงคโปรคือ เหรียญสิงคโปร (SGD) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ คือ 

1.27 เหรียญสิงคโปรตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.8.1)  

 

ตารางที่ 9.8.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของสงิคโปร ป 2552 – 2557 
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา

ตลาด (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
192.4 236.4 275.4 289.9 302.2 307.9 

อั ต ร าการ เ ติบ โตของผลิ ต ภัณฑ มวลรวม

ภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ี ป 2548 (รอยละ) 
-0.6 15.2 6.2 3.4 4.4 2.9 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ 

ราคาตลาด (เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 
38,577.30 46,570.00 53,121.2 54,577.1 55,979.80 56,284.60 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 3.5 0 1.2 1.2 -0.1 0.2 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ  

(เหรียญสิงคโปร/เหรียญสหรัฐฯ) 
1.45 1.36 1.26 1.25 1.25 1.27 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 
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• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

โครงสรางเศรษฐกิจของสิงคโปร มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย เน่ืองจากขนาดของประเทศที่เล็กจึง

แทบไมมีสัดสวนของภาคเกษตรกรรมเลย ในสวนของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลงตอเน่ือง โดยยายไปเพ่ิม

ในสวนของภาคบริการ กลาวคือ ในป 2536 สัดสวนภาคเกษตรกรรมอยูที่ รอยละ 0.2 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการคิดเปนสัดสวน   รอยละ 34.1 และรอยละ 65.8 

ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ ในขณะที่มีการคาดการณวา ในป 2558 สัดสวนของภาค

เกษตรกรรมมีแนวโนมปรับตัวลดลงเหลือรอยละ 0  โดยสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 23.8 และ

ภาคบริการปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 76.2 (ภาพที่ 9.8.1) 

 

ภาพที่ 9.8.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของสิงคโปร ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 

 

• การคาระหวางไทยและสิงคโปร 

จากสถิติการคาระหวางไทยและสิงคโปรลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวางไทยและสิงคโปร

ปรับตัวลดลงรอยละ 9.19 ลดลงจากมูลคา 591.7 พันลานบาท ในป 2557 เปน 537.4 พันลานบาท โดยมูลคา

การสงออกและมูลคาการนําเขาปรับตัวลดลง โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 294.4 พันลานบาท ลดลง

จากปกอนหนาในอัตรารอยละ 12.2 และในสวนของการนําเขามีมูลคา 242.9 พันลานบาท หดตัวลงจากป

กอนหนาในอัตรารอยละ 5.2  
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จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและสิงคโปรดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาเกินดุลกับ

สิงคโปร คิดเปนมูลคา 51.5 พันลานบาท ซึ่งลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา (ตารางที่ 

9.8.2) 

 

ตารางที่ 9.8.2 การคาระหวางไทยและสงิคโปร ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 455,319.92 486,590.78 581,644.80 579,572.09 590,514.98 591,731.58 537,365.17 

 (-19.92) (6.87) (19.53) (-0.36) (1.89) (0.21) (-9.19) 

การสงออก 257,967.52 284,693.62 343,976.47 334,639.05 339,782.51 335,520.29 294,436.78 

 (-22.40) (10.36) (20.82) (-2.71) (1.54) (-1.25) (-12.24) 

การนําเขา 197,352.40 201,897.17 237,668.33 244,933.04 250,732.46 256,211.29 242,928.39 

 (-16.42) (2.30) (17.72) (3.06) (2.37) (2.19) (-5.18) 

ดุลการคา 60,615.12 82,796.45 106,308.14 89,706.01 89,050.05 79,309.00 51,508.39 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังสิงคโปร มีมูลคา 67.52 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ที่มูลคา 64.79 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.21 โดยมูลคาสะสม

การลงทุนจากตางประเทศมายังสิงคโปร ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งหมด 375.80 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ (ตารางที่ 9.8.3) 

 

ตารางที่ 9.8.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังสิงคโปร ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 47.73 12.20 23.82 55.08 48.00 56.66 64.79 67.52 

มูลคาสะสม (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 47.73 59.93 83.75 138.83 186.83 243.49 308.28 375.80 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 29.28 -74.44 95.25 131.23 -12.85 18.04 14.35 4.21 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

• ระบบธนาคาร 

รัฐบาลสิงคโปรประสบความสําเร็จอยางสูงในการผลักดันใหสิงคโปรเปนศูนยกลางทางการเงินของ

ภูมิภาค โดยภาคการเงินการธนาคารของสิงคโปรอยูภายใตการกํากับของธนาคารกลางของสิงคโปร 

(Monetary Authority of Singapore: MAS) ซึ่งมีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบายการเงิน รักษาเสถียรภาพ
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ทางการเงิน สงเสริมใหภาคการเงินของสิงคโปรเปนศูนยกลางทางการเงิน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาของภาค

การเงินภายในประเทศ 

 

การจัดต้ังธนาคารพาณิชยของสิงคโปรจะดําเนินการตามกฎหมายการธนาคาร (Banking Act) ซึ่ง

ภายใตกฎหมายดังกลาว ธนาคารพาณิชยสามารถใหบริการธุรกรรมทางการเงินทั้งการรับฝาก ถอน การบริการ

เก่ียวกับเช็ค การใหกูยืม นอกจากน้ัน ธนาคารพาณิชยยังสามารถใหบริการธุรกรรมอ่ืนๆ ได เชน บริการให

คําปรึกษาทางการเงิน บริการเก่ียวกับประกันภัยและบริการทางดานตลาดทุน ซึ่งการใหบริการดังกลาวจะอยู

ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารกลางของสิงคโปร (MAS) 

 

การจัดต้ังธนาคารพาณิชยสามารถดําเนินการทั้งในรูปแบบของ full bank, wholesale bank และ 

offshore bank ซึ่งการใหบริการในแตละรูปแบบมีรายละเอียด ดังน้ี 

- Full bank เปนการใหบริการครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเงินที่ใหอนุญาตดําเนินการ

ภายใตกฎหมายการธนาคาร 

- Wholesale bank สามารถใหบริการครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารที่ใหอนุญาตดําเนินการ

ภายใตกฎหมายการธนาคาร เชนเดียวกับ full bank แตไมสามารถดําเนินกิจกรรมของ

ลูกคารายยอย (retail banking) โดยใชเงินสกุลเหรียญสิงคโปรได สําหรับการดําเนินงาน

ของ wholesale bank จะเปนไปตาม Guidelines for Operations of Wholesale 

Banks ซึ่งออกโดยธนาคารกลางของสิงคโปร (MAS) 

- Offshore bank สามารถใหบริการธุรกรรมเชนเดียวกับ full bank และ wholesale 

bank โดยมีการดําเ นินธุรกรรมผานทาง Asian Currency Units (ACUs) ซึ่ ง เปน

หนวยงานทางบัญชีทําหนาที่ดูแลธุรกรรมเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศ ขณะที่

ธุรกรรมของธนาคารที่เก่ียวของกับเงินสกุลเหรียญสิงคโปรจะดําเนินการผานทาง 

Domestic Banking Unit (DBU) สําหรับการดําเนินงานของ offshore bank จะเปนไป

ตาม  Guidelines for Operations of Offshore Banks ซึ่งออกโดยธนาคารกลางของ

สิงคโปร (MAS) 

 

ในปจจุบันมีธนาคารพาณิชยกวา 124 แหงที่จัดต้ังในสิงคโปร114

115 โดยแบงเปน  

- ธนาคารทองถิ่น (local bank) 5 แหง ซึ่งเปนธนาคารที่สามารถใหบริการทางการเงินได

ทุกประเภท  

- ธนาคารตางชาติ (foreign bank) 119 แหง ซึ่งจําแนกเปน 1) foreign full bank 28 

แหง ซึ่งเปนธนาคารตางชาติที่สามารถใหบริการทางการเงินไดเกือบทุกประเภท แตมี

115  Monetary Authority of Singapore 
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ขอจํากัดดานจํานวนสาขาและจํานวนเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ ตัวอยางเชน ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด  2) wholesale bank 54 แหง ซึ่งธนาคารสามารถจัดต้ังสาขาหลักได

เพียงแหงเดียว และ 3) offshore bank 37 แหง 

 

นอกจากสิงคโปรจะมีธนาคารพาณิชยเปนจํานวนมากแลว สิงคโปรยังมีสถาบันทางการเงินประเภท

อ่ืนๆ อีก อาทิ สถาบันทางการเงินที่ใหเงินทุนแกบริษัทในรูปแบบของการเขาไปถือหุนแทนการใหเงินกู 

(merchant bank) สถาบันที่เปนสื่อกลางในตลาดทุน (capital markets intermediaries) บริษัทประกันภัย 

(insurance) ที่ปรึกษาทางการเงิน (financial adviser) บริษัทเงินทุน (finance company) ทรัสต (trust 

company) และบริษัทที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงิน (money changing and remittance 

businesses) เปนตน  

 

ทั้งน้ี ภายหลังวิกฤติการเงินโลกในป 2551 ธนาคารกลางของสิงคโปรยังไดรับอํานาจในการดูแลบริษัท

จัดอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศอีกดวย 

 

• การถือครองที่ดิน 

กฎหมาย Residential Property Act 1973 ของสิงคโปรระบุวา โดยทั่วไปชาวตางชาติสามารถถือ

ครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยในสิงคโปรได ยกเวนอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยบางประเภทที่ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Minister for Law) เชน 

- ที่ดินวางสําหรับที่อยูอาศัย (vacant residential land) 

- บานเด่ียว (detached house) บานแฝด (semi-detached house) และทาวนเฮาส 

(townhouse) 

- ที่ดินวางที่ไมไดรับการอนุมัติในการกอสรางคอนโดมีเนียม 

 

• โครงสรางพื้นฐาน 

ในภาพรวมโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศสิงคโปรถือไดวามีความพรอมคอนขางสูง ทั้งอัตราการเขาถึง

ไฟฟา ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส แตมีขอจํากัดอยูบางในการเขาถึงปริมาณนํ้าที่นํามาใชได โดย

สิงคโปรมีอัตราการเขาถึงไฟฟารอยละ 100 มีคาดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสในป 2557 ที่ระดับ 4.00 

ซึ่งสูงที่สุดเปนอันดับ 5 จากประเทศตางๆ 161 ประเทศทั่วโลกโดยถือเปนอันดับที่ 1 ในอาเซียน และมีปริมาณ

นํ้าที่นํามาใชได 115.7 ลูกบาศกเมตรตอคน 

 

 เมื่อพิจารณาถึงคาใชจายดานสาธารณูปโภค พบวา คาใชจายทั้งคาไฟฟาและคานํ้าคอนขางสูงเมื่อ

เทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน กลาวคือ จากขอมูลป 2555 อัตราคาไฟฟาคิดเปน 0.21 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
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กิโลวัตต ซึ่งนับวาสูงที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน และอัตราคานํ้าคิดเปน 0.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร 

(ตารางที่ 9.8.4) 

 

ตารางที่ 9.8.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของสิงคโปร 
เครื่องชี้วัดที่สําคัญ 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสd (1=ต่ํา, 5=สูง) 4.00a 

ถนน (กิโลเมตร) 3,425b 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 100.0c 

อัตราคาไฟฟา (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต) 0.21b 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน) 115.7c 

อัตราคาน้ํา (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร)  0.8b 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, Singapore’s national water agency และ Singapore Power 

หมายเหตุ: a ขอมูลป 2557    

 b ขอมูลป 2555   

 e ขอมูลป 2554 

 d ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสโดยพิจารณาจากมิติดานตางๆ ไดแก ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 

คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการคาและการขนสง การจัดการการขนสงสินคาทางเรือ  ความสามารถ

และคุณภาพของบริการดานโลจิสติกส ความสามารถในการระบุและติดตามสินคาท่ีสงมอบ และความตรงตอ

เวลาในการขนสงสินคาทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การคํานวณคาดัชนีดังกลาว เปน

คาเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผูประกอบการดานขนสงและโลจิสติกสของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยมีคาอยู

ระหวาง 1-5 โดย 5 คือคาท่ีมากท่ีสุดและแสดงวามีประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ในป 2557 เปนการเปรียบเทียบของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจํานวน 161 ประเทศ 

 

• ภาษี 

ก) ภาษีเงินไดนิติบุคคล115

116 

(1)  รายไดที่ตองเสียภาษี 

รายไดของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลประกอบไปดวย 

- กําไรที่ไดรับจากการคาขาย การทําธุรกิจ และคาบริการวิชาชีพ (profession) 

ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร 

- เงินปนผล ดอกเบ้ีย สวนลด คาตอบแทนการใชสิทธิ (royalty) คาเชา พรีเมียม 

(premium) และกําไรที่ไดรับจากการเปนเจาของอสังหาริมทรัพยในสิงคโปร 

- เงินบํานาญ คาธรรมเนียม และเงินประจําป 
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(2)  ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) 

ประเทศสิงคโปรไมมีการจัดเก็บภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน  

(3)  เงินปนผล (dividends) 

ประเทศสิงคโปรไมมีการจัดเก็บภาษีจากเงินปนผลหากเปนเงินปนผลจากบริษัทที่จัดต้ัง

ในสิงคโปร 

(4)  การหักลดหยอนภาษี (deductions) 

คาใชจายในการดําเนินธุรกิจสามารถนํามาหักลดหยอนเพ่ือนําไปคํานวณหาฐานภาษี 

นอกจากน้ัน คาใชจายอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาเปนสวนลดหยอนได อาทิ คาเสื่อมการใชทุน (capital 

allowance) และเงินบริจาค เปนตน 

(5)  การขาดทุน (losses) 

หากบริษัทเกิดการขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปน้ันสามารถนําผลการดําเนินการที่

ขาดทุนไปหักออกจากรายไดที่ถูกนําไปคํานวณเปนฐานภาษีในปถัดไปไดสูงสุดไมเกิน 100,000 เหรียญสิงคโปร 

(6)  การหักคาเสื่อมราคา (tax depreciation) 

คาเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักรสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได นอกจากน้ี 

นักลงทุนยังสามารถนําคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาลดหยอนได อาทิเชน  อาคาร และ

ทรัพยสินทางปญญา เปนตน สําหรับคาใชจายในการจัดซื้อรถยนต ที่ไมไดใชเพ่ือการพาณิชย ไมสามารถนําคา

เสื่อมราคามาเปนสวนลดหยอนได 

(7)  อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของสิงคโปรมีอัตรารอยละ 17 ซึ่งอัตราดังกลาวทั้งบริษัทของ

สิงคโปรและบริษัทตางชาติตางเก็บในอัตราเดียวกัน นอกจากน้ี สิงคโปรยังมีการลดหยอนภาษี กลาวคือ ในป 

2556-2558 น้ันประกาศใหมีการลดหยอนภาษีรอยละ 30 ของรายไดพึงประเมิน แตไมเกิน 30,000 เหรียญ

สิงคโปร 

 

ข) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา116

117 

(1)  รายไดที่เปนคาจางที่ตองเสียภาษี 

รายไดที่ถูกนํามาคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประกอบไปดวย กําไรจากการคา 

หรือการใหบริการวิชาชีพ รายไดจากการจางงาน เงินบํานาญ และเงินประจําป สําหรับรายไดจากการจางงาน

ประกอบไปดวย คาจาง เงินเดือน เงินชดเชยวันหยุด (leave pay) คาธรรมเนียม คาคอมมิชช่ัน เงินโบนัส 

สินนํ้าใจ (gratuity) เงินรางวัลพิเศษ (perquisite) เบ้ียเลี้ยง และผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนที่มิใชเงิน (benefit 

in-kind) เชน สวัสดิการดานอาหาร คาเสื้อผา และคาที่อยูอาศัย  
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(2)  คาลดหยอน 

สําหรับลูกจางสามารถนําคาใชจายในการทํางานมาเปนสวนลดหยอนได เชน คาเดินทาง 

คาสันทนาการ เปนตน ทั้งน้ี รัฐบาลสิงคโปรยังมีคาลดหยอนภาษี (earned income relief) ใหกับทั้งบุคคล

ธรรมดาที่เปนลูกจางหรือทําธุรกิจสวนตัว โดยในปภาษี 2558 ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลดหยอนภาษี 

จากเดิม ที่มีการลดหยอนตามอายุ กลาวคือ บุคคลธรรมดาที่มีรายไดที่อายุตํ่ากวา 55 ป จะไดรับเงินคา

ลดหยอนภาษีสูงสุด 1,500 เหรียญสิงคโปร ผูที่มีอายุตํ่ากวา 60 ป จะไดรับการลดหยอนภาษีในอัตรารอยละ 

30 และผูที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป จะไดรับการลดหยอนภาษีในอัตรารอยละ 50 ไปสูรูปแบบใหมที่บุคคลธรรมดาที่

มีรายได จะไดรับเงินคาลดหยอนภาษีสูงสุดรอยละ 50 ของเงินไดพึงประเมินแตไมเกิน 1,500 เหรียญสิงคโปร 

(3)  อัตราภาษ ี

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสิงคโปรแบงเปนอัตราภาษีสําหรับผูที่มีถิ่นที่อยูใน

สิงคโปร และผูที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในสิงคโปร โดยอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับผูที่มีถิ่นที่อยูในสิงคโปร

เปนแบบอัตรากาวหนาต้ังแตรอยละ 2-20 สําหรับผูที่ไมมีถิ่นที่อยูอาศัยในสิงคโปร จะตองชําระภาษีรายไดจาก

การจางงานแบบอัตราคงที่ที่รอยละ 10 15 หรือ 22 ตามแตลักษณะงาน ขณะที่รายไดจากแหลงอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น

ในประเทศสิงคโปรจะคิดอัตราภาษีคงที่ที่รอยละ 22  

(4)  การย่ืนภาษี 

บุคคลธรรมดาที่มีรายไดทั้งชาวสิงคโปรและชาวตางชาติตองย่ืนแบบชําระภาษีภายใน

วันที่ 15 เมษายนของทุกป โดยตองทําเรื่องย่ืนแบบชําระภาษีกับ Inland Revenue Authority of Singapore 

(IRAS) สําหรับผูที่ตองเสียภาษี สามารถเลือกชําระครั้งเดียวภายใน 1 เดือนนับต้ังแตย่ืนแบบชําระภาษีหรือ

สามารถแบงจายเปนงวดไดสูงสุด 12 งวดตอป 

 

ค) ภาษีทางออม 

(1)  ภาษีการคา  

ภายใต Goods and Services Tax Act สิงคโปรมีการจัดเก็บภาษีการคาจากสินคาและ

บริการที่มีการบริโภคในสิงคโปร และการนําเขาสินคาเขามาในประเทศสิงคโปร โดยภาษีการคาของสิงคโปร

สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทตามประเภทของสินคาและบริการ ดังน้ี 

- สินคาและบริการทั่วไปจะเก็บภาษีที่รอยละ 7  

- สินคาสงออกและการใหบริการระหวางประเทศ จะเก็บภาษีที่รอยละ 0 

- รายการไดรับการยกเวนภาษี ไดแก การขายและใหเชาที่ดิน ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ

การใหบริการทางการเงิน เชน การประกันชีวิต ดอกเบ้ียธนาคาร เปนตน 
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(2)  ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (withholding taxes) 

สิงคโปรมีการเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายกับชาวตางชาติสําหรับเงินไดบางประเภท เชน 

ดอกเบ้ีย คาตอบแทนการใชสิทธิ (royalty) โดยคิดภาษีหัก ณ ที่จาย รอยละ 15 และ 10 ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม ชาวตางชาติไมจําเปนตองจายภาษีดังกลาวหากเงินไดน้ันเขาขายของอนุสัญญาภาษีซอน 

(3)  อากรแสตมป (stamp duty) 

ภายใต Stamp Duty Act สิงคโปรไมมีการจัดเก็บคาอากรแสตมปสําหรับผลิตภัณฑทาง

การเงินนับต้ังแตป 2541 แตยังคงมีการจัดเก็บคาอากรแสตมปกับหุน และอสังหาริมทรัพย ในอัตราตางกันไป 

ขึ้นกับประเภทของเอกสาร 

(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย (property tax) 

สิงคโปรมีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย โดยเจาของอสังหาริมทรัพยจะตองเสียภาษีซึ่ง

เก็บเปนรายปในทุกตนป ซึ่งเปนอัตราภาษีแบบกาวหนา โดยมีอัตราภาษีรอยละ 0-16 สําหรับอสังหาริมทรัพย

ที่มีเจาของอยูอาศัย (owner-occupied residential property) และมีการเก็บภาษีอัตรารอยละ 10 สําหรับ

อสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืน  

(5)  ภาษีศุลกากร (customs duty) 

สําหรับสินคาทั่วไป สิงคโปรไมมีการจัดเก็บภาษีนําเขาและสงออก ยกเวนสินคานําเขา

บางประเภท เชน บุหรี่ สุรา เครื่องยนต เปนตน   

 

ง) ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน) 

สิงคโปรไดทําอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศตางๆ กวา 76 ประเทศ โดยเปนประเทศในกลุม

อาเซียน 7 ประเทศคือ บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม สวนในกรณีของ

ลาวน้ันมีการทําขอตกลงแลวแตยังไมมีการใหสัตยาบัน117

118 

 

• การจางงาน118

119 

ก)  สัญญาจางงาน 

(1)  การเลิกจาง 

ภายใตกฎหมายการจางงานของสิงคโปรกําหนดใหนายจางตองทําการแจงแกลูกจางหาก

มีการเลิกจางงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- สําหรับลูกจาง 

- ตองไดรับการแจงลวงหนา 1 วัน สําหรับลูกจางที่มีอายุงานนอยกวา 26 สัปดาห  

- ไดรับการแจงกอน 1 สัปดาหสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 26 สัปดาหถึง 2 ป 

118  Inland Revenue Authority of Singapore 
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- ไดรับการแจงกอน 2 สัปดาหสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 2-5 ป  

- ไดรับการแจงกอน 4 สัปดาหสําหรับลูกจางที่มีอายุงานมากกวา 5 ปขึ้นไป  

- สําหรับตําแหนงผูบริหารน้ัน ทั้งฝายนายจางและลูกจางตองทําการแจงลวงหนา

ภายใน 3 เดือน หากมีการเลิกจางงานหรือลาออกจากงาน 

ในกรณีของการเลิกจางงานที่ไมไดเกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ (non-economic) 

ลูกจางที่เห็นวาการเลิกจางน้ันไมเปนธรรม สามารถรองเรียนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (Minister 

Manpower) ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ถูกเลิกจาง 

(2)  ช่ัวโมงทํางาน 

กฎหมายการจางงานกําหนดใหลูกจางทํางานไมเกิน 12 ช่ัวโมงตอวัน 

(3)  อัตราคาจาง 

ประเทศสิงคโปรไมมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า อยางไรก็ตาม สภาคาจางแหงชาติ 

(National Wage Council: NWC) ของสิงคโปรไดจัดทําแนวทางกําหนดคาจางประจําป ซึ่งจะมีการทบทวน

ทุกๆ 2-3 ป 

(4)  การลาประจําป 

กฎหมายการจางงานของสิงคโปรกําหนดใหผูใชแรงงาน (workmen) ที่มีรายไดนอยกวา 

4,500 เหรียญสิงคโปรตอเดือน และลูกจางที่มีรายไดนอยกวา 2,000 เหรียญสิงคโปรตอเดือน สามารถมีสิทธิ

ลา ดังน้ี 

- ลาประจําปได 7 วันตอปสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 1 ป และมีวันลาประจําป

เพ่ิมขึ้น 1วัน สําหรับอายุงานที่เพ่ิมขึ้นทุก 1 ป ซึ่งวันลาประจําปสูงสุดคือ 14 วัน

ตอป 

- วันหยุดราชการ 11 วันตอป 

- ลาปวย 14 วันตอป (สูงสุด 60 วันหากตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล)  

- ลาคลอด 16 สัปดาห 

ทั้งน้ี นับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2559 จะมีการปรับปรุงกฎหมายการจางงานบาง

ประการเพ่ือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย 

 

ข) วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

ภายใต Employment of Foreign Manpower Act 2012 บุคคลตางชาติที่ตองการเขามา

ทํางานในประเทศสิงคโปรตองทําการสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตทํางาน โดยใบอนุญาตทํางานของสิงคโปรจําแนก

ตามประเภทของผูที่ตองการเขามาทํางานไดหลายระดับโดยแบงตามอาชีพ ลักษณะงาน และฐานเงินเดือน 

โดยใบอนุญาตทํางานที่สําคัญมี ดังน้ี 
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(1) สําหรับผูประกอบวิชาชีพ (professional) 

 ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบวิชาชีพมีหลายประเภท จําแนกตามลักษณะงานและฐาน

เงินเดือน โดยจะครอบคลุมแรงงานที่มีทักษะหรือประสบการณเฉพาะ ผูประกอบวิชาชีพ ผูจัดการ ผูบริหาร 

และผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยจะตองมีฐานเงินเดือนต้ังแต 3,300 เหรียญสิงคโปรขึ้นไป ทั้งน้ีฐานเงินเดือนขั้น

ตํ่าที่กําหนดของแตละบุคคลจะแปรผันตรงกับประสบการณการทํางาน ใบอนุญาตทํางานสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพ ไดแก Employment Pass และ Personalised Employment Pass (PEP)  

(2) สําหรับผูประกอบการ (entrepreneur) 

 ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการ ไดแก EntrePass โดยจะออกใหกับผูเขามาลงทุนจัดต้ัง

บริษัทเอกชนจํากัดในสิงคโปร โดยจะตองมีทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า 50,000 เหรียญสิงคโปร และถือหุนในบริษัท

ดังกลาวมากกวารอยละ 30 

(3) สําหรับแรงงานผีมือในระดับกลาง (mid-level skilled workers) 

ใบอนุญาต S Pass สําหรับชาวตางชาติที่มีทักษะในระดับกลาง โดยตองไดรับเงินเดือน

ขั้นตํ่า 2,200 เหรียญสิงคโปร และมีประสบการณการทํางานที่เหมาะสมและเพียงพอตอการทํางาน โดย

นายจางจะตองเปนผูดําเนินการขอใบอนุญาตประเภทน้ีใหลูกจาง ทั้งน้ี กฎหมายไดกําหนดอัตราสวนลูกจาง

ชาวตางชาติที่ถือใบอนุญาต S Pass ตอพนักงานทั้งหมดของบริษัทโดยอยูที่ระหวางไมเกินรอยละ 10 ถึง 

รอยละ 20 ตามแตละภาคธุรกิจ นอกจากน้ี ยังมีการเรียกเก็บเงินเพ่ิม (Levy) ตอการจางพนักงานที่ถือ

ใบอนุญาต S Pass ในอัตรา 315 และ 550 เหรียญสิงคโปร ตามแตละภาคธุรกิจ โดยจะมีการเพ่ิมเปน 330 

และ 650 เหรียญสิงคโปร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559   

(4) สําหรับแรงงานกึ่งทักษะ (semi-skilled workers) 

ใชใบอนุญาต Work Permit (WP) ซึ่งโดยทั่วไปจะออกใหสําหรับแรงงานตางชาติไรฝมือ

ที่เขามาทํางานในกลุมอาชีพภาคการกอสราง ภาคการผลิต และภาคบริการ โดยใบอนุญาตประเภทน้ีมีอายุ 2 

ป และสามารถตออายุใหมได ทั้งน้ี กฎหมายไดกําหนดอัตราสวนลูกจางชาวตางชาติที่ถือใบอนุญาต Work 

Permit ตอพนักงานทั้งหมดของบริษัทโดยอยูที่ระหวางไมเกินรอยละ 10 ถึงไมเกินรอยละ 87.5 ตามแตละ

ภาคธุรกิจ นอกจากน้ี ยังมีการเรียกเก็บเงินเพ่ิม (Levy) ตอการจางพนักงานที่ถือใบอนุญาต Work Permit ใน

อัตราระหวาง 250 – 950 เหรียญสิงคโปรตามแตละภาคธุรกิจ โดยจะมีการเพ่ิมเปนระหวาง 300 – 950 

เหรียญสิงคโปร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559   

 

ค) กําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานของประเทศสิงคโปรถือวามีจํานวนไมสูงนักเมื่อเทียบกับประเทศในกลุม

อาเซียน โดยในป 2557 สิงคโปรมีกําลังแรงงานทั้งสิ้น  3,110,329 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาเพียงเล็กนอย 

นอกจากน้ี อัตราการวางงานของสิงคโปร ในป 2557 อยูที่รอยละ 3 (ตารางที่ 9.8.5) 
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ตารางที่ 9.8.5 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของสิงคโปร ป 2550 – 2557 

ท่ีมา: ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 

• การควบคุมเงนิตราระหวางประเทศ 

ถึงแมวาสิงคโปรจะมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเงินตางประเทศ (Exchange Control Act) แต

ในทางปฏิบัติ รัฐบาลสิงคโปรไมมีขอจํากัดสําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราและการเคลื่อนยายเงินทุน 

นักลงทุนสามารถเคลื่อนยายเงินทุนอยางเปนอิสระ ทั้งการเคลื่อนยายเงินทุนเขาและออก โดยรัฐบาลมีการ

จํากัดการเคลื่อนยายเงินเหรียญสิงคโปรในบางกรณีเทาน้ัน โดยเปนไปเพ่ือการปองกันการเก็งกําไรคาเงิน 
 

9.8.2 กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  
 

• รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของตางชาติ 

ภายใตกฎหมายจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร (Business Registration Act) ไดกําหนดรูปแบบทาง

กฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจที่บุคคลตางชาติสามารถดําเนินการได ดังน้ี 

- บริษัท (locally incorporated company) 

- สาขาของบริษัทตางชาติ 

- ธุรกิจเจาของคนเดียว (sole proprietorship) 

- หางหุนสวน 

- หางหุนสวนจํากัด 

- หางหุนสวนจํากัดความรับผิด (limited liability partnership) 

- กองทุนธุรกิจ (business trust) 

- สํานักงานตัวแทนของบริษัทตางชาติ 

ในการพิจารณารูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจมักขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจที่ดําเนินการวา

เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใด ซึ่งโดยทั่วไป การจัดต้ังธุรกิจของคนตางชาติในสิงคโปรมักเปนรูปแบบบริษัทหรือ

เปนสาขาของบริษัทตางชาติ 

  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (คน) 2,478,057 2,640,954 2,735,527 2,819,903 2,905,690 3,017,693 3,066,596 3,110,329 

อัตราการวางงาน 

(รอยละ) 

3.0 3.2 4.3 3.1 2.9 2.8 2.8 3.0 
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• กระบวนการในการขออนุญาตจัดตั้งบริษัทของตางชาติ 

ในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของนักลงทุนตางชาติ นักลงทุนตองมีอายุมากกวา 18 ปและตองมีผูถือ

หุนและกรรมการอยางนอย 1 คน โดยกรรมการอยางนอย 1 คนน้ันตองอาศัยอยูในประเทศสิงคโปร สําหรับ

บริษัทที่มีกรรมการ 1 คน กรรมการทานน้ันไมสามารถทําหนาที่เปนเลขานุการได 

นักลงทุนตองย่ืนเอกสารการจัดต้ังบริษัทกับ Accounting & Corporate Regulatory Authority 

(ACRA) ซึ่งเอกสารดังกลาวมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือของบริษัท จุดประสงคในการจัดต้ัง รายละเอียดของทุน

จดทะเบียน รายช่ือผูมีอํานาจลงนาม และขอมูลอ่ืนๆ 

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

สิงคโปรไมมีขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติทั้งขนาดทุนจดทะเบียน สัญชาติของกรรมการ และ

สัญชาติสําหรับการบริหารจัดการ โดยนักลงทุนตางชาติสามารถมีสัดสวนในการลงทุนไดรอยละ 100 ในเกือบ

ทุกสาขายกเวน การกระจายเสียง  และสาขาบริการบางสาขาที่มีความสําคัญที่ใหบริการโดยภาครัฐ (เชน การ

อํานวยความสะดวกของทาเรือ และสาธารณูปโภค) นอกจากน้ีในบางสาขานักลงทุนจําเปนที่จะตองขออนุญาต

จากหนวยงานที่เก่ียวของของรัฐบาลกอน เชน กิจการโทรคมนาคม กิจการที่เก่ียวของกับการประปา และ

กิจการที่เกี่ยวของกับพลังงาน เปนตน 

 

• สิทธิประโยชนในการลงทุน 

สิงคโปรมีมาตรการเพ่ือสงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ โดยใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนทั้ง

การยกเวนภาษี การลดหยอนอัตราภาษี ซึ่งภาคเศรษฐกิจที่รัฐบาลมักใหสิทธิประโยชนสวนใหญเปนกิจกรรมที่

เนนการใชเทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนา และมีการคิดคนนวัตกรรม  

 

สิทธิประโยชนในการลงทุนของนักลงทุนตางชาติที่สําคัญ ไดแก 

1. Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme 

EII เปนการใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการที่เริ่มดําเนินธุรกิจ โดยเนนกิจกรรมการสราง

ผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรม และเนนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือมีบริการรูปแบบใหม โดย

บริษัทสามารถนํายอดขาดทุนสะสมมาหักลดหยอนภาษีไดสูงสุดถึง 3 ลานเหรียญสิงคโปร ในชวงระยะเวลา 5 

ปนับต้ังแตกอต้ังบริษัท 

2. Tax Exemption for Start-Ups 

สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร และมีผูถือหุนไมเกิน 20 ราย โดยทุกรายเปนบุคคล

ธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินได โดยเงินไดจํานวน 1 แสนเหรียญสิงคโปรแรกจะ

ไดรับยกเวนไมตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดประจําป เปนเวลา 3 ป    
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3. Pioneer Incentive Scheme  

บริษัทที่อยูในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการบริการที่ดําเนินกิจการซึ่งสามารถชวยยกระดับ

มาตรฐานของอุตสาหกรรมในภาพรวมของสิงคโปรได มีสิทธิที่จะไดรับการยกเวนภาษีรายไดเปนระยะเวลา  

5-15 ป ขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ ระดับเทคโนโลยีที่ใช และระดับการลงทุนในภาพรวมของสิงคโปร 

 

4. Development and Expansion Incentives 

บริษัทซึ่งการดําเนินกิจการทําใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจแกสิงคโปรอยางมีนัยสําคัญ มี

สิทธิไดรับการลดหยอนภาษีรายไดเหลือเพียงอัตรารอยละ 5 เปนระยะเวลาสูงสุด 10 ป และสามารถขอตอ

เวลาลดหยอนภาษีได  

 

9.8.3  พฤติกรรมผูบริโภคชาวสิงคโปร 

 

สิงคโปรเปนประเทศที่ถูกจัดอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว (developed nation)120 นอกจากการ

เปนประเทศพอคาคนกลางที่มีความชํานาญดานการซื้อมาขายไป ภาคการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและการ

บริการดานการเงิน ก็เปนอีกแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจของสิงคโปร 

 

สิงคโปรเปนประเทศที่มีความหลายหลายของวัฒนธรรมสูงมาก ประชากรสวนใหญเปนคนเช้ือสายจีน 

โดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 76 รองลงมา ไดแก มาเลเซีย และอินเดีย ที่รอยละ 14 และรอยละ 8 ตามลําดับ 

โดยรัฐบาลสิงคโปรไดใหความสําคัญกับคนทุกชาติพันธุ จึงทําใหปายสาธารณะตางๆ ในประเทศมีภาษาเขียน

กํากับไวดวยกันทั้งสิ้น 4 ภาษา ซึ่งไดแก ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ 

 

สิงคโปรมีโครงสรางทางสังคมแบบพหุสังคม โดยเปนสังคมที่มีหลายเช้ือชาติอยูรวมกัน จากการเปน

ประเทศที่มีชาวตางชาติเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมากน้ี จึงทําใหเกิดชุมชนยอยๆ กระจายอยูทั่วประเทศ โดย

กลุมชาวตางชาติเหลาน้ันจะมีสถานที่จับจายซื้อของแตกตางกันออกไปตามชาติพันธุและฐานะ เชน แรงงาน

ชาวอินโดนีเซียระดับลางสวนใหญมักจะจับจายซื้อของที่ Lucky Plaza หรือที่ City Plaza ศูนยคาสงเสื้อผา

แฟช่ัน ขณะที่แรงงานอินโดนีเซียระดับบนนิยมไปเลือกซื้อสินคาที่ Paragon Shopping Mall สําหรับชาว

เมียนมาที่อาศัยอยูในสิงคโปร สวนมากจะนิยมซื้อสินคาที่ Peninsular Plaza แหลงจําหนายสินคาเมียนมา

หลากหลายชนิด สวนชาวฟลิปปนสสวนใหญนิยมซื้อสินคาจาก Lucky Plaza ที่มีรานอาหารและรานคาที่

จําหนายสินคาฟลิปปนสจํานวนมาก เปนตน จะเห็นไดวา สิงคโปรเปนประเทศที่มีความหลากหลายทั้งชาติ

120  World Bank 
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พันธุและวัฒนธรรมอยางแทจริง ดังน้ัน นักธุรกิจที่จะเขามาลงทุนในสิงคโปร ควรทําการศึกษาตลาดใหดี 

เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางถองแท120

121 

 

• การบริโภค 

สัดสวนการใชจายของชาวสิงคโปรป 2556 พบวาการใชจายสวนใหญคือที่อยูอาศัยและสาธารณูปโภค

อยูที่รอยละ 20.5 ของคาใชจายทั้งหมด (ตารางที ่9.8.6) 

 

ตารางที่ 9.8.6 สัดสวนการใชจายของผูบริโภคสิงคโปรป 2556 
ประเภทการใชจาย สัดสวน 

ท่ีอยูอาศัยและสาธารณูปโภค 20.5 

บันเทิงและวัฒนธรรม 13.1 

การเดินทางและการขนสง 11.8 

ภัตตาคารและโรงแรม 9.1 

สุขภาพ 7.1 

อาหารและเครื่องด่ืม (ไมมีแอลกอฮอล) 6.8 

อุปกรณตกแตงบานและการซอมแซมบาน 5.3 

การศึกษา 3.8 

เสื้อผาและรองเทา 2.4 

การสื่อสาร 2.0 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ 2.0 

ท่ีมา: Santander 

 

• พฤติกรรมผูบริโภคชาวสิงคโปร 

ลักษณะของชาวสิงคโปรสวนใหญเปนคนกระตือรือรน เรงรีบ และทํางานหนัก และดวยสภาพสังคมที่

มีการแขงขันสูง คนสิงคโปรสวนมากจึงนิยมอาศัยอยูในคอนโดมิเนียม ที่มีหองครัวขนาดเล็ก จึงไมคอย

ประกอบอาหารเองเทาใดนัก แตจะนิยมรับประทานอาหารนอกบานหรืออาหารสําเร็จรูป และในปจจุบัน ชาว

สิงคโปรหันมาใสใจสุขภาพเพ่ิมขึ้น จึงกลายเปนโอกาสของสินคาออรแกนิคที่จะเขาไปบุกตลาดสิงคโปร 

เน่ืองจากสินคากลุมดังกลาวยังมีการแขงขันไมสูงนัก นอกจากน้ี งานบริการดูแลผูสูงอายุนับเปนอีกธุรกิจหน่ึงที่

มีอัตราการเติบโตสูงอีกดวย ซึ่งวิธีการที่งายในการเขามาลงทุนในสิงคโปรคือ การทํากิจการรวมคา (Joint 

Venture) หรือการหาหุนสวนที่เปนคนในพ้ืนที่ เน่ืองจากจะชวยลดขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ลงได121

122 

 

121  SME Special Singapore ใน SME Thailand Special: the Secret 9 ความลับแหงอาเซียน II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
122 SME Special Singapore ใน SME Thailand Special: the Secret 9 ความลับแหงอาเซียน II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ชาวสิงคโปรจะมีแบบแผนในการดําเนินชีวิตอยางมีกฎเกณฑ มีพ้ืนฐานการศึกษาดี และมีรายไดสูง อีก

ทั้งสิงคโปรเปนประเทศเปดและมีความเสรีสูงทั้งในสวนของระบบการศึกษา และวัฒนธรรม จึงทําใหชาว

สิงคโปรสวนใหญมีวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกับชาวตะวันตก ผูชายชาวสิงคโปรสวน

ใหญจะมีแนวคิดแบบนักธุรกิจ และมองผลประโยชนและความคุมคาเปนหลัก ขณะที่ผูหญิงชาวสิงคโปรมีความ

เปนวัตถุนิยม ชอบจับจายใชสอยสินคาราคาแพง แตยังคงใหความสําคัญกับเรื่องเงินมาก เพราะฉะน้ันการ

จับจายใชสอยสินคาแบรนดเนมในแตละครั้งจะคํานึงถึงคุณภาพของสินคาเปนหลัก 

 

• ทัศนคติของผูบริโภคชาวสิงคโปรตอสินคาไทย 

สินคาประเภทอาหารและผลไม และอาหารไทยไดรับความนิยมอยางมากในสิงคโปร ซึ่งสวนหน่ึงมา

จากวัฒนธรรมของชาวสิงคโปรที่นิยมรับประทานอาหารนอกบาน รวมถึงการที่บริษัทตางๆ นิยมจัดเลี้ยงนอก

สถานที่ ทําใหตลาดของรานอาหารไทยสามารถเติบโตได หากพิจารณากําลังซื้อของประชากรในประเทศ 

สิงคโปรเปนประเทศที่มีกําลังซื้อสูง ซึ่งชาวสิงคโปรสวนใหญนิยมบริโภคอาหารคุณภาพสูง หรือสินคา 

แบรนดเนม ดังน้ัน สินคาไทยที่จะนําเขามาขายจึงตองคํานึงถึงคุณภาพเปนหลัก 

 

ในปจจุบัน สินคาแฟช่ันไทยที่เขาไปจําหนายในสิงคโปร เชน รองเทาเจลลี่บันน่ี ซึ่งไดรับความนิยมสูง 

เน่ืองจากราคาสมเหตุสมผล การออกแบบสวย และคุณภาพดี และเสื้อผาและกระเปาฟลายนาว (Fly now) ซึ่ง

มีราน (boutique shop) ที่ Raffles Hotel Arcade 

 

• การโฆษณา 

 การโฆษณาที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในสิงคโปร ไดแก การโฆษณาผานทางโทรทัศน อยางไรก็ตาม 

การโฆษณาทางโทรทัศนมีราคาคอนขางสูง รองลงมาไดแก การโฆษณาผานสิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ 

เน่ืองจากสื่อสิ่งพิมพโดยเฉพาะหนังสือพิมพน้ัน มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเขาถึงผูบริโภคแทบทั้งประเทศ 

นอกจากน้ี ยังมีการใชการโฆษณาทางวิทยุและปายโฆษณาในสถานที่ตางๆ รวมถึงการใชบริษัทโฆษณา ทั้งน้ี 

การโฆษณาผานสื่อออนไลนกําลังไดรับความนิยมอยางมาก เน่ืองจากประชาชนชาวสิงคโปรมีอัตราการเขาถึง

และการใชอินเทอรเน็ตสูง122

123 

 

• มารยาทในการติดตอธุรกิจกับชาวสิงคโปร123

124 

ระบบราชการสิงคโปรเปนระบบที่มีประสิทธิภาพมากและปราศจากการคอรรัปชัน ดังน้ัน ในการ

เจรจาธุรกิจตองดําเนินการอยางตรงไปตรงมา และไมพยายามจายเงินสินบน เน่ืองจากอาจนําไปสูความยุงยาก

และการเสียเครดิตได ตลอดจน ชาวสิงคโปรนิยมเจรจาธุรกิจระหวางมื้ออาหารกลางวันและอาหารเย็นมากกวา

123  Santander 
124  SME Special Singapore ใน SME Thailand Special: the Secret 9 ความลับแหงอาเซียน  
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อาหารเชา และในการเจรจาสวนใหญจะไมนําคูสมรสมาดวย สําหรับการแตงกายมาเจรจา ผูชายสามารถสวม

เสื้อเช้ิตสีขาว ผูกไท และกางเกงทรงสุภาพได โดยไมจําเปนตองสวมสูท เน่ืองจากสภาพอากาศที่คอนขางรอน

ตลอดป เวนแตงานที่พิธีการมากๆ ขณะที่ผูหญิงสามารถสวมใสไดทั้งกระโปรงและกางเกงที่มีทรงสุภาพ 

 

9.8.4  โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

 

• โอกาสของธุรกิจในสิงคโปร 

ประเทศสิงคโปร เปนประเทศที่มีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร สามารถเช่ือมโยงหวงโซคุณคา

ไปสู ภูมิภาคอ่ืนๆ ได นอกจากน้ียังมีระบบการปกครอง กฎหมาย ระบบภาษี และระบบธนาคารที่มี

ประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับการเปนแหลงรวมตัวของนักลงทุน โดยนักลงทุนจากทุกประเทศทั่วโลกสามารถ

เขามาหาขอมูลสําหรับการลงทุนไดอยางครบวงจร และยังมีความสะดวกสบายตอการหาคูคาทางธุรกิจจากทุก

มุมโลก 

 

นอกจากความไดเปรียบในดานของภูมิศาสตรและระบบการจัดการทางธุรกิจแลว ประเทศสิงคโปรยัง

ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง มีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสที่ดี อีกทั้ง มีแรงงานทักษะเปนจํานวน

มาก การเขามาต้ังสํานักงานใหญ (HQ) ของบริษัทเพ่ือการเช่ือมโยงทางธุรกิจระดับภูมิภาคจึงมีความไดเปรียบ

และเหมาะสม 

 

จากการเก็บขอมูลโดยคณะผูวิจัยพบวา มีบริษัทหลายบริษัทที่เลือกเขามาจัดต้ังสํานักงานใหญระดับ

ภูมิภาค (Regional Headquarter: RHQ) ในสิงคโปร โดยการใชประเทศสิงคโปรเปนทางผานเพ่ือเขาไปทํา

ธุรกิจยังประเทศที่สาม เน่ืองจากมีความงายกวา ทั้งในสวนของระบบการเงิน และระบบภาษี อีกทั้ง 

กฎระเบียบในการลงทุน นอกจากน้ี ประเทศสิงคโปรมีขอตกลงการคาเสรีกับทุกประเทศในอาเซียน จึงเปน

ประเทศที่เหมาะสมสําหรับการเปน Hub การคาในระดับภูมิภาค  

 

สิงคโปรถือวาเปนตัวอยางของการเปนชาติการคา โดยมีอุตสาหกรรมและหนวยงานสนับสนุนสําหรับ

การทําธุรกิจรอบดาน โดยปจจุบัน การพัฒนาการคายุคใหมผานทางระบบออนไลนหรือ E-Commerce ถือ

เปนรูปแบบการซื้อขายสมัยใหมที่ไมวาบริษัทขนาดใหญหรือเล็กก็สามารถเขามาแขงขันในตลาดเหมือนกันได 

โดยการทําธุรกิจในรูปแบบของ E-commerce ทําใหบริษัทใหมๆ เขามาแขงขันในตลาดไดมากขึ้น สงผลให

ผูบริโภคมีตัวเลือกสําหรับการซื้อสินคาเพ่ิมมากขึ้น  
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• ความทาทายของธุรกิจในสิงคโปร 

ประเทศสิงคโปรมีขนาดเล็ก และมีประชากรนอย จึงไมเหมาะสมกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม แมวาชาว

สิงคโปรจะมีกําลังซื้อสูง แตมีคูแขงทางการคามาก จึงเปนการยากสําหรับผูประกอบการระดับ SMEs ที่จะ

สามารถเขามาตีตลาดในประเทศสิงคโปรได นอกจากน้ี ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ 

และไมมีพ้ืนที่สําหรับการทําอุตสาหกรรม อีกทั้งสงผลใหคาเชาพ้ืนที่สํานักงานมีราคาแพงมาก 

 

การที่สิงคโปรมีแรงงานทักษะเปนจํานวนมากกลับสงผลเสียคือการขาดแรงงานไรทักษะ โดยการนํา

แรงงานตางชาติไรทักษะเขามาทํางานในประเทศสิงคโปรถือวาเปนเรื่องยาก ยกตัวอยางเชน การเปด

รานอาหารไทยในสิงคโปร ประเทศสิงคโปรมีขอบังคับสัดสวนจํานวนการจางงานคนตางชาติตอคนทองถิ่น โดย

อัตราการจางงานน้ันผันผวนตามทักษะของแรงงาน  โดยทั่วไปอัตราคาจางแรงงานของสิงคโปรน้ันสูงมากทําให

ธุรกิจ SMEs บางรายตองปดตัวไปเพราะไมสามารถสูราคาตนทุนได 

 

9.9  บรูไนดารุสซาลาม  

 
บรูไนเปนประเทศที่มีขนาดเล็ก และมีเมืองบันดารเสรีเบกาวัน เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของ

บรูไน โดยพ้ืนที่ โดยรอบติดกับประเทศมาเลเซีย  บรูไนถือไดวาเปนประเทศที่มีผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอหัว เปนลําดับที่สองในภูมิภาครองจากสิงคโปร มีพ้ืนที่รวมกัน 5,770 ตารางกิโลเมตร และใช

ภาษามาเลยเปนภาษาราชการ  

 

9.9.1  ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

 

ในป 2557 บรูไนมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ประมาณ 

17.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศติดลบรอยละ 2.3 ทั้งน้ี 

ในป 2556 ตอเน่ืองถึงป 2557 เศรษฐกิจของบรูไนหดตัวลง เน่ืองจากการหดตัวของอุตสาหกรรมนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติซึ่งเปนสินคาสงออกหลักของบรูไน โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศ นอกจากน้ี การที่เศรษฐกิจของบรูไนพ่ึงพาการสงออกนํ้ามันและกาซธรรมชาติในสัดสวนที่

สูง จึงทําใหราคานํ้ามันและกาซธรรมชาติสงผลโดยตรงตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของบรูไน 

 

ในชวงป 2552-2557 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศคิดเปนรอยละ 0.2 

แมวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของบรูไนจะตํ่า แตผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอหัว (GDP per capita) ของบรูไนสูงเปนลําดับที่ 2 ของประเทศในกลุมอาเซียน รองจาก

สิงคโปร โดยในชวงป 2552-2557 บรูไนมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวเฉลี่ย 37,121 เหรียญ
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สหรัฐฯ ตอคน และในป 2557 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวของบรูไนอยูที่ 40,980 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอคน 

 

บรูไนเปนประเทศที่มีอัตราเงินเฟอคอนขางผันผวนในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา โดยในป 2557 อัตรา

เงินเฟออยูที่รอยละ 10.1 สําหรับเงินสกุลหลักที่ใชในประเทศคือ เหรียญบรูไน (BND) โดยเงินสกุลดังกลาว

สามารถใชแทนเงินเหรียญสิงคโปรได เน่ืองจากบรูไนไดมีการตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร ทําใหเงินเหรียญ

บรูไนมีมูลคาเทากับเงินเหรียญสิงคโปร และในป 2557 อัตราแลกเปลี่ยนทางการของบรูไนคือ 1.27 เหรียญ

บรูไนตอเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9.9.1) 

 

ตารางที่ 9.9.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของบรูไน ป 2550 – 2557 
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
10.7 12.4 16.7 17.0 16.1 17.1 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา

คงท่ี ป 2548 (รอยละ) 
-1.77 2.6 3.4 0.9 -1.8 -2.3 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว ณ ราคาตลาด  

(เหรียญสหรัฐฯ) 
27,212 30,880 41,787 41,808 39,151 40,980 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) -22.1 5.3 20.4 -0.0 -3.2 10.1 

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 

(เหรียญบรูไน/เหรียญสหรัฐฯ) 
1.45 1.36 1.26 1.25 1.25 1.27 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

• ขนาดและโครงสรางเศรษฐกิจ 

โครงสรางเศรษฐกิจของบรูไน เดิมเปนโครงสรางที่เนนภาคอุตสาหกรรมอยูแลว โดยในป 2536 

ภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาค

เกษตรกรรมและภาคบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.1 และรอยละ 41.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ตามลําดับ ในขณะที่มีการคาดการณวา ในป 2558 สัดสวนของภาคอุตสาหกรรม มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น คิด

เปนสัดสวนรอยละ 66.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคบริการน้ันปรับตัวลดลง อยูที่

รอยละ 32.3 และภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงเล็กนอย อยูที่รอยละ 0.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(ภาพที่ 9.9.1) 
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ภาพที่ 9.9.1 เปรียบเทียบโครงสรางเศรษฐกิจของบรูไน ป 2536 และป 2558 
หนวย: รอยละ 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก CIA World Factbook และ ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558 เปนการคาดการณ 

 

• การคาระหวางไทยและบรูไน 

จากสถิติการคาระหวางประเทศระหวางไทยและบรูไนลาสุดป 2558 พบวา มูลคาการคาระหวางไทย

และบรูไนขยายตัวรอยละ 7.91 เพ่ิมขึ้นจากมูลคา 25.8 พันลานบาท ในป 2557 เปน 27.8 พันลานบาท โดย

มูลคาการสงออกปรับตัวลดลง และมูลคาการนําเขาเพ่ิมขึ้น โดยการสงออกในป 2558 มีมูลคา 3.5 พันลาน

บาท ลดลงจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 22 สวนการนําเขามีมูลคา 24.3 พันลานบาท ขยายตัวจากปกอน

หนาในอัตรารอยละ 14.4  

 

จากมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและบรูไนดังกลาว สงผลใหไทยมีดุลการคาขาดดุลกับ

บรูไน คิดเปนมูลคา 20.7 พันลานบาท ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา (ตารางที่ 

9.9.2) 
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ตารางที่ 9.9.2 การคาระหวางไทยและบรูไน ป 2552 – 2558 
หนวย: ลานบาท 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 7,801.67 7,176.99 8,149.57 19,658.37 21,898.69 25,805.90 27,848.27 

 (10.76) (-8.01) (13.55) (141.22) (11.40) (17.84) (7.91) 

การสงออก 4,001.45 4,076.56 4,134.71 5,894.85 5,019.80 4,585.18 3,568.11 

 (-1.79) (1.88) (1.43) (42.57) (-14.84) (-8.66) (-22.18) 

การนําเขา 3,800.22 3,100.42 4,014.86 13,763.52 16,878.89 21,220.72 24,280.16 

 (27.98) (-18.41) (29.49) (242.81) (22.64) (25.72) (14.42) 

ดุลการคา 201.23 976.14 119.85 -7,868.66 -11,859.09 -16,635.54 -20,712.06 

  ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย  

  หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 

• การลงทุน 

ในป 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิมายังบรูไนมีมูลคา 567.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ลดลงจากป 2556 ที่มูลคา 775.64 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.78 โดยมูลคาสะสมการ

ลงทุนจากตางประเทศมายังบรูไน ในป 2550-2557 มีมูลคาสะสมรวมทั้งหมด 4,179.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(ตารางที่ 9.9.3) 

 

ตารางที่ 9.9.3 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธมิายังบรูไน ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 257.64 222.18 325.59 480.72 691.17 859.06 775.64 567.89 

มูลคาสะสม (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 257.64 479.82 805.41 1,286.13 1,977.3 2,836.36 3,612 4,179.89 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 193.31 -13.76 46.54 47.65 43.77 24.29 -9.71 -26.78 

ท่ีมา: ธนาคารโลก ( ณ ราคาตลาด วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ) 

 

• ระบบธนาคาร 

หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลระบบธนาคารในบรูไน ไดแก Autoriti Monetari Brunei Darussalam 

(AMBD) เปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายในป 2554 โดยทําหนาที่เปนธนาคารกลางของบรูไน ซึ่งมี

บทบาทในการดําเนินนโยบายการเงิน กํากับดูแลสถาบันการเงิน และบริหารเงินตรา  

 

AMBD เปนการรวมตัวกันของฝายตางๆ ภายใตกระทรวงการคลัง 4 ฝาย ไดแก ฝายสถาบันการเงิน 

(Financial Institution Division: FID) คณะกรรมการดานเงินตราและการเงินของบรูไน (The Brunei 

Currency and Monetary Board: BCMB) ศู น ย ก า ร เ งิ น ร ะห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ งบ รู ไ น  (The Brunei 
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International Financial Center: BIFC) และสวนหน่ึงของฝายวิจัยและระหวางประเทศ (The Research 

and International Division: RID)  

 

ระบบธนาคารของบรูไนเปนระบบ Dual Banking System ประกอบดวยธนาคารอิสลาม 1 แหง และ

ธนาคารปกติ (Conventional Bank) 7 แหง รวมทั้งสิ้น 8 แหง ในจํานวนน้ี เปนธนาคารทองถิ่น 3 แหงและ

ธนาคารตางชาติ 5 แหง ไดแก HSBC, Maybank, RHB Bank, UOB Bank และ Standard Chartered Bank 

นอกจากธนาคารพาณิชย บรูไนยังมีบริษัทที่ใหบริการดานการเงิน 3 บริษัท และมีธนาคารที่ใหบริการระหวาง

ประ เทศ  2  แห ง  ไ ด แ ก  Royal Bank of Canada และ  Sun Hung Kai International Bank (Brunei) 

Limited125  

 

• การถือครองที่ดิน 

ภายใตกฎหมายที่ดินและบัญญัติเก่ียวกับสิทธิการถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยซึ่งมีการแกไขเมื่อ

เดือนตุลาคม 2554 กําหนดใหพลเมืองชาวบรูไนเทาน้ันที่มีสิทธิในการถือครองหรือซื้อขายที่ ดินหรือ

อสังหาริมทรัพยภายในประเทศ โดยชาวตางชาติไมสามารถซื้อหรือถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยในบรูไน

ได แตชาวตางชาติที่มีถิ่นที่อยูในบรูไนและบริษัทตางชาติสามารถเชาที่ดินสําหรับทํากิจกรรมอุตสาหกรรมได 

โดยอัตราคาเชาจะขึ้นอยูกับราคาตลาดและที่ต้ังของพ้ืนที่อสังหาริมทรัพยน้ันๆ125

126 

 

• โครงสรางพื้นฐาน 

ในภาพรวม โครงสรางพ้ืนฐานของบรูไนมีความพรอมคอนขางสูง ทั้งอัตราการเขาถึงไฟฟาของ

ประชากร และการเขาถึงปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใชได โดยจากขอมูลลาสุดพบวา บรูไนมีอัตราการเขาถึง

ไฟฟารอยละ 99.7 และมีปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใชไดถึง 20,910 ลูกบาศกเมตรตอคน (ตารางที่ 9.9.4) 

 

เมื่อพิจารณาถึงคาใชจายดานสาธารณูปโภค พบวา คาใชจายดานสาธารณูปโภคทั้งคาไฟฟาและคานํ้า

คอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน กลาวคือ อัตราคาไฟฟาอยูที่ 0.08 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต 

สวนอัตราคานํ้าอยูที่ 0.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร 

 

 

  

125  Autoriti Monetary Brunei Darussalam (AMBD), List of financial Institutions in Brunei Darussalam at 2014  
126  กรมสงเสริมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และ Brunei Property Investment Guide 2015, Jones Lang LaSalle. 
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ตารางที่ 9.9.4 เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานของบรูไน 
เครื่องชี้วัดดานโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ  

ถนน (กิโลเมตร) 3,197.8a 

การเขาถึงไฟฟา (รอยละของประชากรท้ังหมด) 99.7c 

อัตราคาไฟฟา (เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลวัตต) 0.08b 

ปริมาณน้ําภายในท่ีนํามาใชได (ลูกบาศกเมตรตอคน) 20,910.0c 

อัตราคาน้ํา (เหรียญสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร)  0.5b 

ท่ีมา : รวบรวมจากฐานขอมูลธนาคารโลก , CIA World Factbook, ITU, Department of Economic Planning and 

Development และ The Department of Electrical Services, Department of Water Services. 

หมายเหตุ:  a ขอมูลป 2557  

  b ขอมูลป 2555  

   c ขอมูลป 2554  

 

• ภาษี 

ก)  ภาษีเงินไดนิติบุคคล126

127 

(1) รายไดที่ตองเสียภาษี 

 รายไดของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ประกอบดวย 

- กําไรที่ไดรับจากการคาขาย การทําธุรกิจ และคาบริการวิชาชีพ (profession) 

ที่เกิดขึ้นในบรูไน 

- เงินปนผล ดอกเบ้ีย คาตอบแทนการใชสิทธิ (royalty) คาเชา พรีเมียม (premium) 

และกําไรที่ไดรับจากการเปนเจาของอสังหาริมทรัพยในบรูไน 

(2) ภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) 

บรูไนไมมีการจัดเก็บภาษีกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสิน 

(3) เงินปนผล (dividends) 

รายไดจากเงินปนผลจะถูกนับเปนรายไดของบริษัทที่ถูกเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(4) การหักลดหยอนภาษี (deductions) 

  คาใชจายในการดําเนินธุรกิจสามารถนํามาหักลดหยอนเพ่ือนําไปคํานวณหาฐานภาษี ซึ่ง

คาใชจายที่สามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได อาทิ ดอกเบ้ียจากการกูยืมเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ คาเชาที่ดิน 

คาบํารุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร คาบํานาญและคากองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่นายจางจายใหกับลูกจาง  

  (5) การขาดทุน (losses) 

  หากบริษัทขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไป

หักออกจากรายไดที่ถูกนําไปคํานวณเปนฐานภาษีในปถัดไปได แตไมเกิน 6 ป 

127  ภายใต Income Tax Act ของบรูไน 
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  (6) การหักคาเสื่อมราคา (tax depreciation) 

  คาเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักรสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได โดยสามารถนํามา

หักลดหยอนภาษีไดรอยละ 40 สําหรับปแรก และรอยละ 3-25 ในปตอไป นักลงทุนยังสามารถนําคาเสื่อม

ราคาของอาคารมาหักลดหยอนภาษีไดรอยละ 20 สําหรับปแรก และรอยละ 4 สําหรับปตอไป สําหรับอุปกรณ

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในสํานักงาน นักลงทุนสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีเต็มจํานวนไดในปแรก 

  (7) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบรูไนมีอัตรารอยละ 18.5 ซึ่งเก็บจากทั้งบริษัทของบรูไนและบริษัท

ตางชาติในอัตราเดียวกัน ยกเวนบริษัทดานปโตรเลียม ซึ่งจะถูกเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 55 

  สําหรับรายไดของบริษัท 100,000 เหรียญบรูไนแรก รอยละ 25 ของรายไดสวนดังกลาวจะ

ถูกเก็บภาษีที่อัตรารอยละ 20 และสําหรับรายไดของบริษัท 150,000 เหรียญบรูไนถัดมา รอยละ 50 ของ

รายไดสวนดังกลาวจะถูกเก็บภาษีที่อัตรารอยละ 20 สวนรายไดที่มากกวา 250,000 เหรียญบรูไนจะถูกเก็บ

ภาษีที่อัตรารอยละ 20 ทั้งหมด ในกรณีของบริษัทที่กอต้ังใหมน้ัน จะไดรับการยกเวนภาษีสําหรับรายไดของ

บริษัท 100,000 เหรียญบรูไนแรก โดยสามารถยกเวนภาษีสวนน้ีไดเปนระยะเวลา 3 ป 

 

ข) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา127

128 

ประเทศบรูไนไมมีการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

ค) ภาษีทางออม 

(1) ภาษีการคา  

บรูไนไมมีการจัดเก็บภาษีการคา 

(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (withholding taxes)129 

บรูไนมีการเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายกับชาวตางชาติสําหรับเงินไดบางประเภท เชน 

ดอกเบ้ีย คาตอบแทนการใชสิทธิ (royalty) โดยคิดภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 15 และรอยละ 10 ตามลําดับ 

(3) อากรแสตมป (stamp duty)130 

บรูไนมีการจัดเก็บคาอากรแสตมปทั้งแบบตามมูลคา (ad-valorem) และแบบอัตราคงที่ 

(fixed rate) ยกตัวอยางเชน สําหรับการซื้อขายหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย จะเก็บคาอากรแสตมปตามมูลคา

ของสินทรัพย สวนการจํานองน้ัน จะเรียกเก็บอากรแสตมป 1 เหรียญบรูไนสําหรับทุกๆ มูลคาสินทรัพย 500 

เหรียญบรูไน และสําหรับสัญญาใหเชาทุกๆ มูลคาสินทรัพย 500 เหรียญบรูไน จะเรียกเก็บอากรแสตมป  

- 1 เหรียญสําหรับสัญญาที่มีอายุนอยกวา 1 ป  

128  ภายใต Income Tax Act ของบรูไน 
129  ภายใต Income Tax Act ของบรูไน 
130  ภายใต Stamp Act ของบรูไน 
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- 2 เหรียญสําหรับสัญญาที่มีอายุ 1-5 ป 

- 3 เหรียญสําหรับสัญญาที่มีอายุมากกวา 5 ปขึ้นไป 

(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย (property tax)131 

บรูไนไมมีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามมีการเก็บภาษีโรงเรือน (building 

tax) สําหรับสิ่งปลูกสรางที่อยูในเมืองบันดารเสรีเบกาวัน โดยคิดอัตราภาษีรอยละ 12 

(5) ภาษีศุลกากร (customs duty) 

บรูไนไมมีการจัดเก็บภาษีนําเขาและสงออก  

 

ง) ภาษีระหวางประเทศ (อนุสัญญาภาษีซอน)131

132 

บรูไนไดทําอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศตางๆ 16 ประเทศโดยมีผลบังคับใชแลวกับ 14 

ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร เวียดนาม บาหเรน โอมาน ญี่ปุน ปากีสถาน มาเลเซีย 

ฮองกง สปป.ลาว คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  โดยยังไมมีผลบังคับใชกับ 2 ประเทศคือ กาตาร และ      

ทาจิกิสถาน  

 

• การจางงาน 

ก)  สัญญาจางงาน 

(1) การเลิกจาง 

ภายใตคําสั่งวาดวยการจางงาน (Employment Order 2009) กําหนดให หากมีการ

ยกเลิกสัญญาจางไมวาจะเปนทางฝงนายจางหรือลูกจาง จะตองทําการแจงใหกับอีกฝงหน่ึงทราบ โดยตองทํา

การแจงใหทราบลวงหนาดังน้ี 

- 1 วันสําหรับลูกจางที่มีอายุงานนอยกวา 26 สัปดาห 

- 1 สัปดาหสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 26 สัปดาหถึง 2 ป 

- 2 สัปดาหสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 2 ถึง 5 ป 

- 4 สัปดาหสําหรับลูกจางที่มีอายุงานมากกวา 5 ปขึ้นไป 

(2) ช่ัวโมงทํางาน 

คําสั่งวาดวยการจางงาน (Employment Order 2009) กําหนดใหลูกจางทํางานไมเกิน 

8 ช่ัวโมงตอวันหรือไมเกิน 44 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

(3) อัตราคาจาง 

ประเทศบรูไนไมมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า  

131  ภายใต Income Tax Act ของบรูไน 
132  Brunei Property Investment Guide 2015, Jones Lang LaSelle. 
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(4) การลาประจําป 

คําสั่งวาดวยการจางงาน (Employment Order 2009) กําหนดใหลูกจางมีสิทธิใน 

การลา ดังน้ี 

- ลาประจําปได 7 วันตอปสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 1 ปและมีวันลาประจําป

เพ่ิมขึ้นทุก 1 วันสําหรับอายุงานที่เพ่ิมขึ้นทุก 1 ป ซึ่งวันลาประจําปสูงสุดคือ 14 

วันตอป 

- วันหยุดราชการ 11 วันตอป 

- ลาปวย 14 วันตอป (สูงสุด 60 วันหากตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล) 

- ลาคลอด 9 สัปดาห 

 

ข) วีซาและใบอนุญาตทํางาน 

นายจางที่ตองการจางลูกจางชาวตางชาติ ตองไดรับใบอนุญาตจางงานชาวตางชาติจาก 

Commissioner of Labour ซึ่งในใบอนุญาตดังกลาว จะระบุตําแหนง สัญชาติ และจํานวนลูกจางชาวตางชาติ

ที่สามารถจางงานได ทั้งน้ี ตําแหนงงานที่วาจางจะตองเปนงานที่ไมสามารถหาลูกจางชาวบรูไนได สวนลูกจาง

ชาวตางชาติจะตองไดรับการอนุญาตจากกรมตรวจคนเขาเมือง (Department of Immigration) ทั้งน้ี ลูกจาง

ที่จะทํางานในบรูไนเปนระยะเวลาอยางตํ่า 2 ป จะตองไดรับใบอนุญาตทํางาน ซึ่งจะไดรับหลังจากที่มีการ

ตรวจรางกาย สวนวีซาน้ัน ลูกจางชาวตางชาติที่ย่ืนขอวีซาครั้งแรกจะไดวีซาที่มีอายุ 3 เดือน และสามารถตอ

อายุได โดยมีอายุครั้งละ 2 ป 

 

• กําลังแรงงาน 

บรูไนเปนประเทศขนาดเล็กและมีจํานวนประชากรไมมากนัก ดังน้ัน กําลังแรงงานในประเทศบรูไนจึง

มีจํานวนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุมอาเซียน โดยในป 2557 บรูไนมีกําลังแรงงานทั้งสิ้น 203,304  

คน และมีอัตราการวางงานรอยละ 3.8 (ตารางที่ 9.9.5) ทั้งน้ี สังเกตเห็นวาอัตราการวางงานของบรูไนเพ่ิม

สูงขึ้นตอเน่ืองต้ังแตป 2550 โดยพบวา กําลังแรงงานที่วางงานสวนใหญเปนประชากรวัยหนุมสาวที่มีอายุอยู

ในชวง 20-24 ปถึงเกือบครึ่งหน่ึง โดยกลุมแรงงานดังกลาวไมคอยมีทักษะ ความรูความสามารถสําหรับการ

ประกอบอาชีพเทาที่ควร เน่ืองจากสวนมากจบการศึกษาในระดับประถมหรือระดับมัธยมศึกษาเทาน้ัน ทําให

อัตราการวางงานในประเทศมีสัดสวนที่เพ่ิมสูงขึ้น132

133 

 

133  Bandar Seri Begawan, Brunei jobless rate seen to fall to 3% in 2016:UNESCAP, The Brunei Times, source: 

http://www.bt.com.bn/business-national/2015/01/20/brunei-jobless-rate-seen-fall-3-2016-unescap, 2015 
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อยางไรก็ตาม รัฐบาลบรูไนไดสนับสนุนแรงงานดังกลาว ผานการจัดฝกอบรมแรงงาน โดยเฉพาะผูที่

จบอาชีวศึกษา รวมทั้งใหทุนการศึกษาแกชาวบรูไน เพ่ือสนับสนุนใหประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น ตลอดจน จัด

มหกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) เพ่ือลดอัตราการวางงาน พรอมๆ กับเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานในประเทศ 

 

ตารางที่ 9.9.5 กําลังแรงงานและอัตราการวางงานของบรูไน ป 2550 – 2557 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําลังแรงงาน (คน) 180,787 184,071 187,494 190,721 194,280 197,450 200,383 203,304 

อัตราการวางงาน 

(รอยละ) 
3.3 3.3 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 

ท่ีมา:  ฐานขอมูลธนาคารโลก และ Department of Economic Planning and Development, Prime Minister's Office 

 

• การควบคุมเงนิตราระหวางประเทศ 

 บรูไนไมมีขอจํากัดสําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

9.9.2 กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนสําหรับนักลงทุนตางชาติ  

 

• การจัดต้ังธุรกิจของนักลงทนุตางชาติ 

ภายใตกฎหมาย Brunei Companies Act 1957 (แกไขลาสุดป 2553) การจัดต้ังธุรกิจของ

ตางชาติสามารถดําเนินการภายใตรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจดังตอไปน้ี (ตารางที่  9.9.6) 

- หางหุนสวน 

- บริษัท (บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด) 

- สาขาของบริษัทตางชาติ 

- การรวมทุน 

 

ตารางที่ 9.9.6 รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจที่อนุญาตใหตางชาติดําเนนิการไดในบรูไน 
รูปแบบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ 

หางหุนสวน ประกอบดวยบุคคลท่ัวไปไมเกิน 20 ราย โดยตองมีคนทองถิ่นอยางนอย 1 ราย 

บริษัทจํากัด เปนบริษัทท่ีดําเนินกิจการในบรูไน ภายใต Companies Act (Cap 39) 

บริษัทมหาชนจํากัด เปนบริษัทท่ีสามารถขายหุนใหกับคนท่ัวไปได 

สาขาของบริษัทตางชาต ิ เปนบริษัทตางชาติท่ีตองการดําเนินกิจการในบรูไนแตไมตองการจัดต้ังเปนบริษัททองถิ่น 

การรวมทุน เปนการรวมทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนชาวตางชาติและคนทองถิ่น 

ท่ีมา: The Brunei Economic Development Board (BEDB) และ Ministry of Finance, Brunei Darussalam. 
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บรูไนไมอนุญาตใหตางชาติจัดต้ังรูปแบบธุรกิจประเภทธุรกิจเจาของคนเดียว (sole proprietorship) 

นอกจากน้ี สําหรับรูปแบบธุรกิจประเภทบริษัทจํากัด จํานวนผูถือหุนตองมีอยางนอย 2-50 คน โดยไมมี

ขอจํากัดวาตองเปนคนทองถิ่น ขณะที่รูปแบบธุรกิจประเภทบริษัทมหาชนจํากัด จํานวนผูถือหุนตองมีอยาง

นอย 7 คน และไมมีขอจํากัดวาตองเปนคนทองถิ่น อยางไรก็ตาม ครึ่งหน่ึงของกรรมการจะตองเปนคนทองถิ่น 

 

• กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของตางชาติ 

นักลงทุนที่ตองการจัดต้ังธุรกิจในบรูไนจะตองย่ืนเอกสารการจัดต้ังบริษัทโดยสงช่ือของบริษัทที่

ตองการจัดต้ังกับสํานักทะเบียนบริษัท (Registrar of Companies) เพ่ือตรวจสอบโดยใชระยะเวลาตรวจสอบ 

1-2 สัปดาห ซึ่งมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการทั้งหมด 315 เหรียญบรูไน (ประกอบดวย คาช่ือบริษัท 5 

เหรียญบรูไน คาขยายเวลาการขึ้นทะเบียนบริษัท 10 เหรียญบรูไน และคาเริ่มจัดต้ังบริษัท 300 เหรียญบรูไน) 

หลังจากน้ัน มีขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารในการจัดต้ังบริษัท ซึ่งใชเวลาตรวจสอบประมาณ 5-6 สัปดาห 

จากน้ันทางสํานักทะเบียนบริษัทจึงดําเนินการออกใบรับรองการจัดต้ังบริษัทให 

 

• ขอจํากัดในการลงทุนของตางชาติ 

นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนได 100% ในหลายสาขา อาทิเชน การใหบริการที่ปรึกษาทางดานการ

ติดต้ังฮารดแวรคอมพิวเตอร การใหบริการบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงาน การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เปนตน อยางไรก็ตาม บรูไนมีขอจํากัดในการลงทุนในบางสาขาที่ไมอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนได 

รอยละ 100 โดยเฉพาะอยางย่ิงสาขาที่เก่ียวกับความมั่นคงทางอาหารของชาติ และสาขาอ่ืนๆ เชน การ

ใหบริการทางสถาปตยกรรม (คนทองถิ่นตองถือหุนอยางนอยรอยละ 50) การใหบริการกอสราง (คนทองถิ่น

ตองถือหุนอยางนอยรอยละ 55) 

 

• สิทธิประโยชนในการลงทุน 

เมื่อป 2557 รัฐบาลบรูไนไดปรับลดภาษีรายไดนิติบุคคลลงจากเดิมรอยละ 20 เปนรอยละ 18.5 เพ่ือ

เปนแรงจูงใจใหตางชาติเขามาลงทุนในบรูไนมากขึ้น นอกจากน้ัน คําสั่งวาดวยแรงจูงใจในการลงทุน 

(Investment Incentives Order 2001)  ยังใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ แกนักลงทุนตางชาติ อาทิเชน  

- การลดหยอนภาษีนิติบุคคลเปนระยะเวลาไมเกิน 5 ปสําหรับบริษัทที่มีมูลคาการลงทุน 

0.5-2.5 ลานเหรียญบรูไน  

- การลดหยอนภาษีนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป สําหรับบริษัทประเภทที่มีมูลคาการ

ลงทุนมากกวา 2.5 ลานเหรียญบรูไน 

- การลดหยอนภาษีนิติบุคคลเปนเวลา 11 ปสําหรับกิจการรวมทุนที่จัดต้ังในสวน

อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง 
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9.9.3 พฤติกรรมผูบริโภคของชาวบรูไน 

 

บรูไนเปนประเทศที่มีบานเมืองเงียบสงบ เปนระเบียบ ไมมีสถานบันเทิง ไมมีการขายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลทุกชนิด ประชากรมีรายไดสูงเปนอันดับสอง รองจากสิงคโปร รวมถึงมีความหลากหลายทาง 

เช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม โดยกวารอยละ 67 ของชาวบรูไนนับถือศาสนาอิสลาม และเปนประเทศที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและผูบริโภคมีกําลังซื้อสูงเปนอันดับ 2 ของอาเซียน หรือราว 5 เทาของไทย 

ผูบริโภคสําคัญ คือ กลุมวัยอายุ 15-64 ป ที่อาศัยในเมืองใหญ ซึ่งมีกําลังซื้อสูงและมีจํานวนมากถึงรอยละ 72 

ของประชากรทั้งหมด ในจํานวนน้ีเปนกลุมวัยรุนที่เริ่มเขาสูวัยอายุ 15-24 ป มากถึง 1 ใน 4 ของประชากรวัย

ทํางานทั้งหมด ซึ่งนิยมติดตามกระแสการบริโภคจากตะวันตก ผานสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ และสื่อออนไลน คลาย

กับกลุมวัยรุน 

 

เน่ืองจากเปนประเทศผูสงออกนํ้ามันเปนสินคาหลัก มีประชากรเพียง 4 แสนคน รอยละ 80 เปน

ขาราชการ ชาวบรูไน มีกําลังซื้อคอนขางสูง ใหความสําคัญกับคุณภาพสินคามาก นิยมสินคาแบรนดเนมหรูหรา

ราคาแพงและสินคาฟุมเฟอยนําเขาจากตางประเทศ มีรสนิยมทันสมัยและสนใจติดตามวัฒนธรรมตะวันตกดาน

การบริโภค นิยมอาหารฮาลาลที่ผลิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม ใสใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

ของอาหารมาก วัฒนธรรมการบริโภคอาหารคลายชาวมาเลเซีย และชาวบรไูนนิยมซื้อสินคาจากตลาดสด 

 

พฤติกรรมผูบริโภคสาขาอาหาร อาหารทองถิ่นของชาวบรูไนจะมีความคลายคลึงกับอาหารในประเทศ

เพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย สิงคโปร เน่ืองจากไดรับอิทธิพลมาจากจีนและอินเดียมาดวยกัน ชาวบรูไน

รับประทานขาวและกวยเต๋ียวเปนอาหารหลัก เน่ืองจากบรูไนมีชาวตางชาติยายเขามาอยูเปนจํานวนมาก

อาหารจึงหลากหลายผสมผสาน รวมถึงยังมีอาหารตะวันตกกระจายอยูทั่วไปโดยเฉพาะในโรงแรม ประเทศ

บรูไนมีการผลิตอาหาร เพ่ือสงออกไปยังกลุมประเทศยุโรปและอเมริกา ทางรัฐบาลไดสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมดานการแปรรูปอาหาร ผลิตเครื่องด่ืมตางๆ แตการพัฒนายังเปนไปอยางลาชา เน่ืองจากมี

อุปสรรคตางๆ อาทิ การขาดแคลนแรงงาน ตลาดที่มีขนาดเล็ก รวมถึงความไมกระตือรือรนของขาราชการ 

การหามชาวตางชาติเปนเจาของที่ดิน รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ ที่ไมเอ้ืออํานวยใหชาวตางชาติมาลงทุน แตใน

ปจจุบันไดมีการผอนผัน ลดความเขมงวดลงในระดับหน่ึง ซึ่งจะชวยเอ้ือในการขยายตลาดไดในระดับหน่ึง 

นอกจากน้ีประเทศบรูไนยังมีความตองการนําเขาสินคาเกษตรหลายรายการ เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการ

ในประเทศ เชน ขาว ผัก ผลไมสด และผลไมอบแหงตางๆ รวมไปถึงเน้ือสัตวดวย133

134  

134  ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน, เขาในรายงานพฤติกรรมผูบริโภคประเทศบรูไน, 2557 
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 การโฆษณาสินคาผานอินเทอรเน็ตเปนอีกชองทางสําคัญในการเขาถึงผูบริโภคชาวบรูไน เน่ืองจากชาว

บรูไนใชอินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย ทั้งน้ี ในป 2557 อัตราการใชอินเทอรเน็ตตอจํานวนประชากรบรูไนอยู

ที่รอยละ 65 สูงเปนอันดับ 3 ของอาเซียน (ไทยอยูที่อันดับ 6) โดยชาวบรูไนนิยมสั่งซื้อสินคาประเภท IT 

จําพวกโทรศัพทมือถือ tablet และกลองถายรูป ผานทางอินเทอรเน็ต และนิยมคนหาขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจซื้อสินคาจากเว็บไซต  

 

รสนิยมของชาวบรูไนมีขอจํากัดจากทางดานวัฒนธรรมและมีกฎระเบียบรวมถึงขอหามที่เครงครัด 

ขณะเดียวกันมีรสนิยมที่คอนขางทันสมัยและอิงสไตลตะวันตก ในสวนของพฤติกรรมการบริโภคสินคาอาหาร

คอนขางใกลเคียงกับมาเลเซีย โดยนิยมอาหารฮาลาลตามหลักการทางศาสนาอิสลาม ทั้งน้ีชาวบรูไนยังคอนขาง

เช่ือถือคุณภาพสินคาจากสิงคโปรและมาเลเซีย 

 

• มารยาทในการติดตอธุรกิจกับชาวบรูไน 

การติดตอธุรกิจกับชาวบรูไนน้ัน จําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการสรางมิตรภาพระหวางกัน 

ตลอดจนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดทางศาสนาอิสลามอยางเครงครัด  

 

9.9.4 โอกาสและความทาทายทางธุรกิจในประเทศบรไูน 

 

• โอกาสทางธุรกิจ 

สําหรับอุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางธุรกิจในบรูไน ไดแก อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับปโตรเคมี โดย

อุตสาหกรรมนํ้ามันและกาซธรรมชาติเปนอุตสาหกรรมที่บรูไนคอนขางมีความเขมแข็ง การตอยอดจาก

อุตสาหกรรมดังกลาว เชน การผลิตสารเคมีเมทานอล ซึ่งจะเปนการตอยอดอุตสาหกรรมนํ้ามันของบรูไน 

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการผลิตยา เวชภัณฑ และอาหารฮาลาล ก็เปนอีกหน่ึงอุตสาหกรรมที่นาจะมีโอกาส

ทางธุรกิจในบรูไนเชนเดียวกัน โดยในปจจุบัน บรูไนต้ังเปาที่จะเปนศูนยการการผลิตยาฮาลาลและอาหาร 

ฮาลาลของโลก อุตสาหกรรมดังกลาวจึงเปนโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะเขาไปลงทุน134

135 

  

135  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
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• ความทาทายทางธุรกิจ 

ความทาทายหลักทางธุรกิจของบรูไน ไดแก จํานวนประชากรที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งสงผลตอแรงงานที่

มีจํานวนนอย ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองพ่ึงพาการใชแรงงานเขมขนไมมีความเหมาะสมที่จะเขามา

ลงทุนในบรูไน นอกจากน้ี บรูไนคอนขางมีความเขมงวดในเรื่องของมาตรฐานสินคาที่ตองติดเครื่องหมาย 

ฮาลาลของบรูไน โดยเฉพาะสินคาในกลุมอุปโภคและบริโภค135

136  

 

ทั้งน้ี วัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของศาสนา อาจสงผลตอการประกอบ

ธุรกิจในบรูไนอีกดวย 

 

136  ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
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บทท่ี 10 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 
 
 
 บทน้ีนําเสนอการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
ภัยคุกคามของประเทศไทยและรายประเทศอาเซียน เพ่ือจะนําผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปประกอบการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศอาเซียนต่อไป 
 
10.1 ไทย 
 
 ประเทศไทยมีจุดแข็งที่สําคัญคือ ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ และภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่ดีในอาเซียน 
ขณะที่จุดอ่อนคือ การขาดแรงงานและวัตถุดิบ และความลังเลของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศ ส่วน
โอกาสคือ อาเซียนเติบโตเร็ว การพัฒนาเมืองใหม่ๆ ในอาเซียน และการเช่ือมต่อทางกายภาพในอาเซียน และ
อุปสรรคคือ ไทยไม่ได้ทําความตกลง FTAs กับคู่ค้าที่สําคัญ (ภาพที่ 10.1)  
 

ภาพท่ี 10.1 การวิเคราะห์ SWOT ไทย 

 
 ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
  

- ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
- ภาพลักษณ์สินค้าและบริการท่ีดี 
  ในอาเซียน 

- การขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ 
- นักลงทุนไทยลังเลท่ีจะไปลงทุน
ต่างประเทศ 

- อาเซียนเติบโตเร็ว 
- การพัฒนาเมือง 
- การเชื่อมต่อทางกายภาพ 

- ไทยไม่ได้ทําความตกลง FTAs กับคู่ค้าท่ี
สําคัญ 
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10.1.1 จุดแข็ง 
 

 ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์  
 ประเทศไทยมีทําเลที่ต้ังอยู่ทางตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดนติดกับ
ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ทางตอนใต้ของประเทศมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลติดกับทั้งมหาสมุทร
อินเดียและอ่าวไทยซึ่งเป็นทางออกสู่ทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก  
 
 ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์สูง สามารถเป็นจุดเช่ือม
ระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ซึ่งคาบเก่ียวกับอาเซียนภาคพ้ืนทวีป 
(Mainland ASEAN) และอาเซียนทะเล (Maritime ASEAN) ได้ด้วยการพัฒนาระบบการขนส่ง โดยเฉพาะการ
คมนาคมขนส่งระบบราง นอกจากน้ี การมีชายฝั่งทะเลติดกับทั้งมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยซึ่งเป็นทางออกสู่
ทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ยังเปิดโอกาสให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งระหว่างสองฝั่ง
มหาสมุทรได้อีกด้วย 
 
 ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวยังทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค โดยในปัจจุบัน จากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยว  
(The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015) ประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 35 ของโลก และเป็น
ลําดับที่ 3 ของภูมิภาค รองจาก สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นลําดับที่ 11 และ 25 ของโลกตามลําดับ1  
 

 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ 
 จากการศึกษาข้อมูลตลอดจนการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัยพบว่า สินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่าง
มากในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคในประเทศเหล่าน้ันมีความเช่ือมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยว่ามีคณุภาพดีกว่าสินค้าที่
ผลิตในประเทศจีนและเวียดนามแม้ว่าอาจจะมีราคาสูงกว่า ความนิยมและเช่ือมั่นในสินค้าไทยของผู้บริโภคใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งและโอกาสของผู้ประกอบการชาวไทยท่ีจะส่งสินค้าเข้าไปขายใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน2 
 
 นอกจากน้ี ภาคบริการของไทยยังมีศักยภาพสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์
ของคณะผู้วิจัยพบว่า ประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะ ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา ยังคงมีความต้องการใช้

                                           
1  World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 
2  http://www.tnews.co.th/html/contents/120881/ (สืบค้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559)   
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บุคลากรในภาคบริการของไทย เข้าไปทําการฝึกอบรมพนักงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะในส่วนงานบริการของ
ร้านอาหาร หรือโรงแรม  
 ในส่วนของการบริการด้านสุขภาพน้ัน การให้บริการด้านการแพทย์ของประเทศไทยถือได้ว่ามี
มาตรฐานช้ันนําและเป็นที่นิยมในอาเซียน และผู้ป่วยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
 
10.1.2 จุดอ่อน 
 

 ขาดแคลนแรงงาน 
 ในปัจจุบัน จํานวนประชากรของประเทศกําลังเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง และจะถึงจุดที่ประเทศมี
ประชากรสูงที่สุดประมาณปี 2565 หลังจากน้ันจํานวนประชากรจะเร่ิมลดลง ที่สําคัญกว่าน้ัน แรงงานไทยมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แรงงานไทยมีจํานวนลดลงกว่า 300,000 คน นําไปสู่
ความต้องการแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีทักษะตํ่า ซึ่งอาจจะก่อปัญหาต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ 
โดยเฉพาะในภาคการผลิต หากแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเดินทางกลับประเทศ3 
 
 หากเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของประชากรของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน (ตารางที่ 10.1) 
พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประชากรต่อปีตํ่าที่สุดในอาเซียน (ร้อยละ 0.29)  ขณะที่ 
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของประชากรต่อปีสูงที่สุดในอาเซียน คือ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 1.66) รองลงมาคือ 
มาเลเซีย (ร้อยละ 1.45) 
 
  จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD World Talent Report ในปี 2558 ในด้าน
อัตราการเติบโตของกําลังแรงงาน (labor force growth) พบว่า ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 57 จาก 61 ประเทศ
ทั่วโลก และหากเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนที่มีการจัดอันดับ พบว่า ไทยมีอัตราการเติบโตของ
กําลังแรงงานต่ําที่สุด ขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีอันดับดีที่สุดในอาเซียน (อันดับที่ 5) รองลงมาคือ 
มาเลเซีย (อันดับที่ 12) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 40) และอินโดนีเซีย (อันดับที่ 53) ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลนแรงงานของไทย 
  

                                           
3  สหประชาชาติ และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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ตารางที่ 10.1 การคาดการณ์จํานวนประชากรในอาเซียน 

ประเทศ 2558 2563 2568 2573 2578 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(ร้อยละ) 

บรูไนดารุสซาลาม 437 470 501 530 560 1.40 
กัมพูชา 15,087 15,978 16,799 17,509 18,100 1.00 
อินโดนีเซีย 254,156 265,558 275,575 284,128 291,686 0.74 
ลาว 6,666 7,088 7,479 7,815 8,085 1.06 
มาเลเซีย 30,916 33,271 33,549 37,783 39,887 1.45 
เมียนมา 50,305 52,115 53,669 54,934 55,926 0.56 
ฟิลิปปินส์ 101,938 110,402 118,937 127,428 135,860 1.66 
สิงคโปร์ 5,498 5,757 6,008 6,276 6,518 0.93 
ไทย 72,306 73,836 74,866 75,724 76,519 0.29 
เวียดนาม 93,823 97,904 101,036 103,490 106,038 0.65 
อาเซียน 633,148 664,399 692,446 717,645 741,214 0.85 

ท่ีมา: The World Population Prospect: The Revision 2010, UN Population Division 

 

 นักลงทุนไทยลังเลท่ีจะไปลงทุนต่างประเทศ 
 ภาคเอกชนของไทยน้ันลังเลท่ีจะไปลงทุนต่างประเทศอันเน่ืองมาจากปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านสังคมเป็น
สําคัญ กล่าวคือ ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนน้ันยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักลงทุนหรือพนักงานท่ีจําเป็นต้องย้ายที่พักอาศัยไปยังประเทศน้ันๆ เมื่อเทียบกับประเทศไทย นอกจากน้ี
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ยังไม่ดีพอ  
  
 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านน้ันก็คือ กรณี
ของ SCG ซึ่งพยายามใช้นโยบายในการเลื่อนตําแหน่งพนักงานภายใต้เง่ือนไขที่ว่า บุคคลน้ันๆ จําเป็นต้องผ่าน
การประจํางานในต่างประเทศ 
 
10.1.3 โอกาส 
 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 
 จากการประมาณการขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) พบว่า ในปี 2559-2563 การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ือนบ้านจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.6 ต่อปี เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านจะเติบโตร้อยละ 6-8 ต่อปี เช่น เมียนมาจะเติบโต 
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ร้อยละ 8.3 ต่อปี ลาวจะเติบโตร้อยละ 7.3 ต่อปี กัมพูชาจะเติบโตร้อยละ 7.3 ต่อปี และเวียดนามจะเติบโต
ร้อยละ 6 ต่อปี4 (ตารางที่ 10.2) 
  
 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศเพ่ือนบ้านรวมถึงเวียดนาม ซึ่งมีที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ใกล้กับไทยน้ัน จะเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปทําการค้าและการลงทุนทั้งใน
ประเทศเหล่าน้ัน   
 

ตารางที่ 10.2 การคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 
ประเทศ 2557 2558 2559 2559-2564 (เฉลีย่) 2554-2557 (เฉลีย่) 

อาเซียน-5 
อินโดนีเซีย 5.0 4.7 5.2 5.5 6.2 
มาเลเซีย 6.0 4.6 4.6 5.0 5.2 
ฟิลิปปินส์ 6.1 5.9 6.0 5.7 5.9 
ไทย 0.9 2.7 3.1 3.6 3.2 
เวียดนาม 6.0 6.4 5.9 6.0 5.6 
บรูไนและสิงคโปร ์
บรูไน -2.3 -1.4 0.5 1.8 0.9 
สิงคโปร์ 2.9 2.1 2.4 2.6 4.1 
ประเทศ CLM 
กัมพูชา 7.0 7.0 7.1 7.3 7.3 
ลาว 7.4 6.9 7.0 7.3 8.1 
เมียนมา 7.7 8.2 8.2 8.3 6.9 
จีนและอินเดีย 
จีน 7.3 6.8 6.5 6.0 8.2 
อินเดีย 7.3 7.2 7.3 7.3 5.5 
อาเซียน 10 ประเทศ (เฉลี่ย) 4.6 4.6 4.9 5.2 5.4 
กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (เฉลี่ย) 6.7 6.5 6.4 6.2 7.0 

ท่ีมา: OECD (2015)  
 

 การพัฒนาเมือง 
 McKinsey Global Institute ได้คาดการณ์ว่า ในอนาคตการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging 
Economy) จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก การเติบโตของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่าน้ี 
จะสร้างให้เกิดเมืองขนาดใหญ่อีกกว่า 440 เมืองทั่วโลก และการบริโภคของโลกจะเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 1505 

                                           
4  OECD, Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016 (http://www.oecd.org/dev/economic-outlook-for-

southeast-asia-china-and-india-23101113.htm)  
5  James Manyika, Jonathan Woetzel, and Richard Dobbs (McKinsey Global Institute), “No Ordinary Disruption: The Four 

Global Forces Breaking All the Trends”, Public Affairs , 2015 
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การเติบโตของเศรษฐกิจ เมือง และผู้บริโภคในเมืองใหญ่เหล่าน้ัน เป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นตลาดให้กับประเทศ
ไทยในการส่งออกสินค้าและบริการในอนาคต  
 

 การเช่ือมต่อทางกายภาพ 
 สืบเน่ืองจากจุดแข็งทางด้านทําเลท่ีต้ังของประเทศ หากประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านสามารถ
สร้างการเช่ือมโยงทางด้านกายภาพ เช่ือมโยงการคมนาคมต่างๆ ถึงกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน สะพาน 
และด่านพรมแดนติดต่อกัน และการสร้างทางรถไฟเช่ือมโยงกัน ย่อมเป็นโอกาสให้เศรษฐกิจของไทย 
โดยเฉพาะในด้านการค้า สามารถเติบโตได้ในอนาคต    อย่างไรก็ตาม นอกจากการสร้างการเช่ือมโยงทาง
กายภาพแล้วน้ัน รัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงในด้านข้อมูลตลอดจนอํานวยความสะดวกในการ
ผ่านแดน ตลอดจนการค้าขายระหว่างกัน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประเทศต่อยอดจากจุดแข็งทางด้าน
ภูมิศาสตร์อีกทางหน่ึงด้วย 
 
10.1.4 ภัยคุกคาม 
 

 ไทยไม่ได้ทําความตกลง FTAs กับคู่ค้าที่สําคัญ 
 การไม่ได้ทําความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าที่สําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (ไทย
ส่งออกไปทั้งสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ 10.3 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด ตามลําดับ) จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ในกรณีของสหภาพยุโรป 
กล่าวคือ การหยุดชะงักของการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรปจะเป็นอุปสรรคสําคัญในการ
ส่งออกของประเทศไทยในอนาคต เน่ืองจากสินค้าไทยจะเสียเปรียบสินค้าจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคท่ีมีความ
ตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เช่น เวียดนาม หรือสินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก
สหภาพยุโรปในรูปแบบต่างๆ   
 
10.2 กัมพูชา 
 
 กัมพูชามีจุดแข็งสําคัญคือ อัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า และเศรษฐกิจเติบโตสูง ขณะที่จุดอ่อนคือ ระบบ
สาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนา รวมท้ัง ปัญหาการคอร์รัปชัน การขาดแคลน
แรงงานทักษะ และการตีความกฎหมายที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ สําหรับโอกาสคือ ประชากรในเมืองมีกําลังซื้อ
ค่อนข้างสูง กฎหมายเป็นมิตรต่อการลงทุนจากต่างชาติ การพัฒนาเมือง และการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจาก
ตลาดส่งออกหลัก เช่น สหภาพยุโรป ส่วนภัยคุกคามสําคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาของการส่งออกของ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในสัดส่วนที่สูงมาก และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง (ภาพที่ 
10.2) 
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ภาพท่ี 10.2 การวิเคราะห์ SWOT กัมพูชา 

 
 ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 
10.2.1 จุดแข็ง 
 

 อัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า 
 กัมพูชามีประชากรประมาณ 15 ล้านคน และมีกําลังแรงงานประมาณ 9 ล้านคน โดยมีอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นตํ่าอยู่ที่ 140 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน  
 

 เศรษฐกิจเติบโตสูง 
เศรษฐกิจของกัมพูชามีการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงปี 2557-2559 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 

7.0-7.1 และคาดว่า ในปี 2559-2563 อัตราการเติบโตโดยเฉล่ียร้อยละ 7.3 (ที่มา: OECD 2016) 
 
10.2.2 จุดอ่อน 
 

 ระบบสาธารณูปโภคยังไม่พัฒนา 
 ระบบการจัดการนํ้าที่ยังไม่พัฒนา ทําให้ในบางฤดูกาลขาดแคลนน้ํา แม้จะมีทรัพยากรนํ้าอยู่มากใน
ธรรมชาติ โดยในปัจจุบัน รัฐบาลกําลังพยายามปรับปรุงการจัดการระบบชลประทานในประเทศ  

 

- อัตราค่าจ้างแรงงานต่ํา 
- เศรษฐกิจเติบโตสูง 
 

- การพ่ึงพาของการส่งออกของอุตสาหกรรมเดียวใน
สัดส่วนที่สูงมาก 
- สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง 
 
 

- ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนา 
- ปัญหาการคอร์รัปชัน 
- การขาดแคลนแรงงานทักษะ  
- ปัญหาแรงงานประท้วง และอัตราค่าจ้างเพิ่มข้ึนรวดเร็ว 
- การตีความกฎหมายที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ 

- ประชากรในเมืองมีกาํลังซ้ือสูง 
- กฎหมายเป็นมติรต่อการลงทุนจากต่างชาต ิ
- การพัฒนาเมอืง 
- การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากตลาดหลกั 
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ในส่วนของไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าแพงเนื่องจากใช้ถ่านหินและน้ํามันเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 

นอกจากน้ี ยังต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกําลังสร้างโรงไฟฟ้า 18 โครงการ โดย
เป็นโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและถ่านหิน ตลอดจนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ผ่านการร่วมมือกับนักลงทุนชาวจีนและ
มาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3–4 ปีข้างหน้า เพ่ือที่จะเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้า และลดราคาค่าไฟฟ้าใน
อนาคต ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงในอนาคต6  

 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนา 

 ระบบโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนา ทําให้การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบล่าช้า อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าไม่แพงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยอยู่ที่ประมาณ หน่ึงเหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลเมตร แต่มี
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งน้ี ดัชนีช้ีวัดความประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistic 
Performance Index) ของกัมพูชาในปี 2559 อยู่ที่ 2.80 จาก 5 หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค
พบว่า เป็นลําดับที่สามจากท้ายโดยสูงกว่าลาวและเมียนมาเท่าน้ัน ในขณะที่ของประเทศไทยอยู่ที่ 3.46 ในปี
เดียวกัน7 
 

 ปัญหาการคอร์รัปชัน  
 การคอร์รัปชันยังเป็นปัญหาที่สําคัญของกัมพูชา โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากช่องโหว่ของกฎหมายท่ีให้
อํานาจการใช้ดุลยพินิจและการตีความของเจ้าพนักงาน ทั้งน้ี องค์การความโปร่งใสสากล (Transparency 
International) จัดอันดับความโปร่งใส (Corruption Perception Index) ให้กัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 150 จาก
ทั้งหมด 168 ประเทศที่มีการจัดอันดับในปี 25588 
 

 ขาดแคลนแรงงานทักษะ 
แรงงานทักษะขาดแคลนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร 

ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างเช่ือม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 
(JICA) เริ่มเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาของกัมพูชาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว9 นอกจากน้ี ชาว
กัมพูชาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการทํางานในโรงงาน ทั้งในส่วนของหน้าที่รับผิดชอบ 
วิธีการทํางาน มาตรฐานความปลอดภัย และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม10  
  

                                           
6   จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศกัมพูชา 
7  World Bank, Logistic Performance Index 2015, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 
8  Transparency International, Corruption Perception Index 2015, http://www.transparency.org/ (Accessed August 24, 2016) 
9  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศกัมพูชา 
10  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศกัมพูชา 
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 การประท้วงของแรงงาน และอัตราค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
มีการประท้วงของแรงงานโดยผิดกฎหมายเป็นประจําในกัมพูชา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่ง

ห่ม นอกจากน้ี รัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามาจัดการปัญหาการประท้วงของแรงงานอย่างจริงจังสืบเน่ืองมาจากการกลัว
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทางการเมือง เช่น การสูญเสียความนิยมและคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง 

นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างแรงงานของกัมพูชามีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปีที่
กําลังจะมีการเลือกต้ัง ทั้งน้ี อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าของกัมพูชาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐฯ ใน
ปี 2561 

 

 การตีความที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ 
 กฎหมายกัมพูชายังเปิดช่องว่างให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทําให้เป็นช่องโหว่ให้เกิดการ 
คอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจในกัมพูชา 
 

 ราคาที่ดินสูง 
 ราคาที่ดินในเมืองใหญ่ของกัมพูชามีราคาแพงมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
เช่น บริเวณบึงเก็งกอง และถนนนโรดม ซึ่งเป็นผลมาจากพ้ืนที่ในเขตเมืองที่มีอยู่อย่างจํากัดและการขยายตัว
ของเมืองที่ไม่ทันต่อความต้องการใช้พ้ืนที1่1 
 
10.2.3 โอกาส 
 

 ประชากรในเมืองมีกําลังซื้อค่อนข้างสูง 
มีประชากรท่ีมีกําลังซื้อแฝงอยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงพนมเปญอยู่มาก โดยอาจจะเป็นผลมาจาก

ชาวกัมพูชาที่เคยอพยพออกไปนอกประเทศเร่ิมกลับมาในกัมพูชามากข้ึน  
การขยายตัวของชนช้ันกลางของกัมพูชา กําลังซื้อที่สูงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง และ

ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาผู้บริโภคชาวกัมพูชาที่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นโอกาสดีของนักธุรกิจ
ไทยในการเข้าไปทําการค้า  

 

 สินค้าไทยเป็นที่นิยม 
 สินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในกัมพูชา โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแม้จะมีราคาสูง
กว่าสินค้าจากจีนและเวียดนาม  
 

                                           
11  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศกัมพูชา 
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 กฎหมายเป็นมิตรต่อการลงทุนจากต่างชาติ 
กฎระเบียบด้านการลงทุนของกัมพูชา เป็นมิตรต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (foreign direct 

investment) อย่างมาก โดยแทบจะไม่มีข้อจํากัดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
ทําให้ได้รับการลงทุนจากหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และไทย ทั้งน้ี ธนาคารโลก (World 
Bank) ได้จัดอันดับให้กัมพูชาอยู่ในลําดับที่ 127 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ในการจัดอันดับความยากง่ายใน
การทําธุรกิจ (Ease of Doing Business)12  

 

 การพัฒนาเมือง 
 ในปัจจุบัน เศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการ
พัฒนาเมืองผ่านการก่อสร้างและเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง AEON นอกจากน้ี ยังมีการ
ลงทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งในแนวราบและแนวด่ิง โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยนักลงทุนชาวจีนและ
สิงคโปร์ จึงถือเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจต่อเน่ืองจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและที่อยู่อาศัย เช่น การออกแบบ
ตกแต่งภายใน และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน 
 

 การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายหลัก 
 กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences) 
จากสหรัฐอเมริกา ยกเว้น สินค้าเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า นอกจากน้ียังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
(Everything But Arms) จากสหภาพยุโรป (EU) ทําให้กัมพูชาเป็นประเทศที่น่าสนใจสําหรับนักธุรกิจไทยที่จะ
ย้ายฐานการผลิตของสินค้าที่ผลิตเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะ การส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา 
 
10.2.4 ภัยคุกคาม 
 

 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาของการส่งออกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มในสัดส่วนที่สูง  

เศรษฐกิจของกัมพูชามีขนาดเล็ก จึงเติบโตด้วยการพ่ึงพาของการส่งออกเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
กัมพูชายังไม่สามารถกระจายการผลิตไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ทําให้พ่ึงพาการส่งออกของ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในสัดส่วนที่สูงมากถึงประมาณร้อยละ 70 ของการส่งออกทั้งหมด  ดังน้ัน 
หากอุตสาหกรรมดังกล่าวประสบปัญหา เช่น เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมดังที่เคยเกิดขึ้นใน 
บังคลาเทศ บริษัทในอุตสาหกรรมแฟช่ันที่ว่าจ้างให้กัมพูชาตัดเย็บเสื้อผ้า ก็อาจถอนตัวเพ่ือรักษาภาพลักษณ์
ของแบรนด์สินค้าของตน  

                                           
12  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 
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 สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง 
สถานการณ์ทางการเมืองภายในกัมพูชามีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง เห็นได้ชัดจากความตึงเครียด

ระหว่างรัฐบาล (พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodia People’s Party: CPP)) กับฝ่ายค้าน (พรรคกู้ชาติ 
(Cambodian National Rescue Party: CNRP)) ซึ่งนําไปสู่การจับกุมผู้นําพรรคฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหว 
นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์กันว่า การเลือกต้ังสภาตําบล (Commune elections) ในเดือนมิถุนายน 2560 
และการเลือกต้ังทั่วไป (general election) ในเดือนกรกฎาคม 2561 อาจทําให้ความตึงเครียดทางการเมือง
ระหว่างทั้งสองพรรคการเมืองมีเพ่ิมมากย่ิงขึ้นจนนําไปสู่ความไม่สงบ13 ทั้งน้ี รัฐบาลชุดปัจจุบันยังมีการดําเนิน
นโยบายที่โน้มเอียงไปทางประชานิยม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงก่อนการเลือกต้ัง เช่น การปรับขึ้นค่าจ้าง
แรงงานขั้นตํ่า และการไม่จัดการการประท้วงอย่างผิดกฎหมายของแรงงานอย่างจริงจัง 
 
10.3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

สปป. ลาว มีจุดแข็งที่สําคัญคือ อัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า เศรษฐกิจเติบโตสูง และทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ ขณะที่จุดอ่อนของประเทศคือ แรงงานมีจํากัด กฎระเบียบต่างๆ ไม่ชัดเจน การทําธุรกิจของ
ต่างชาติทําได้ยาก รัฐบาลประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และระบบขนส่งโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนา สําหรับโอกาส
ของประเทศ ได้แก่ การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหภาพยุโรป และจํานวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ส่วนภัยคุกคามที่สําคัญ ได้แก่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดตํ่าลงในตลาดโลก และการเข้า
มาลงทุนของต่างชาติอย่างขาดความรับผิดชอบ (ภาพที่ 10.3) 
  

                                           
13  https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/cambodia/safety-and-security และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
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ภาพท่ี 10.3 การวิเคราะห์ SWOT สปป. ลาว 

 
 ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 
10.3.1 จุดแข็ง 
 

 อัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า 
 สปป. ลาวเป็นประเทศที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า โดยปัจจุบัน อัตราค่าจ้างข้ันตํ่าถูกกําหนดให้เท่ากัน
ทั้งประเทศโดยอยู่ที่ 900,000 กีบต่อเดือน หรือประมาณ 111.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน14 ซึ่งถือเป็นอัตรา
ค่าจ้างแรงงานที่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างแรงงานเวียดนาม และกัมพูชา 
 

 เศรษฐกิจเติบโตสูง 
 องค์การเ พ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organization for Economic Co-
operation and Development) ประมาณการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียระหว่างปี 2559-2564 
ของสปป. ลาวไว้ที่ร้อยละ 7.3 ขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของไทยอยู่ที่ 
ร้อยละ 3.6 
  

                                           
14  จากการสัมภาษณ์ Department of Planning and Investment (DPI) 

- อัตราค่าจ้างแรงงานต่ํา 
- เศรษฐกิจเติบโตสูง 
- ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

- แรงงานมีจํากัด 
- กฎระเบียบต่างๆ ไม่ชัดเจน  
- การทําธุรกิจของต่างชาติทําได้ยาก 
- รัฐบาลประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
- ระบบขนส่งโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนา 

- การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
- จํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดตํ่าลงในตลาดโลก 
- การเข้ามาลงทุนของต่างชาติอย่างขาดความ
รับผดิชอบ 
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 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

 สปป. ลาวมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ อาทิ ป่าไม้ สินแร่ ถ่านหิน และทรัพยากรน้ํา โดยการที่ประเทศมี
แหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ ทําให้เหมาะต่อการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสปป. ลาวต้องการผลักดันประเทศให้
เป็น Battery of Asia15 
 
10.3.2 จุดอ่อน 
 

 แรงงานมีจํากัด 
สปป. ลาว เป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรน้อย โดยในปี 2558 มีประชากรท้ังหมดราว 6.8 ล้านคน 

ซึ่งเป็นกําลังแรงงานจํานวน 3.8 ล้านคน16 หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรท้ังประเทศ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนพบว่า กําลังแรงงานของ สปป. ลาวมีจํานวนมากกว่ากําลัง
แรงงานของประเทศบรูไน และสิงคโปร์เท่าน้ัน สําหรับอัตราการเติบโตของประชากรเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 
1.0617  
 

 กฎระเบียบต่างๆ ไม่ชัดเจน 
 จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใน สปป. ลาว พบว่า กฎหมายของ สปป. ลาว ยังไม่ชัดเจน 
เน่ืองจากการตีความกฎหมาย ยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละรายเป็นหลัก ซึ่งทําให้นักลงทุน
เกิดความสับสน รวมถึงเกิดปัญหาการคอร์รัปชันได้ง่าย นอกจากน้ี จากการสํารวจของ Transparency 
International ที่จัดทําดัชนีช้ีวัดความโปร่งใส (Corruption Perception Index) พบว่า ในปี 2558 สปป. ลาว 
ถูกจัดอันดับความโปร่งใสให้อยู่ในลําดับที่ 139 จาก 168 ประเทศทั่วโลก หรือเป็นลําดับที่ 7 ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนโดยมีลําดับสูงกว่าเมียนมา และกัมพูชาเท่าน้ัน18  
 

 การทําธุรกิจของต่างชาติทําได้ยาก 
จากการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในปี 2559 พบว่า สปป. 

ลาว ถูกจัดอยู่ในลําดับที่ 134 จาก 189 ประเทศทั่วโลก และเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน  
สปป. ลาว ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ียากต่อการเข้าไปทําธุรกิจเป็นลําดับ 2 รองจากเมียนมา โดยปัจจัย

                                           
15  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, http://www.ditp.go.th/contents_attach/94398/94398.pdf (เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 

สิงหาคม 2559) 
16  World Bank, Lao PDR, http://www.worldbank.org/en/country/lao (Accessed August 25, 2016) 
17  United Nations, UN Population Division, The World Population Prospect: The Revision 2010, New York: United Nations 
18  การจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีข้อมูลดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของบรูไนเปรียบเทียบด้วย 
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หลักที่ทําให้การเข้าไปทําธุรกิจในสปป. ลาวเป็นไปได้ยากคือ การเข้าถึงไฟฟ้า ปัญหาเร่ืองการคุ้มครองผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย และการค้าข้ามแดน19 
 

แม้ว่าการทําธุรกิจใน สปป. ลาวจะเป็นไปได้ยาก แต่จากการที่สินค้าไทยเป็นที่นิยมในประเทศ เป็น 
ปัจจัยหนุนเสริมของผู้ประกอบการไทยในการทําธุรกิจใน สปป. ลาว โดยชาวลาวมองว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่
มีคุณภาพ และจากการท่ีชาวลาวนิยมชมโทรทัศน์ไทย ทําให้ผู้บริโภคชาวลาวส่วนใหญ่รู้จักแบรนด์สินค้าไทย
ผ่านช่องทางดังกล่าว จึงทําให้ไม่ต้องทําการตลาดในประเทศมากนัก ซึ่งในปัจจุบันสินค้าที่จําหน่ายใน  
สปป. ลาวกว่าร้อยละ 80 เป็นสินค้าไทย20  

 
นอกจากน้ี สปป. ลาวเป็นประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทย ทําให้คนไทยมีความเข้าใจ

ตลาด และเข้าใจคนลาวมากกว่าคนชาติอ่ืน จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเข้าไปดําเนินธุรกิจที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจพฤติกรรม และวัฒนธรรมของคนในประเทศ โดยเฉพาะการทําธุรกิจด้านการบริหารจัดการ เช่น 
การบริหารโรงแรม การบริหารห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

 
 รัฐบาลประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง21 

 ในช่วงปลายปี 2556 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลลาวประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเน่ืองจาก เดิมรัฐบาลให้
อํานาจเจ้าแขวงให้สามารถอนุมัติโครงการเพ่ือพัฒนาแขวงที่ปกครองได้ ซึ่งแต่ละแขวงต้องการพัฒนาแขวง 
ของตน จึงมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก ทําให้เมื่อถึงช่วงเบิกเงินงบประมาณรัฐบาลกลางมีเงินไม่
เพียงพอสําหรับจ่ายให้ทุกโครงการที่เจ้าแขวงอนุมัติ ประกอบกับในปี 2558 สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) 
มีราคาตํ่าลง ซึ่งการจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวถือเป็นแหล่งรายรับหน่ึงของรัฐบาล ทําให้รัฐบาลขาด
ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน จากปัญหาการขาดสภาพคล่องของภาครัฐ ถือเป็นความท้าทายหน่ึงของธุรกิจ เน่ืองจากทํา
ให้การอนุมัติโครงการต่างๆ ชะลอลง โดยเฉพาะการลงทุนที่ต้องขอสัมปทานจากรัฐบาล 
 

 ระบบขนส่งโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนา  
 จากดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) ปี 2559 พบว่า สปป. ลาว
มีระดับคะแนนอยู่ที่ 2.07 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถูกจัดอยู่ในลําดับที่ 152 จาก 160 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นลําดับที่ตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน22 นอกจากน้ี การขนส่งภายในประเทศมี
ต้นทุนสูง และถนนลาดยางยังมีไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ โดยมีถนนลาดยางเฉพาะในเขตตัวเมือง และในแขวง
ขนาดใหญ่เท่าน้ัน 
                                           
19  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 25, 2016) 
20  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในสปป. ลาว 
21  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในสปป. ลาว 
22  World Bank, Logistic Performance Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 28, 2016) 
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10.3.3 โอกาส 
 

 การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
สปป. ลาว ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าตามข้อตกลง Everything But Arms (EBA)23 จาก 

สหภาพยุโรป (EU) ทําให้การส่งออกสินค้าไปยังสภาพยุโรปไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร 
 

 จํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาใน สปป. ลาวมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2558 มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใน

ประเทศราว 4.68 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.224 จึงทําให้การท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้หน่ึง
ของประเทศ ซึ่งในปี 2557 รายได้จากการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และคาดว่าในปี 2558 จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 5.525 

 
10.3.4 ภัยคุกคาม 
 

 สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) มีราคาตํ่าลง  
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) มีราคาตํ่าลง เช่น ทองคํา และทองแดง เป็นต้น ซึ่งรายได้จากการ

ขายสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นแหล่งรายรับที่สําคัญของรัฐบาล ทําให้รัฐบาลลาวขาดดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 
 

 การเข้ามาลงทุนของต่างชาติอย่างขาดความรับผิดชอบ 
ปัจจุบัน สปป. ลาวมีการเข้ามาลงทุนของต่างชาติอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการ 

จ้างงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาลงทุนของต่างชาติบางแห่ง เป็นการเข้ามาลงทุนอย่างขาดความ
รับผิดชอบซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนชุมชนและสังคมของคนท้องถิ่น เช่น 
กรณีที่นักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนทําธุรกิจการเกษตรทางตอนเหนือของประเทศ ที่มีการใช้สารเคมีซึ่งส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนท้องถิ่น26 
 

                                           
23  EBA คือ โครงการท่ีสหภาพยุโรปให้สิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีนําเข้าและยกเลิกการกําหนดโควตานําเข้าให้แก่สินค้านําเข้าที่มี

แหล่งกําเนิดจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด 
24  Tourism Development Department, Statistical Report on Tourism in Laos 2015, 

http://www.tourismlaos.org/files/files/2015%20Statistics%20Report%20on%20Tourism%20in%20English%20Version.pdf 
(Accessed August 28, 2016) 

25  World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2015 
26  Thai PBS, กล้วยหอมจีน ผลกระทบจากลาวถึงไทย, http://program.thaipbs.or.th/Varathailand/episodes/37596 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม 2559) 
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10.4  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 

เมียนมามีจุดแข็งสําคัญคือ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชากรจํานวนมาก และอัตราค่าจ้าง
แรงงานตํ่า  ที่ต้ังทางภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะท่ีจุดอ่อนคือ สาธารณูปโภคด้อย
พัฒนา ระบบโลจิสติกส์ด้อยพัฒนา กฎระเบียบมีความซ้ําซ้อน ไม่ชัดเจนและล้าสมัย แรงงานมีประสิทธิภาพตํ่า
และขาดแคลนแรงงานฝีมือ ตลอดจน ที่ดินมีราคาสูง สําหรับโอกาสที่สําคัญได้แก่ การเติบโตของชนช้ันกลาง 
และการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีทางภาษีศุลกากรจากตลาดหลัก ส่วนภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยธรรมชาติ และ
ความเสี่ยงทางการเมือง (ภาพที่ 10.4) 

 
ภาพท่ี 10.4 การวิเคราะห์ SWOT เมียนมา 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 
10.4.1  จุดแข็ง 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
 เมียนมาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ อัญมณี
โดยเฉพาะหยก ทับทิม และแซฟไฟร์27  
 

                                           
27  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, http://www.ditp.go.th/contents_attach/93255/93255.pdf (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม 2559) 

- ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
- ประชากรจํานวนมากและอัตราค่าจ้างตํ่า 
- ท่ีตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ 
- เศรษฐกิจขยายตัวสูง 

- สาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกส์ 
ด้อยพัฒนา 
- กฎระเบียบไม่ชัดเจน และล้าสมัย  
- แรงงานมีประสิทธิภาพตํ่า และขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
- ที่ดินมีราคาสูง 

- การเติบโตของชนชั้นกลางและ 
การขยายตัวของเมือง 
-การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีทางภาษีศุลกากร
จากตลาดหลัก 

- ภัยธรรมชาติ 
- ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมือง 
และชาติพันธุ์ 
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 ประชากรจํานวนมากและอัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า 

 เมียนมามีจํานวนประชากรอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 64 ล้านคน28 และมีกําลังแรงงานประมาณ 30 ล้าน
คน โดยมีอัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ที่ 3,600 จ๊าด (Kyat) หรือประมาณ 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน 
 

 ที่ต้ังภูมิรัฐศาสตร์ 
 ที่ต้ังทางภูมิรัฐศาสตร์ของเมียนมาถือว่าอยู่ในจุดที่มีความสําคัญเน่ืองจากเป็นทางเชื่อมต่อระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียนกับภูมิภาคเอเชียใต้ โดยมีพรมแดนติดกับทั้งจีน อินเดีย ลาว และไทย นอกจากน้ี ยังมีชายฝั่ง
ทะเลที่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย เมียนมาจึงถือได้ว่าเป็นประเทศที่สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการค้าของอาเซียน
กับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 

 เศรษฐกิจขยายตัวสูง 
 เมียนมามีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2557 มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ 7.7 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 8.2 ในปี 2558 และ 2559  นอกจากน้ี ในปี 2559-2563 OECD คาดการณ์
ว่า เมียนมาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.3 ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (ที่มา: OECD 2016) 
 
10.4.2  จุดอ่อน 
 

 สาธารณูปโภคด้อยพัฒนา29 
 เมียนมายังคงประสบปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้ามีราคาสูง มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับอยู่
บ่อยคร้ังแม้อยู่ในเขตเมือง ทําให้บริษัทหรือโรงงานต้องมีเคร่ืองผลิตไฟฟ้าสํารองเป็นของตัวเอง นอกจากน้ี
กระแสไฟฟ้ายังขาดความเสถียร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักรที่อ่อนไหวต่อ
ความเสถียรของกระแสไฟฟ้าได้ 
 
 สําหรับนํ้าประปานั้น เมียนมายังคงประสบกับปัญหาการขาดแคลนนํ้าอยู่บ้างเน่ืองจากขาดระบบการ
บริหารจัดการนํ้าที่ดี แม้จะมีแม่นํ้าสําคัญถึง 2 สายหลัก คือ แม่นํ้าอิรวดี และแม่นํ้าสาละวิน 
  

                                           
28  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, http://www.ditp.go.th/contents_attach/93255/93255.pdf (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม 2559) 
29  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศเมียนมา 
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 ระบบโลจิสติกส์ด้อยพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ของเมียนมายังค่อนข้างด้อยพัฒนา ทําให้การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบล่าช้า โดย ดัชนี

ช้ีวัดความประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistic Performance Index) ของเมียนมาในปี 2559 อยู่ที่ 2.46 
จาก 5 หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคพบว่า เป็นลําดับสุดท้ายของภูมิภาค30 
 

 กฎระเบียบซับซ้อน ไม่ชัดเจน และล้าสมัย 
กฎหมายของประเทศเมียนมามีความล้าสมัย โดยไม่ได้รับการปรับปรุงมานานมากกว่า 40 ปี การ

ดําเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ มีความล่าช้า นอกจากน้ี กฎหมายในการลงทุนต่างๆ มีความซับซ้อนมาก โดยมี
ความจําเป็นที่ต้องทําการขออนุญาตผ่านหลายกระทรวง เช่น การขออนุญาตสร้างโรงงานทําเครื่องประดับ 
ต้องทําการยื่นเร่ืองไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และอีกหลายๆ กระทรวง และไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนว่า
สามารถประกอบกิจการได้หรือไม่ ทั้งน้ี ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดอันดับให้เมียนมาอยู่ในลําดับที่ 167 
จาก 189 ประเทศทั่วโลก ในการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business)31  

 

 กฎหมายจํากัดการลงทุนการทําการค้าจากต่างชาติ 
ชาวต่างชาติไม่สามารถประกอบธุรกิจการค้า (trading) ภายในประเทศได้ โดยผู้ถือครองหุ้นในบริษัท

ที่ทําการขายสินค้าในประเทศต้องเป็นชาวเมียนมาทั้งหมด หากแม้มีชาวต่างชาติถือครองหุ้น แม้แต่ 1 หุ้นขึ้น
ไป จะถือว่าบริษัทน้ันเป็นบริษัทต่างชาติและไม่สามารถขายสินค้าภายในประเทศเมียนมาได้ นอกจากน้ี การ
นําสินค้าเข้ามาจําหน่ายในประเทศเมียนมาต้องมีใบอนุญาตนําสินค้าเข้า (import license) โดยเป็นอุปสรรค
เพ่ือไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจค้าขายในประเทศ ทั้งน้ี กฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถขอ
ใบอนุญาตนําสินค้าเข้ามา เพ่ือทําการผลิตและส่งออกไปยังประเทศอ่ืน  

 

 แรงงานมีประสิทธิภาพแรงงานตํ่าและขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
 แรงงานในเมียนมายังคงมีประสิทธิภาพแรงงาน (labor productivity) ตํ่า เมื่อเทียบกับประเทศไทย 
หรือเวียดนาม นอกจากน้ี ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ 
โดยเฉพาะในสาขาช่างเทคนิคและช่างฝีมือ32 
  

                                           
30  World Bank, Logistic Performance Index 2015, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 
31  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 
32  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศเมียนมา 
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 ที่ดินมีราคาแพง 
ราคาและอัตราค่าเช่าที่ดินของเมียนมาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่มีราคาสูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากอุปทาน

ที่มีอยู่อย่างจํากัด เน่ืองด้วยที่ดินมากกว่าร้อยละ 90 ถือครองโดยรัฐบาล และมีพ้ืนที่เพียงร้อยละ 10 เท่าน้ันที่
ถือครองโดยเอกชน  
 
10.4.3 โอกาส 
 

 ชนช้ันกลางเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ชนช้ันกลางของเมียนมาเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีกําลังซื้อสูงมากขึ้นโดยเฉพาะในเมือง

ใหญ่ โดยจากการประมาณการของ สํานักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของญี่ปุ่น ณ ย่างกุ้ง (JETRO 
Yangon) พบว่า กว่าร้อยละ 40 ของผู้อยู่อาศัยในย่างกุ้งใช้จ่ายมากกว่าเดือนละ 300 เหรียญสหรัฐฯ 

 
การขยายตัวของชนช้ันกลางของเมียนมา กําลังซื้อที่สูงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง และ

ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาผู้บริโภคชาวเมียนมาที่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าสินค้าจากจีน
หรือเวียดนาม33 เป็นโอกาสดีของนักธุรกิจไทยในการเข้าไปทําการค้าในเมียนมา  
 

 ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายหลัก 
เมียนมาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Everything But Arms) จากสหภาพยุโรป (EU) นอกจากน้ี 

ในอนาคตเมียนมายังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of 
Preferences) จากสหรัฐอเมริกา ทําให้เมียนมาเป็นประเทศท่ีน่าสนใจสําหรับนักธุรกิจไทยที่จะย้ายฐานการ
ผลิตของสินค้าที่ผลิตเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะ การส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา 
 
10.4.4 ภัยคุกคาม 
 

 ภัยธรรมชาติ 
เมียนมาเป็นประเทศหน่ึงในอาเซียนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย เช่น แผ่นดินไหว 

นํ้าท่วม แผ่นดินถล่ม พายุไซโคลน เป็นต้น โดยจากการจัดอันดับดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

                                           
33  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศเมียนมา 
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(Global Climate Change Index) ระหว่างปี 2538-2558 พบว่า เมียนมาถูกจัดให้เป็นลําดับที่ 2 จาก 187 
ประเทศทั่วโลก ว่าเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงจากภูมิอากาศมากที่สุด34 

 

 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมือง และชาติพันธ์ุ 
แม้ว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประชาธิปไตยของเมียนมาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม เมียนมายังมีความเสี่ยงทางการเมืองบางประการท่ี
อาจก่อให้เกิดวิกฤติหรือปัญหาให้กับประเทศได้ เช่น หากมีการสูญเสียผู้นําประเทศ การกลับเข้ามายึดอํานาจ
ของทหารอีกคร้ัง หรือการประทุขึ้นของความขัดแย้งระหว่างชาติพันธ์ุต่างๆ ในเมียนมา 
 
10.5  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

เวียดนามมีจุดแข็งสําคัญได้แก่ การมีแรงงานจํานวนมาก มีข้อตกลงทางการค้าเสรีจํานวนมาก และ
เศรษฐกิจเติบโตสูง ขณะที่จุดอ่อนคือ ปัญหาการคอร์รัปชัน อัตราค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น การ 
ขาดแคลนแรงงานในบางพ้ืนที่ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา สําหรับโอกาสที่สําคัญ ได้แก่ การ
ขยายตัวของชนช้ันกลาง และการค้าผ่าน e-commerce ภัยคุกคามของเวียดนาม ได้แก่ ปัญหาข้อพิพาททาง
เขตแดน (ภาพที่ 10.5) 
 

ภาพท่ี 10.5 การวิเคราะห์ SWOT เวียดนาม 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

                                           
34  GERMANWATCH, Global Climate Risk Index 2016, https://germanwatch.org/fr/download/13503.pdf (Accessed August 28, 

2016) 

- แรงงานจํานวนมาก 
- ข้อตกลงทางการค้าเสรีจํานวนมาก 
- เศรษฐกิจเติบโตสูง 

- ปัญหาการคอร์รัปชัน 
- อัตราค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มสูงข้ึน 
- การขาดแคลนแรงงานในบางพืน้ท่ี 
- ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา 
 

- การขยายตัวของชนชั้นกลาง 
- การค้าผ่าน e-commerce 
 

- ข้อพิพาททางเขตแดน 
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10.5.1 จุดแข็ง 
 

 แรงงานจํานวนมาก 
ในปี 2558 เวียดนามมีจํานวนประชากรในประเทศราว 91.7 ล้านคน โดยเป็นกําลังแรงงานประมาณ 

53.98 ล้านคน ซึ่งเป็นจํานวนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหน้า35 ทั้งน้ี แรงงานส่วนใหญ่ของเวียดนามเป็น
กําลังแรงงานวัยหนุ่มสาว โดยแรงงานร้อยละ 66.6 ของกําลังแรงงาน เป็นแรงงานที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี36 

 

 ข้อตกลงทางการค้าจํานวนมาก 
เวียดนามเป็นประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศและทวีปต่างๆ จํานวนมาก เช่น การทํา

ข้อตกลงทางการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EU) เป็นต้น ซึ่งทําให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อส่งออกสินค้าไป
ยังประเทศหรือทวีปต่างๆ ที่ได้ทําข้อตกลงไว้ โดยในปี 2557 เวียดนามมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรปในสัดส่วนร้อยละ 19.1 และร้อยละ 18.6 ตามลําดับ37 

 

 เศรษฐกิจเติบโตสูง 
เวียดนามเป็นประเทศหน่ึงในอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยคาดการณ์ว่าอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยระหว่างปี 2559-2564 ของเวียดนามจะอยู่ที่ร้อยละ 6.0 ขณะที่การคาดการณ์อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของไทยอยู่ที่ร้อยละ 3.6 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน38 
 
10.5.2 จุดอ่อน 

 
 ปัญหาการคอร์รัปชัน 
ดัชนีช้ีวัดความโปร่งใส (Corruption Perception Index) พบว่า ในปี 2558 เวียดนามถูกจัดอันดับ

ความโปร่งใสให้อยู่ในลําดับที่ 112 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นลําดับที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนในภูมิภาคอาเซียน39 นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ในเวียดนามพบว่า นักธุรกิจส่วนใหญ่ยังต้องมีการ
จ่ายเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือต้องใช้เส้นสายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจอยู่ 

 

                                           
35  General Statistic Office, Ministry of Investment and Planning, Report on labor force survey 2015 Hanoi: 2016 
36  United Nations, Department of Economic and social Affair, Population Division (2015), World Population Prospect: The 

2015 Revision: New York: United Nations 
37  International Trade Center, http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-country-product/ / (Accessed 

August 26, 2016) 
38  OECD, Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016, http://www.oecd.org/dev/asia-

pacific/SAEO2016_Overview%20with%20cover%20light (Accessed August 25, 2016) 
39  Transparency International, Corruption Perception Index 2015, http://www.transparency.org/ (Accessed August 25, 2016) 
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สําหรับการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในปี 2559 พบว่า 

เวียดนามถูกจัดอยู่ในลําดับที่ 90 จาก 189 ประเทศทั่วโลก และเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน  
เวียดนามถูกจัดอันดับอยู่ในลําดับที่ 540 
 

 อัตราค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของเวียดนามจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยปัจจุบัน มีอัตราค่าจ้างอยู่ระหว่าง

110-160 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าจ้างมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ือง โดยอัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าจ้าง
แรงงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10-13 ต่อปี41 ขณะท่ีผลผลิตต่อแรงงาน (output per worker) มีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 4.92 ต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV พบว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มีผลผลิตต่อ
แรงงานเฉล่ียต่อปีเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด42 ทั้งน้ี นอกจากอัตราค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นทุกปี เวียดนาม
ยังมีค่าสวัสดิการต่างๆ ในระดับสูง อาทิ ค่าประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันการว่างงาน ที่นายจ้าง
ต้องจ่ายแก่ลูกจ้างราวร้อยละ 2443 

 

 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่พัฒนา 
จากดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) ปี 2559 ของเวียดนาม

อยู่ที่ 2.98 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 5 คะแนน ซึ่งจัดเป็นลําดับที่ 64 จาก 160 ประเทศ และถือเป็นลําดับที่ 
5 ของประเทศสมาชิกอาเซียน44 โดยเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทําให้ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานในปัจจุบัน ไม่เพียงพอสําหรับการรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองสําคัญ ปัญหาท่าเรือไม่เพียงพอ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
พยายามเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ อาทิ รถไฟฟ้า การขยายท่าเรือ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์  
อุโมงค์ลอด45 

 
 การขาดแคลนแรงงานในบางพ้ืนที่ 
จากการสัมภาษณ์ในเวียดนามพบว่า บางพ้ืนที่ของประเทศเร่ิมขาดแคลนกําลังแรงงาน โดยเฉพาะ

พ้ืนที่ที่มีภาคอุตสาหกรรมหนาแน่น เช่น โฮจิมินห์ ฮานอย ด่องไน เป็นต้น โดยมีสาเหตุจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รวมท้ัง แรงงานชาวเวียดนามไม่นิยมเดินทางไปทํางานไกลถิ่นกําเนิด
ของตน 

                                           
40  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 28, 2016) 
41  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในเวียดนาม 
42  International Labor Organization 
43  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในเวียดนาม 
44  World Bank, Logistic Performance Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 28, 2016) 
45  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในเวียดนาม 
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 ข้อจํากัดการค้าปลีกของต่างชาติ46 
เวียดนามผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการจัดจําหน่ายในระดับสูง เช่น บริการตัวแทนนายหน้า 

บริการค้าส่ง บริการค้าปลีก และบริการแฟรนไชส์ อย่างไรก็ตาม กฎหมายการลงทุนเวียดนามจํากัดให้ 
นักลงทุนต่างชาติสามารถเปิดสาขาได้เพียงแห่งเดียว โดยหากต้องการเปิดสาขามากกว่า 1 แห่ง จะต้องทดสอบ
ความจําเป็นทางเศรษฐกิจโดยขออนุญาตจัดต้ังจากรัฐ ยกเว้นกรณีเปิดร้านค้าที่มีพ้ืนที่น้อยกว่า 500 ตาราง
เมตร ไม่ต้องผ่านการทดสอบดังกล่าว 
 
10.5.3 โอกาส 
 

 การขยายตัวของชนช้ันกลาง 
ปัจจุบัน เวียดนามมีประชากรวัยหนุ่มสาวจํานวนมาก ตลอดจน มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

ชนช้ันกลาง ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2555 จํานวนชนช้ันกลางใน
เวียดนามมีประมาณ 8 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมจํานวนเป็น 44 ล้านคนในปี 2563 และขยับขึ้นเป็น 
95 ล้านคนในปี 257347 

 

 การค้าผ่าน e-commerce 
การค้าผ่าน e-commerce เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเวียดนาม เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่เป็น

ประชากรวัยหนุ่มสาวที่เร่ิมมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2559 ชาวเวียดนามกว่าร้อยละ 51.5 ที่มีการ
ใช้อินเทอร์เน็ต หรือคิดเป็นอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี48 อย่างไรก็ตาม ยังมี     
ความท้าทายในการค้าผ่าน e-commerce ในเวียดนาม เน่ืองจากชาวเวียดนามส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้บัตรเครดิต 
 
10.5.4 ภัยคุกคาม 
 

 ข้อพิพาททางเขตแดน 
เวียดนามกําลังเผชิญปัญหาข้อพิพาททางเขตแดนในทะเลจีนใต้ ประเด็นพิพาทดังกล่าวอาจส่งผลให้

เกิดความตึงเครียด ตลอดจนอาจนําไปสู่การเกิดวิกฤติการณ์ความขัดแย้งระหว่างคู่พิพาทในภูมิภาคได้ 
นอกจากนี้ ประเด็นพิพาทดังกล่าวไม่ได้จํากัดอยู่แค่ระหว่างประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน

                                           
46  สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
47  Neilsen, What do Vietnamese grocery shoppers want? 2013, 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2014/grocery-report-2013.pdf   
(Accessed August 2, 2016) 

48  Internet World Stats, Internet Usage in Asia, http://www.internetworldstats.com/stats3.htm (Accessed August 28, 2016) 
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เท่าน้ัน แต่ยังเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองอีกด้วย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุน 
และความร่วมมือในด้านต่างๆ ของประเทศคู่ขัดแย้งได้ในอนาคต 
 
10.6 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

ประเทศอินโดนีเซีย มีจุดแข็ง คือ การมีประชากรจํานวนมาก และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
มีจุดอ่อน คือ ปัญหาคอร์รัปชัน ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงของตัวบทกฎหมาย และระบบโลจิสติกส์
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ด้อยพัฒนา การจํากัดการลงทุนจากต่างชาติ และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
สําหรับโอกาสน้ัน อินโดนีเซียมีการพัฒนาเมือง ชนช้ันกลางเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่มีภัยคุกคาม คือ  
การตกขบวน TPP และความเสี่ยงจากการก่อการร้าย (ภาพที่ 10.6)  
 

ภาพท่ี 10.6 การวิเคราะห์ SWOT อินโดนเีซีย 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 
10.6.1 จุดแข็ง 
 

 มีประชากรและแรงงานจํานวนมาก 
 อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 250 ล้านคน คิดเป็นเกือบคร่ึงหน่ึงของภูมิภาคอาเซียน โดยคิดเป็นกําลัง
แรงงานประมาณ 124 ล้านคน มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
 

- ประชากรจํานวนมาก  
- ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

- ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย - การพัฒนาเมือง  
- ชนชั้นกลางเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

- ปัญหาคอร์รัปชัน  
- ความซับซ้อนของกฎหมาย  
- ระบบโลจสิตกิสแ์ละโครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้อยพัฒนา 
- มาตรการกดีกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษ ี
 



บทที่ 10 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)  661 

 
 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น นํ้ามัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้49 
 

10.6.2 จุดอ่อน 
 

 ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานยังด้อยพัฒนา  
ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานของอินโดนีเซียยังคงด้อยพัฒนา ทําให้การขนส่งสินค้ามีต้นทุน

สูงและไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาท่ีแน่นอนได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีแผนการพัฒนาท่าเรือ 
24 แห่ง และสนามบิน 15 แห่ง ทั่วประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า 
ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่คุณค่าภายในประเทศ50 

 

 ปัญหาคอร์รัปชัน 
ปัญหาคอร์รัปชัน ยังคงเป็นปัญหาหลักของอินโดนีเซียที่เพ่ิมต้นทุนในการทําธุรกิจ อย่างไรก็ตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งของประธานาธิบดี กอปรกับความเข้มแข็งและการทํางานอย่าง
จริงจังของหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชัน (Corruption Eradication Commission: KPK) ทําให้ปัญหาการ
คอร์รัปชันของประเทศเบาบางลงอย่างมาก โดยในปัจจุบัน จากการจัดอันดับขององค์การความโปร่งใสสากล  
(Transparency International) จัดอันดับความโปร่งใส (Corruption Perception Index) ให้อินโดนีเซียอยู่
ในอันดับที่ 88 จากทั้งหมด 168 ประเทศที่มีการจัดอันดับในปี 255851 

 

 กฎหมายมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย52  
กฎระเบียบของอินโดนีเซีย มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งยังขาดการจัดรวมเป็น

หมวดหมู่และให้บริการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ตลอดจนไม่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ   
 
นอกจากน้ี การติดต่อทําธุรกรรมที่ต้องเก่ียวข้องกับทางราชการยังใช้เวลานานมาก เช่น ซื้อขาย  

จดจํานอง หรือโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอาจใช้เวลานานได้กว่า 6 เดือน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงทุน 
  

                                           
49  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

และประเทศอินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย), 2556 
50  Indonesia Development Planning Agency (BAPPENAS), http://www.bappenas.go.id/id/ (Accessed August 25, 2016) 
51  Transparency International, Corruption Perception Index 2015, http://www.transparency.org/ (Accessed August 24, 2016) 
52  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศอินโดนีเซีย 
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 การจํากัดการลงทุนจากต่างชาติ  
อินโดนีเซียมีข้อบังคับด้านเงินทุนให้นักลงทุนต้องมีเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป จึงจะสามารถต้ัง

บริษัทได้ นอกจากน้ี ยังมีกฎว่าด้วยข้อจํากัดการลงทุน (Investment Negative List) ห้ามการลงทุนในบาง
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการ (service) การค้าส่ง (wholesale) และการค้าปลีก (retail) รวม
ไปถึงยังมีกฎระเบียบข้อบังคับและกระบวนการจัดต้ังบริษัทที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้ระยะเวลานานอีกด้วย 

 
นอกจากน้ี ยังมีข้อจํากัดในการเข้ามาทํางานของชาวต่างชาติ โดยการขออนุญาตทํางานของ

ชาวต่างชาติ มีข้อจํากัดด้านปริมาณ (quota) ตลอดจนจะต้องเป็นพนักงานในระดับบริหาร (management 
level) เท่าน้ัน ในส่วนของธุรกิจบริการ ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาได้ในฐานะผู้ฝึกสอนเท่าน้ัน 

 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประธานาธิบดีโจโก วีโดโด ได้มีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการในการจัดต้ัง

ธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อการลงทุนจากต่างชาติ ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผ่านการปฏิรูปหน่วยงานที่ดูแล
ด้านการลงทุนของประเทศ (BKPM) ให้เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) นอกจากนี้ ยังมี
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีความพยายามในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ภายในประเทศ 
ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะที่จาการ์ตาหรือภายในเกาะชวา ทั้งน้ี ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดอันดับให้
อินโดนีเซียอยู่ในลําดับที่ 109 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ในการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ (Ease 
of Doing Business)53 ทั้งน้ี ความพยายามในการอํานวยความสะดวกและเปิดให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในประเทศมากข้ึน นอกจากจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย การจ้างงาน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต ยังจะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยในอนาคตที่จะเข้าไปลงทุน และเข้าถึงตลาด
ขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 250 ล้านคนของอินโดนีเซีย 

 

 มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
ในสมัยของประธานาธิบดีโจโก วีโดโด มีนโยบายโน้มเอียงไปทางกีดกันการค้า (protectionism) โดย

เน้นให้มีการใช้สินค้าและวัตถุดิบภายในประเทศเพิ่มขึ้น (local content) ตลอดจนใช้แรงงานท้องถิ่นเป็นหลัก 
นอกจากน้ี อินโดนีเซียยังมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะในสินค้าอาหารและผลไม้ เช่น 
การออกใบอนุญาตนําเข้าผลไม้ที่อาจจะมีความล่าช้าหรือไม่ออกใบอนุญาตให้หากผลไม้ดังกล่าวอยู่ในฤดูเก็บ
เก่ียวเพ่ือป้องกันการเข้ามาแย่งตลาดของสินค้าต่างชาติ54 
  

                                           
53  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 
54  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศอินโดนีเซีย 
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10.6.3 โอกาส 
 

 ตลาดมีขนาดใหญ่ ชนช้ันกลางเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 250 ล้านคน คิดเป็นเกือบคร่ึงของภูมิภาค ตลอดจนมีการขยายตัวของชน

ช้ันกลางอย่างต่อเน่ือง โดยประชากรกว่าร้อยละ 67 เป็นกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 60 ล้านรูเปียต่อปี โดยทําเลท่ี
สําคัญ ได้แก่ เมืองใหญ่ของเกาะชวาและเกาะสุมาตรา เช่น จาการ์ตา สุราบายา บันดุง และปาเลมบัง รวมถึง
บริเวณท่ีมีรายได้ต่อหัวประชากรสูง (GDP per capita) เช่น บริเวณจาการ์ตา (14,726.99 เหรียญสหรัฐฯ) 
และบริเวณกาลิมันตันตะวันออก (13,068.54 เหรียญสหรัฐฯ) 
 
10.6.4 ภัยคุกคาม 

 
 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
ในปัจจุบัน ปัญหาการก่อการร้ายเป็นปัญหาข้ามพรมแดน (Transnational Problem) ที่สําคัญของ

ประเทศต่างๆ ในโลก สําหรับอินโดนีเซีย เมื่อต้นปี 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายข้ึน โดยการก่อการร้าย 
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเช่ือมั่น และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอินโดนีเซียอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ย่ิงไปกว่าน้ัน การก่อการร้ายดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทําของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State) 
ยังเป็นสัญญาณบ่งช้ีว่าการก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายกลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาถึงอินโดนีเซียแล้วอีกด้วย ซึ่งจะย่ิง
เป็นการบ่ันทอนความเช่ือมั่นและอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของอินโดนีเซียได้ในอนาคต55 
 
10.7 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
ประเทศฟิลิปปินส์ มีจุดแข็ง คือ ประชากรจํานวนมากและมีทักษะภาษาอังกฤษดี และเศรษฐกิจ

เติบโตสูง มีจุดอ่อน คือ ข้อจํากัดทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดความล่าช้า สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ยังไม่พัฒนา 
ปัญหาอาชญากรรม ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังด้อยพัฒนา และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สูง สําหรับโอกาส
น้ัน ฟิลิปปินส์ มีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ ในขณะที่มี 
ภัยคุกคาม คือ ภัยธรรมชาติ และข้อพิพาทเขตแดน (ภาพที่ 10.7) 
  

                                           
55  คม ชัด ลึก, บึ้ม ! อินโดนีเซีย 'ไอเอส' ขยายพ้ืนที่อาเซียน, http://www.komchadluek.net/news/crime/220680 (เข้าถงึเมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม 2559) 
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ภาพท่ี 10.7 การวิเคราะห์ SWOT ฟิลปิปนิส ์

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 

10.7.1 จุดแข็ง 
 

 ประชากรจํานวนมาก 
 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากเป็นลําดับ 2 ของภูมิภาค และมีกําลังแรงงานมากเป็น
ลําดับที่ 3 ของภูมิภาค รองจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยในปี 2558 มีประชากรในประเทศราว 100 ล้าน
คน ซึ่งเป็นกําลังแรงงานกว่า 43.8 ล้านคน56 นอกจากน้ี กําลังแรงงานในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดย
อัตราการเติบโตของประชากรฟิลิปปินส์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.66 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน57 
 

แรงงานชาวฟิลิปปินส์เป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ดึงดูดนักลงทุน เน่ืองจากชาวฟิลิปปินส์มีอัตราการรู้
หนังสือ (literacy rate) อยู่ในระดับสูง กล่าวคือร้อยละ 94.6 และชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ดี58  

 
 

                                           
56  World Bank, Philippines, http://www.worldbank.org/en/country/philippines (Accessed August 25, 2016) 
57  United Nations, UN Population Division, The World Population Prospect: The Revision 2010, New York: United Nations 
58  Philippine Investment Promotion Agencies, Why Philippines, http://investphilippines.gov.ph/your-business-our-people/ 

(Accessed May 22, 2016) 

- ประชากรจํานวนมาก และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษดี 
- เศรษฐกิจเติบโตสูง 

- การพัฒนาเมือง - ภัยธรรมชาติ 
- ข้อพิพาทเขตแดน 

- ข้อจาํกัดทางกฎหมาย  
- สาธารณูปโภคพืน้ฐานยังไม่พัฒนา 
- โครงสรา้งพื้นฐานด้อยพัฒนา  
- ปัญหาอาชญากรรม 
- อัตราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสูง 
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 เศรษฐกิจเติบโตสูง 

 องค์การเ พ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organization for Economic Co-
operation and Development: OECD) ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียระหว่างปี 2559-
2564 ของฟิลิปปินส์ที่ร้อยละ 7.3 ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเวียดนาม (ร้อยละ 6) และสูงกว่าอัตราการเติบโตของอินโดนีเซีย (ร้อยละ 5.5) มาเลเซีย (ร้อยละ 
5.0) และไทย (ร้อยละ 3.6) 
 
10.7.2 จุดอ่อน 
 

 อุปสรรคด้านกฎหมาย 
กฎหมายต่างๆ ของฟิลิปปินส์มีขั้นตอนและข้อบังคับจํานวนมาก ทําให้การดําเนินงานของภาครัฐล่าช้า 

เช่น การขอใบอนุญาตการลงทุนใช้เวลานาน โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร ที่ต้องใช้เวลาในการขอ
ใบอนุญาตประมาณ 6 เดือน เป็นต้น59   

 
สําหรับข้อมูลจากการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในปี 2559 

พบว่า ฟิลิปปินส์ถูกจัดให้เป็นลําดับที่ 103 จาก 189 ประเทศทั่วโลก หากพิจารณาเฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซียน ฟิลิปปินส์อยู่ในลําดับที่ 6 จาก 10 ประเทศสมาชิก60 
 

 สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา 
จากการสัมภาษณ์ในฟิลิปปินส์ พบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าอยู่ ทําให้เกิดไฟตกและไฟดับบางคร้ัง 

นอกจากน้ี อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าไฟฟ้าสูงเป็นลําดับที่ 2 ของอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์ โดยในปี 2555 มีอัตราค่าไฟอยู่ที่ 0.14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์61 และเมื่อพิจารณาข้อมูลจาก The 
Global Competitiveness Report 2015-2016 พบว่า คุณภาพการผลิตไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ถูกจัดให้อยู่ใน
ลําดับที่ 89 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะประเทศในภูมิภาค อันดับดังกล่าวเป็นอันดับที่สูง
กว่าเมียนมาและกัมพูชาเท่าน้ัน 
 

 โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) ของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 2.86 

คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 5 คะแนนในปี 2559  ซึ่งเป็นลําดับที่ 71 จาก 160 ประเทศ และถือเป็นลําดับที่ 7 

                                           
59  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในฟิลิปปินส์ 
60  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 25, 2016) 
61  CIA World Factbook 



666 โครงการการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน62 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเฉพาะ ASEAN-563 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีระดับคะแนน
ตํ่าที่สุด นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ในฟิลิปปินส์พบว่า ฟิลิปปินส์เผชิญปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก 
โดยเฉพาะในเมืองหลวงและเมืองสําคัญ 

 

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูง 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของฟิลิปปินส์อยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ

กมัพูชา และเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ทําให้เป็นความ
ท้าทายประการหน่ึงต่อนักลงทุนที่สนใจทําธุรกิจในประเทศ 
 

 ปัญหาอาชญากรรม64 
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหน่ึงที่มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นต่อเน่ือง เช่น การเรียกค่าไถ่ การลักพาตัว 

เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากรัฐบาล
ชุดใหม่ โดยการนําของโรดรีโก ดูแตร์เตที่ให้ความสําคัญในการปราบปรามการก่ออาชญากรรมอย่างจริงจัง 
 
10.7.3 โอกาส 
 

 การพัฒนาเมือง65 
รัฐบาลมีโครงการเพ่ิมงบประมาณในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เช่น การสร้างรถไฟฟ้า โรงงานผลิตไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น  
 
นอกจากน้ี รัฐบาลฟิลิปปินส์ชุดใหม่ได้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Agenda) ของฟิลิปปินส์

ฉบับใหม่ขึ้นมา ให้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาประเทศทั้งหมด 9 เรื่อง (9 Point Economic Agenda) ซึ่ง
เน้นแก้ปัญหาสําคัญต่างๆ ของประเทศ เช่น การปฏิรูปการจัดเก็บภาษี การลดปัญหาอาชญากรรม การปฏิรูป
การศึกษา เป็นต้น66 
  

                                           
62  World Bank, Logistic Performance Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 28, 2016) 
63  ประเทศสมาชิกใน ASEAN-5 ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย 
64  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในฟิลิปปินส์ 
65  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในฟิลิปปินส์ 
66  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในฟิลิปปินส์ 
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10.7.4 ภัยคุกคาม 
 

 ภัยธรรมชาติ 
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหน่ึงในอาเซียนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจํานวนมาก เช่น แผ่นดินไหว 

พายุไต้ฝุ่น นํ้าท่วม ดินโคลนถล่ม เป็นต้น โดยในช่วงปี 2538-2558 ดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพการ
ภูมิอากาศ (Global Climate Change Index) จัดอันดับฟิลิปปินส์อยู่ในลําดับที่ 4 จาก 187 ประเทศทั่วโลก 
หรือสูงเป็นลําดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากเมียนมา67 
 

 ข้อพิพาทเขตแดน 
ฟิลิปปินส์ เผ ชิญปัญหาข้อพิพาททางเขตแดนในทะเลจีนใ ต้  โดยจากคํา ตัดสินของคณะ

อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งตัดสินให้จีนไม่มีกรรมสิทธ์ิเหนือ
น่านนํ้าในทะเลจีนใต้ และละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์68 ประเด็นพิพาทดังกล่าวอาจส่งผลให้สถานการณ์ใน
ภูมิภาคตึงเครียดและเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ามากขึ้น ตลอดจนอาจนําไปสู่การเกิดวิกฤติการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างคู่พิพาทในภูมิภาคได้ นอกจากน้ี ประเด็นพิพาทดังกล่าวไม่ได้จํากัดอยู่แค่ระหว่างประเทศจีนและ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนเท่าน้ัน แต่ยังเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองอีกด้วย จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุน และความร่วมมือในด้านต่างๆ ของประเทศคู่ขัดแย้งได้ในอนาคต 

 
10.8 สหพันธรัฐมาเลเซีย 

 
ประเทศมาเลเซีย มีจุดแข็ง คือ ประชากรมีกําลังซื้อสูง การมีเศรษฐกิจเสรีเหมาะสมต่อการลงทุน มี

ความเป็นนานาชาติสูง ตลอดจนมีโครงสร้างและระบบโลจิสติกส์ที่ดี มีจุดอ่อน คือ การขาดแคลนแรงงาน
ทักษะและอัตราค่าจ้างแรงงานสูง นโยบายไม่เอ้ือต่อการแข่งขัน การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราค่าจ้างแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง และนโยบายภูมิบุตร สําหรับโอกาสน้ัน มาเลเซียเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษาและ
บริการต่างๆ สําหรับชาวมุสลิมจากประเทศต่างๆ ในขณะที่มีภัยคุกคามคือ ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ (ภาพที่ 10.8) 
  

                                           
67  GERMANWATCH, Global Climate Risk Index 2016, https://germanwatch.org/fr/download/13503.pdf (Accessed August 28, 

2016) 
68  ไทยรัฐ, ทะเลจีนใต้เดือด! จับตามังกรจีน จะพ่น 'ไฟ' หรือไม่? หลังพ่ายปินส์คดีพิพาท, http://www.thairath.co.th/content/663771 

(เข้าถึงเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2559) 
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ภาพท่ี 10.8 การวิเคราะห์ SWOT มาเลเซีย 

 
 ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 

10.8.1 จุดแข็ง 
 

 ประชากรในมาเลเซียมีกําลังซื้อสูง 
 ชาวมาเลเซียมีกําลังซื้อค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวประชากรของมาเลเซีย เป็นรองเพียง สิงคโปร์และบรูไนเท่าน้ัน โดยอยู่ที่ 9,766.2 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อหัว69 และเป็นประเทศท่ีกําลังจะหลุดพ้นจากการติดกับดักรายได้ปานกลางอีกภายในไม่กี่ปี   
 

 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ดี 
 ประเทศมาเลเซียมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี อีกทั้งยังมีภูมิประเทศที่เหมาะสมสําหรับการกระจาย
สินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งน้ี ธนาคารโลกได้มีการจัดทําดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) 
โดยมาเลเซียได้รับคะแนนรวม 3.43 จาก 5 โดยอยู่ในลําดับที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในลําดับที่ 32  
ของโลก70  
  

                                           
69  World Bank, GDP per capita 2015, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (Accessed August 28, 2016) 
70  World Bank, LPI 2016, http://lpi.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 

- ประชากรมีกําลังซ้ือสูง 
- เศรษฐกิจเสรีเหมาะสมต่อการลงทุน  
- มีความเป็นนานาชาติสูง 
 

- การขาดแคลนแรงงานทักษะ  
- อัตราค่าจ้างแรงงานสูง 
- นโยบายไม่เอ้ือต่อการแข่งขัน  
- ค่าจ้างแรงงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- นโยบายภูมิบุตร 
 

- การเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและ
การท่องเท่ียวของประเทศมุสลิม 

- ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
- ความไม่แน่นอนของการเมือง
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 มาเลเซียมีเศรษฐกิจเสรี และมีความเหมาะสมสําหรับการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ 

 อุตสาหกรรมและการบริการในมาเลเซียถือว่ามีความเป็นเสรีสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในประเทศ
สมาชิกอาเซียน มีกฎหมายที่ชัดเจน ทําให้มีความสะดวกสบายในการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 เมื่อ
เปรียบเทียบจากการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก 
(World Bank) แลว้ มาเลเซียจัดอยู่ในลําดับที่ 18 จาก 189 ประเทศทั่วโลก71 
 

 มีความเป็นนานาชาติสูง 
 ประชากรชาวมาเลเซียได้รับการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง เช่นเดียวกับชาวสิงคโปร์ 
และชาวบรูไน โดยทําให้ประชากรมีความเข้าใจวัฒนธรรมสากล จึงไม่เป็นปัญหาสําหรับการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจ72 

 
10.8.2 จุดอ่อน 
 

 ขาดแคลนแรงงานมีทักษะและอัตราค่าจ้างแรงงานสูง 
ชาวมาเลเซียมีการศึกษาที่ดี และประเทศกําลังจะเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วจึงทําให้มีอัตรา

ค่าจ้างแรงงานที่สูงข้ึน ถึงแม้จะเป็นเช่นน้ันก็ตาม แรงงานทักษะเลือกที่จะไปทํางานที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เพราะได้รับค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า จึงทําให้ขาดแคลนมีแรงงานทักษะ ประกอบกับค่าจ้างแรงงานไร้ทักษะ
ปรับตัวสูงข้ึนเรื่อยๆ73 
 

 นโยบายไม่เอ้ือต่อการแข่งขัน 
 การเมืองยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นโยบายยังเป็นในรูปแบบ top-down อีกทั้งยังมีการ
สนับสนุนนโยบายภูมิบุตรโดยทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมต่อบุคคลที่ไม่ใช่ชาวมาเลย์มุสลิมแต่กําเนิด74  
 

 ค่าจ้างแรงงานปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ค่าจ้างแรงงานน้ันสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉลี่ยเติบโตประมาณ ร้อยละ 5-6 ต่อปี โดยค่าจ้างขั้นตํ่าใน

ปัจจุบัน ได้มีการปรับตัวสูงข้ึนจาก 900 มาเลเซียริงกิตต่อเดือน เป็น 1,000 มาเลเซียริงกิตต่อเดือน75 
 

                                           
71  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ (Accessed August 24, 

2016) 
72  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศสิงคโปร์ 
73  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศมาเลเซีย 
74  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศมาเลเซีย 
75   จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศมาเลเซีย 
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 นโยบายภูมิบุตร 

 นโยบายที่ให้สิทธิพิเศษแบบเลือกปฏิบัติแก่ชาวมาเลเซียที่มีเช้ือสายของชาวมลายูด้ังเดิม (หรือที่
เรียกว่า ภูมิบุตร) มีส่วนทําให้ประชากร โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกลุ่มของชาวมาเลเซียที่ไม่ใช่ภูมิบุตร (โดยส่วน
ใหญ่ก็คือ ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนและอินเดีย) อพยพไปอยู่ประเทศอ่ืนที่มีโอกาสดีกว่าทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวน้ีเป็นสาเหตุส่วนหน่ึงของภาวะสมองไหล (brain drain) ในมาเลเซีย  
 
 เมื่อพิจารณาจากสถิติจะพบว่า ประชากรชาวมาเลเซียที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศน้ันมีสัดส่วนเป็น
ประชากรกลุ่มที่ไม่ใช่ภูมิบุตรสูงกว่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มภูมิบุตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
สัดส่วนของกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่ภูมิบุตรภายในประเทศ เช่น จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 ประชากรชาว
มาเลเซียเช้ือสายจีนที่อพยพไปอยู่สิงคโปร์มีสัดส่วนสูงถึงร้อย 88 โดยที่ชาวมาเลเซียกลุ่มภูมิบุตรน้ันมีสัดส่วน
เพียงร้อย 6 เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรกลุ่มที่ไม่ใช่ภูมิบุตรภายในประเทศท่ีมีเพียงร้อยละ 26 เท่าน้ัน76 
 
10.8.3 โอกาส 
 

 การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการท่องเที่ยวของประเทศมุสลิม 
มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมแบบรัฐฆราวาส (secular state) ซึ่งเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ไม่มีลักษณะ

อนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมมากเท่ากับประเทศอิสลามในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศอิสลามต่างๆ   มาเลเซียจึงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษาและบริการต่างๆ สําหรับชาวมุสลิม
จากประเทศต่างๆ เช่น ในด้านการศึกษา มาเลเซียได้เปิดเสรีให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาให้บริการใน
ประเทศ  ส่วนในด้านการท่องเท่ียวน้ัน มาเลเซียมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันกับประเทศ
ไทย และพยายามเป็นฐานสําหรับธุรกิจรักษาพยาบาลแก่ชาวต่างประเทศ  (medical hub)  ธุรกิจบริการ
เหล่าน้ีจึงสามารถเป็นโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยท่ีมีความเข้าใจในธุรกิจดังกล่าว 

 
10.8.4 ภัยคุกคาม 
 

 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
แม้มาเลเซียจะยังไม่เผชิญกับปัญหาการก่อการร้ายจากกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) โดยตรง อย่างไรก็ตาม  

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางการมาเลเซียได้ทําการควบคุมผู้ต้องสงสัยที่มีแผนการก่อเหตุระเบิดพลีชีพในกรุง
จาการ์ตาได้ในประเทศมาเลเซีย โดยผู้ก่อเหตุสารภาพว่า ได้รับคําสั่งจากกลุ่มสมาชิกรัฐอิสลามจากประเทศ
ซีเรีย ดังน้ัน มาเลเซียจึงมีความเสี่ยงจากปัญหาการก่อการร้าย77  

                                           
76  World Bank, Malaysia Economic Monitor Reports April 2011: Brain Drain, http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
 282391468050059744/pdf/614830WP0malay10Box358348B01PUBLIC1.pdf  (Accessed October 1, 2016) 
77  Mthai, มาเลย์รวบชายรับสารภาพ, http://news.mthai.com/hot-news/world-news/476289.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559) 
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 ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ 
การที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของมาเลเซียกําลังเผชิญกับข้อครหาในเรื่องของการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง จากกรณีที่นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการยักยอกทรัพย์
จากกองทุน วัน มาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ เบอร์ฮัด (1MDB) ประกอบกับปัญหาการเมืองภายในพรรคอัมโน78  
(พรรครัฐบาลในปัจจุบันที่ครองอํานาจมาอย่างยาวนาน) มีส่วนทําให้อํานาจของรัฐบาลเกิดความสั่นคลอน จน
อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายหลังการเลือกต้ังครั้งถัดไป  
 
10.9 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
ประเทศสิงคโปร์ มีจุดแข็ง คือ ประชากรมีกําลังซื้อสูง การมีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ดี 

ตลอดจนมีเศรษฐกิจเสรีที่ไม่มีข้อจํากัดการลงทุนของต่างชาติ มีจุดอ่อน คือ มีประชากรจํานวนน้อยและอัตรา
ค่าจ้างแรงงานสูง ตลอดจนประเทศมีขนาดเล็กและมีทรัพยากรธรรมชาติจํากัด สําหรับโอกาสน้ัน การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีภัยคุกคามคือ ปัญหาการก่อการร้าย และ
ปัญหาไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน (ภาพที่ 10.9) 

 
ภาพท่ี 10.9 การวิเคราะห์ SWOT สิงคโปร์ 

 
 ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 

                                           
78  MGR Online, นาจิบเหงื่อตก! ฝ่ายค้านมาเลเซียอาจจับขั้วต้ัง “พันธมิตรใหม่” สําเร็จภายในส้ินปีนี้ 
  http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000097643 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) 

- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว 

 
- ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย 
- ปัญหาไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

- ประชากรมีกําลังซื้อสูง  
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ดี 
- เศรษฐกิจเสรีที่ไม่มีข้อจํากัดการลงทุนของต่างชาติ 

- ประชากรจํานวนน้อย 
- อัตราค่าจ้างแรงงานสงู 
- ประเทศมีขนาดเล็ก มีทรัพยากรธรรมชาติจํากัด 
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10.9.1 จุดแข็ง 
 

 ประชากรในสิงคโปร์มีกําลังซื้อสูง 
 ชาวสิงคโปร์จะมีกําลังซื้อสูงที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อเทียบจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวประชากรแล้ว โดยอยู่ที่ 52,888.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหัว79 
 

 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ดี 
 ประเทศสิงคโปร์มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดีที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียน และถือว่าเป็นประเทศที่มี
ระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งน้ี ธนาคารโลกได้มีการจัดทําดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดยสิงคโปร์ได้รับคะแนนรวม 4.14 จาก 5 โดยอยู่ในลําดับที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน 
และอยู่ในลําดับที่ 5 ของโลก80  
 

 สิงคโปร์มีเศรษฐกิจเสรี และไม่มีข้อจํากัดในการเข้าไปลงทุนของต่างชาติ 
 สิงคโปร์มีความเสรีด้านการเงิน และการมีกฎหมายที่ชัดเจน ทําให้มีความสะดวกสบายในการประกอบ
ธุรกิจ โดยเมื่อเปรียบเทียบจากการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของ
ธนาคารโลก (World Bank) แล้ว สิงคโปร์จัดอยู่ในลําดับที่ 1 จาก 189 ประเทศทั่วโลก81 
 
10.9.2 จุดอ่อน 
 

 มีประชากรจํานวนน้อยและอัตราค่าจ้างแรงงานสูง 
ประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็ก และมีประชากรน้อย จึงไม่เหมาะสมกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยมี

จํานวนประชากรทั้งหมดประมาณ 5.5 ล้านคน และมีจํานวนแรงงานในประเทศท้ังหมด 3.1 ล้านคน82 
ประกอบกับการมีค่าแจ้งแรงงานที่สูงมาก จึงทําให้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการทําอุตสาหกรรม 
 

 ประเทศมีขนาดเล็กและมีทรัพยากรท่ีจํากัด 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ และไม่มีพ้ืนที่สําหรับการทําอุตสาหกรรม โดย
มีพ้ืนที่ทั้งประเทศเพียง 707 ตารางกิโลเมตร83 ถึงแม้จะเป็นเช่นน้ันก็ตามชาวสิงคโปร์ถูกปลูกฝังความคิดใน

                                           
79  World Bank, GDP per capita 2015, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (Accessed August 28, 2016) 
80  World Bank, LPI 2016, http://lpi.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 
81  World Bank, Ease of Doing Business Index 2016, http://data.worldbank.org/ (Accessed August 24, 2016) 
82  World Bank, labour force and population 2015, http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN(Accessed August 28, 

2016) 
83  World Bank, Land Area 2015, http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2 (Accessed August 28, 2016) 



บทที่ 10 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)  673 

 
การเป็นชาติการค้า ยุทธศาสตร์ของชาวสิงคโปร์คือการทําให้ประเทศมีความเหมาะสมในการเจรจาธุรกิจ โดย
ทําตัวเป็นกลาง มีระบบภาษี ระบบการเงิน และกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักธุรกิจ
ต่างชาติเข้ามาเจรจางานในสิงคโปร์84 
 
10.9.3 โอกาส 
 

 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าตลาดค้าปลีก

ออนไลน์ในสิงคโปร์จะมีมูลค่าสูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2015  ซึ่งเพ่ิมข้ึน 4 เท่าจากปี 201085 
นอกจากน้ี การขยายตัวของ e-commerce จะทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เน่ืองจากมีการแข่งขันที่มากข้ึน อีก
ทั้งสามารถทําให้แบรนด์ของสิงคโปร์สามารถออกไปยังต่างประเทศได้ง่ายมากข้ึนด้วย โดย CCS ได้ร่วมมือ
ทํางานกับ IE Singapore และ SPING Singapore เพราะมีนโยบายและเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน  
 
10.9.4 ภัยคุกคาม 
 

 ปัญหาการก่อการร้าย 
สิงคโปร์ประสบภัยคุกคามจากปัญหาการก่อการร้าย หลังจากตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกลุ่มก่อ

การร้ายหัวรุนแรงที่มีแผนยิงจรวดจากเกาะบาตัมของอินโดนีเซียเพ่ือโจมตีมาริน่า เบย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของสิงคโปร์86    
 

 ปัญหาไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
สิงคโปร์แม้จะไม่ได้เกิดปัญหาไฟป่าในประเทศโดยตรง แต่กลับได้รับผลกระทบปัญหาไฟป่าจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ อินโดนีเซีย อย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
 
10.10 บรูไนดารุซาลาม 
 

ประเทศบรูไนมีจุดแข็ง คือ มีทรัพยากรนํ้ามันอุดมสมบูรณ์ มีจุดอ่อนคือ ประชากรจํานวนน้อยและ
อัตราค่าจ้างแรงงานสูง สําหรับโอกาสน้ัน บรูไนเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก 
(TPP) ในขณะที่มีภัยคุกคาม คือ ราคานํ้ามันในตลาดโลกตํ่าลง (ภาพที่ 10.10)  

                                           
84  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศสิงคโปร์ 
85  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศสิงคโปร์  
86  http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ndr-2016-singapore-has/3061544.html 
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ภาพท่ี 10.10 การวิเคราะห์ SWOT บรูไน 

 
 ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 
10.10.1 จุดแข็ง 
 

 ทรัพยากรนํ้ามันอุดมสมบูรณ์ 
บรูไนเป็นประเทศท่ีมีบ่อนํามันจํานวนมาก โดยเศรษฐกิจบรูไนขึ้นอยู่กับการส่งออกทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ โดยเฉพาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก87 
 
10.10.2 จุดอ่อน 
 

 มีประชากรจํานวนน้อยและอัตราค่าจ้างแรงงานสูง 
จํานวนแรงงานในประเทศ (labour force) มีเพียงประมาณ 3 แสนคน88 โดยประชากรส่วนมาก

ทํางานรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากประเทศมีความจําเป็นที่จะต้องมีคนที่ทํางานในรัฐบาลต่างๆ
พอสมควร สําหรับการติดต่อประสานงานในกระทรวงต่างๆ  

  

                                           
87  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศบรูไน 
88  ILO, Labour force survey 2014 และเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศบรูไน 

- มีทรัพยากรน้ํามันอุดมสมบูรณ์  - ประชากรจํานวนน้อย 
และอัตราค่าจ้างแรงงานสงู 

- การพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจออกจาก
การส่งออกน้ํามัน 

- ราคาน้ํามันในตลาดโลกตกตํ่า 
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10.10.3 โอกาส 

 
 การพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจออกจากการส่งออกนํ้ามัน 
บรูไนพ่ึงพาการส่งออกนํ้ามันในระดับสูงมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามเมื่อราคานํ้ามันตกต่ําลงอย่าง

ต่อเน่ืองหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์การเงินโลก บรูไนก็ได้พยายามพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการขึ้นมาทดแทน แต่ก็ขาดประสบการณ์ในการพัฒนาภาคการผลิตดังกล่าว ทําให้ต้องพ่ึงพาการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  (FDI)  นโยบายดังกล่าวจึงสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทย เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการสิงคโปร์ซึ่งเล็งเห็นโอกาสดังกล่าวในการให้บริการต่างๆ แก่บรูไน 
 
10.10.4 ภัยคุกคาม 
 

 ราคานํ้ามันในตลาดโลกตํ่า 
บรูไนเป็นประเทศท่ีมีรายได้หลักจากการส่งออกนํ้ามัน ดังน้ัน การที่ราคานํ้ามันในตลาดโลกลดตํ่าลง

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อรายรับของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ โดยราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเน่ือง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2555 ราคานํ้ามันดิบเฉล่ียอยู่ที่ 109.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคา
นํ้ามันดิบในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 37.07 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล89  

 
10.11 กลุ่มประเทศ CLMV 
 

กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีจุดร่วมที่คล้ายคลึงกัน
หลายประการ โดยมีจุดแข็งคือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และอัตราค่าจ้างตํ่า ขณะที่จุดอ่อนคือ 
ช่องว่างทางกฎหมาย ปัญหาการคอร์รัปชัน และระบบโลจิสติกส์ด้อยพัฒนา สําหรับโอกาสของกลุ่มประเทศ 
CLMV คือ การเพ่ิมข้ึนของการลงทุนจากต่างชาติ การขยายตัวของชนช้ันกลาง ภัยคุกคาม ได้แก่ สถานการณ์
ความไม่แน่นอนทางการเมือง (ภาพที่ 10.11) 
  

                                           
89  Nasdaq, Crude Oil, http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx (Accessed August 30, 2016) 
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ภาพท่ี 10.11 การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่ม CLMV 

  
 ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 
10.11.1 จุดแข็ง 
 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  
จากข้อมูลของ OECD จะเห็นว่า กลุ่มประเทศ CLMV มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2559-2563 กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
อยู่ระหว่างร้อยละ 6-8.3  ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับไทยในช่วงเวลาเดียวกัน (ร้อยละ 3.6) นอกจากนี้ 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงเวลา
เดียวกันของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนด้วย 

 
 อัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า 
อัตราค่าจ้างของกลุ่มประเทศ CLMV ถือได้ว่าอยู่ในระดับตํ่า เมื่อเทียบกับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของไทย 

โดยพบว่า อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของกัมพูชา ลาว และเวียดนาม มีอัตราอยู่ราว 110-160 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน  
ขณะที่อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าของเมียนมาอยู่ที่ประมาณ 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนเท่าน้ัน นอกจากน้ี  
เมียนมา และเวียดนามยังมีกําลังแรงงานจํานวนมาก โดยมีแรงงานทั้งสิ้น 30 และ 53.98 ล้านคน ตามลําดับ  

 
10.11.2 จุดอ่อน 
 

 ช่องว่างทางกฎหมาย 
กฎหมายยังเปิดช่องว่างให้กับการตีความโดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานรัฐ ซึ่งเอ้ือให้เกิดการ 

คอร์รัปชัน ทั้งน้ีกฎหมายในลาว เมียนมาและเวียดนาม ยังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยครั้ง ทําให้นักลงทุน

- การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  
- อัตราค่าจ้างแรงงานต่ํา 

- ช่องว่างทางกฎหมาย 
- ปัญหาคอร์รัปชัน 
- ระบบโลจิสติกส์ด้อยพัฒนา 

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
- การขยายตัวของชนชั้นกลาง 
 
 

- สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง 
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มีต้นทุนเพ่ิมมากขึ้นจากการศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตาม นอกจากนี้กฎหมายในเมียนมายังค่อนข้างล้าสมัย 
มีความซับซ้อนและขาดความชัดเจน90 
 

 ปัญหาคอร์รัปชัน 
ปัญหาในด้านคอร์รัปชันยังถือเป็นปัญหาสําคัญของกลุ่มประเทศ CLMV เห็นได้จากดัชนีวัด 

ความโปร่งใส (Corruption Perception Index) ในปี 2558 ของกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม ซึ่งถูกจัด
อันดับความโปร่งใสให้อยู่ลําดับที่ 150, 139, 147 และ 112 จาก 167 ประเทศทั่วโลก ตามลําดับ 
 

 ระบบโลจิสติกส์ด้อยพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศ CLMV น้ันยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ทั้งน้ีในกรณีของเวียดนาม โครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศน้ันมีการพัฒนาไปได้ในระดับหน่ึงแต่ยังไม่เพียงพอสําหรับการรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาจากดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) ปี 
2559 ของกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนามจะพบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.07-2.98 คะแนน จากคะแนน
ทั้งหมด 5 คะแนน โดยลาวน้ันมีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ตํ่าที่สุดในกลุ่ม นอกจากน้ี ดัชนีของแต่ละประเทศ
ยังมีค่าน้อยกว่าไทยเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน (3.26 คะแนน) 
 
10.11.3 โอกาส 
 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของกลุ่มประเทศ CLMV น้ันเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 38 จาก 12.6 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 เป็น 17.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 โดยประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ใน
อาเซียนยังคงเป็นผู้ลงทุนที่สําคัญในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี91 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพ่ิมข้ึนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV จะส่งผลดีต่อการจ้างงานและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม 

 
 การขยายตัวของชนช้ันกลาง 
การขยายตัวของชนช้ันกลางในกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม น้ันมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ 

ซึ่งสะท้อนถึงกําลังซื้อและความต้องการสินค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสําหรับกรณีของลาวน้ัน สินค้าที่
มีราคาสูงยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก เน่ืองจากรายได้โดยรวมของคนลาวยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
ในกลุ่ม 
  

                                           
90  จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม 
91  ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2016, http://asean.org/storage/2016/09/ASEAN-Investment-Report-2016.pdf    
  (Accessed October 1, 2016) 
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10.11.4 ภัยคุกคาม 

 
 สถานการณ์ทางการเมือง 
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชาและเมียนมายังคงมีความเปราะบาง เห็นได้จากความ

ตึงเครียดระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านในกัมพูชา และความเสี่ยงทางการเมืองในเมียนมาที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งจากความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยต่างๆ และดุลอํานาจระหว่างรัฐบาลกับทหาร สําหรับ
เวียดนาม ปัญหาทางการเมืองที่สําคัญน้ันมาจากข้อพิพาททางเขตแดนในทะเลจีนใต้ ที่อาจขยายตัวจนส่งผล
กระทบต่อการค้าและการลงทุน 
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ลําดับ 
 

สวนที่ 1: ขอมูลภาพรวม ซ่ึงประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ 

สวนที่ 3: ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)  
ของประเทศไทยและรายประเทศอาเซียน 

ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน 

1 
อนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
(Megatrend) 

          

2 หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน           
3 ธุรกิจท่ีจะสงเสริมในประเทศอาเซียน           

4 
การลงทุนของไทยในอาเซียนและการลงทุนของตางชาติในไทย
ท่ีสงเสริมการคาและการสงออกของไทย                     

5 

มาตรการท่ีไมใชภาษี ขอจํากัด และมาตรฐานของธุรกิจใน
ประเทศอาเซียนและเมืองสําคัญ รวมท้ัง กฎระเบียบและ
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการคา                      

6 
การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของประเทศท่ี
มีแนวปฏิบัติท่ีดี เชน ญี่ปุน สิงคโปร และออสเตรเลีย                     

7 แบบจําลองเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจการคา                      

  สวนท่ี 2: ขอมูลรายประเทศอาเซียน                     
8 ไทย                     
9 กัมพูชา                     
10 ลาว                     
11 เมียนมา                     
12 เวียดนาม                     
13 อินโดนีเซีย                      
14 ฟลิปปนส                     
15 มาเลเซีย                     

 

ภาคผนวกที่ 1 แผนผังการเชื่อมโยง (M
apping) 
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ลําดับ 
 

สวนที่ 1: ขอมูลภาพรวม ซ่ึงประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ 

สวนที่ 3: ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)  
ของประเทศไทยและรายประเทศอาเซียน 

ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน 
16 สิงคโปร                     
17 บรูไน                     
  ภาคผนวก:                      

18 การจัดประชุมและสัมมนา                     
19 การสรางการรับรู กระตุนการมีสวนรวมและเผยแพรยุทธศาสตร                     
20 รายงานผลการจดัประชุมเพ่ือนําเสนอความคืบหนาโครงการ                     
21 การเก็บขอมูลในตางประเทศ            
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ลําดับ 
 

สวนที่ 1: ขอมูลภาพรวม ซ่ึงประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 

สวนที่ 4:  รางยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 1 

การปรับแนวทางการ
สงเสริมการคาและการ
ลงทุนในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการคา

ชายแดนและ
การคาผานแดน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาชองทาง
ใหมในการสงออก 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางความ
เขมแข็งใหแก 

แบรนดสินคาไทย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

1 อนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Megatrend)      
2 หวงโซคุณคาของสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพในอาเซียน      

3 ธุรกิจท่ีจะสงเสริมในประเทศอาเซียน      

4 
การลงทุนของไทยในอาเซียนและการลงทุนของตางชาติในไทยท่ีสงเสริม
การคาและการสงออกของไทย      

5 
มาตรการท่ีไมใชภาษ ีขอจํากัด และมาตรฐานของธุรกิจในประเทศอาเซียน
และเมืองสําคัญ รวมท้ัง กฎระเบียบและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการคา       

6 
การสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศของประเทศท่ีมีแนว
ปฏิบัติท่ีดี เชน ญี่ปุน สิงคโปร และออสเตรเลีย      

7 แบบจําลองเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจการคา       
  สวนที่ 2: ขอมูลรายประเทศอาเซียน      
8 ไทย      

9 กัมพูชา      

10 ลาว      

11 เมียนมา      

12 เวียดนาม      

13 อินโดนีเซีย       

14 ฟลิปปนส      

15 มาเลเซีย      

16 สิงคโปร      

17 บรูไน      

            ภาคผนวกที่ 1 แผนผังการเชื่อมโยง (M
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ลําดับ 
 

สวนที่ 3: ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทั้งจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ของประเทศไทยและรายประเทศ
อาเซียน 

สวนที่ 4:  รางยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 1 

การปรับแนวทางการ
สงเสริมการคาและการ
ลงทุนในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการคา

ชายแดนและ
การคาผานแดน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาชองทาง
ใหมในการสงออก 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางความ
เขมแข็งใหแก 

แบรนดสินคาไทย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

18 ไทย      

19 กัมพูชา      

20 ลาว      

21 เมียนมา      

22 เวียดนาม      

23 อินโดนีเซีย       

24 ฟลิปปนส      

25 มาเลเซีย      

26 สิงคโปร      
27 บรูไน      
  ภาคผนวก:       

28 การจัดประชุมและสัมมนา      

29 การสรางการรับรู กระตุนการมีสวนรวมและเผยแพรยุทธศาสตร      
30 รายงานผลการจดัประชุมเพ่ือนําเสนอความคืบหนาโครงการ      
31 การเก็บขอมูลในตางประเทศ      
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ตารางแสดงขอจํากัดการเปดเสรบีริการโลจิสติกสในกลุมประเทศ CLMV และมาเลเซีย 

การเปดเสรีบริการโลจิสติกส 
ขอจํากัดการเปดเสรีบริการโลจิสติกสในกลุมประเทศ CLMV และมาเลเซีย 

กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย 

1. การบริการโกดังและคลังสินคา      

1.1 รูปแบบของการลงทุน การรวมลงทุน  การรวมลงทุน  
ตางชาติลงทุนท้ังหมด หรือรวม

ลงทุนกับคนหรือรัฐวิสาหกิจเมียนมา  
การรวมลงทุน  บริษัทรวมลงทุน  

1.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ <= 49 > 30  >= 35 ไมมีการจํากัดสัดสวน  <=49 

1.3 ขอกําหนดเฉพาะ   
เฉพาะการขนสงสินคาทาง

ทะเล  
    

เฉพาะคลังสินคา 

ทัณฑบนของเอกชน  

1.4 การถือครองเอกสิทธิ์ 

ตัวแทนและนายหนาเทานั้น 

ท่ีจะมีสิทธิเพียงผูเดียว ใน 

การเปนผูแทนสําหรับสาขา

และสํานักงานสาขา  

วิสาหกิจตางชาตเิปนเจาของ

ท้ังหมด สาขาหรือสํานักงาน

ตัวแทน 

รัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใต

กฎหมายบริษัทพิเศษ แตหากไม

เกี่ยวของหรือโยงใยกับรัฐวิสาหกิจ 

จะอยูภายใตกฎหมายบริษัท 

    

2. การบริการดานบรรจุภัณฑ      

2.1 รูปแบบของการลงทุน  การรวมลงทุนกับผูให

บริการชาติลาว  

  การรวมลงทุน บริษัทรวมลงทุน  

2.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ ไมมีขอจํากัดเรื่องการถือ 

หุนของตางชาต ิ

> 30   <=49 <=49 

2.3 กําหนดเฉพาะ        ไมรวมบริการท่ีมีเฉพาะการ

พิมพขอมูลลงบนบรรจุภัณฑ  

3. การบริการจัดสงพัสดุ 

3.1 รูปแบบของการลงทุน  การรวมลงทุน  ตางชาติลงทุนท้ังหมด หรือรวม

ลงทุนกับคนหรือรัฐวิสาหกิจเมียน

มา  

การรวมลงทุน   

ภาคผนวกที่ 2 ขอจํากัดการเปดเสรีบริการโลจิสติกสในกลุมประเทศ CLM
V และมาเลเซีย 
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การเปดเสรีบริการโลจิสติกส 
ขอจํากัดการเปดเสรีบริการโลจิสติกสในกลุมประเทศ CLMV และมาเลเซีย 

กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย 

3.2 สัดสวนของหุนตางชาติ ไมมีขอจํากัดเรื่องการถือ 

หุนของตางชาต ิ

> 30  >= 35 ไมมีการจํากัดสัดสวน    

3.3 กําหนดเฉพาะ  จัดสงพัสดุหลายรูปแบบ       

3.4 การถือครองเอกสิทธิ์  วิสาหกิจตางชาตเิปน

เจาของท้ังหมด สาขาหรือ

สํานักงานตัวแทน 

      

4. บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา  

4.1 รูปแบบของการลงทุน     ตางชาติลงทุนท้ังหมด หรือรวม

ลงทุนกับคนหรือรัฐวิสาหกิจเมียน

มา  

การรวมลงทุน สํานักงานตัวแทน สํานักงาน

ภูมิภาค หรือบริษัทรวมลงทุน  

4.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ     >= 35 ไมมีการจํากัดสัดสวน  <=49 

4.3 การถือครองเอกสิทธิ์     รัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใต

กฎหมายบริษัทพิเศษ แตหากไม

เกี่ยวของหรือโยงใยกับรัฐวิสาหกิจ 

จะอยูภายใตกฎหมายบริษัท 

    

5. การบริการยกขนสินคาที่ขนสงทางทะเล 

5.1 รูปแบบของการลงทุน     ตางชาติลงทุนท้ังหมด หรือรวม

ลงทุนกับคนหรือรัฐวิสาหกิจเมียนมา  

การรวมลงทุน  สํานักงานตัวแทน สํานักงาน

ภูมิภาค หรือบริษัทรวมลงทุน  

5.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ      >= 35 <=49 <=49 
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การเปดเสรีบริการโลจิสติกส 
ขอจํากัดการเปดเสรีบริการโลจิสติกสในกลุมประเทศ CLMV และมาเลเซีย 

กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย 

5.3 การถือครองเอกสิทธิ์     รัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใต

กฎหมายบริษัทพิเศษ แตหากไม

เกี่ยวของหรือโยงใยกับ

รัฐวิสาหกิจ จะอยูภายใตกฎหมาย

บริษัท 

    

6. การบริการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ 

6.1 รูปแบบของการลงทุน การรวมลงทุน  การรวมลงทุน  ตางชาติลงทุนท้ังหมด หรือรวม

ลงทุนกับคนหรือรัฐวิสาหกิจเมียน

มา  

การรวมลงทุน  สํานักงานตัวแทน สํานักงาน

ภูมิภาค หรือบริษัทรวมลงทุน  

6.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ <= 49    >= 35 หากมีวัตถุประสงคใน

การดําเนินการกองเรือ

ชักธงเวียดนาม ถือหุน

ไดไมเกินรอยละ 49 

แตหากไมมี จะไมมี

การจํากัดสัดสวน  

<=49 

6.3 การถือครองเอกสิทธิ์ ตัวแทนและนายหนาเทานั้น

ท่ีจะมีสิทธิเพียงผูเดียว ใน

การเปนผูแทนสําหรับสาขา

และสํานักงานสาขา 

วิสาหกิจตางชาติเปน

เจาของท้ังหมด สาขาหรือ

สํานักงานตัวแทน 

รัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใต

กฎหมายบริษัทพิเศษ แตหากไม

เกี่ยวของหรือโยงใยกับ

รัฐวิสาหกิจ จะอยูภายใตกฎหมาย

บริษัท 

    

 

            ภาคผนวกที่ 2 ขอจํากัดการเปดเสรีบริการโลจิสติกสในกลุมประเทศ CLM
V และมาเลเซีย            )                                 
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การเปดเสรีบริการโลจิสติกส 
ขอจํากัดการเปดเสรีบริการโลจิสติกสในกลุมประเทศ CLMV และมาเลเซีย 

กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย 

7. การบริการขนสงทางถนนระหวางประเทศ 

7.1 รูปแบบของการลงทุน      การรวมลงทุน   

7.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ ไมมีขอจํากัดเรื่องการถือ 

หุนของตางชาต ิ

    <=51 <=49 

7.3 ขอกําหนดเฉพาะ      พนักงานขับรถตองเปนชาว

เวียดนาม 

  

8. บริการขนสงทางรถไฟระหวางประเทศ 

8.1 รูปแบบของการลงทุน       การรวมลงทุนกับหุนสวน

เวียดนาม 

  

8.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ       <=49   

9. บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 

9.1 รูปแบบของการลงทุน        การรวมลงทุนกับหุนสวน

เวียดนาม 

  

9.2 สัดสวนของหุนตางชาติ       <=51 แต 5 ปหลังจากนั้น จะ

ไมมีการจํากัดสัดสวน 

  

10. บริการเสริมอื่นๆ  

10.1 รูปแบบของการลงทุน       การรวมลงทุนกับหุนสวน

เวียดนาม 

  

10.2 สัดสวนของหุนตางชาต ิ       <=49 แต 4 ปหลังจากนั้น จะ

ไมมีการจํากัดสัดสวน 

  

 

            โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 
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ภาคผนวกที่ 3 บทบาทของการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสนิคาของประเทศคูคา 

และบทบาทของความสามารถในการแขงขันของไทยแยกตามสินคาสงออกที่สําคญั 

ตามประเทศคูคาหลัก 10 กลุม 

 

ตลาดจีน 
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

ยางธรรมชาติ 1,554 -2,961 -187 608 126 280 

มันสําปะหลังและตนสามสิบ -74 380 220 74 44 13 

พอลิเมอรท่ีมีเอทิลีน -74 230 69 583 -3 -27 

แผงวงจรไฟฟา -316 80 106 -353 -293 542 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่องอาน

สัญลักษณดวยแสง 
-1,416 -407 65 -88 -1,867 -135 

ผลึกเหลว เลเซอร และเครื่องอานสัญลักษณ

ดวยแสงอ่ืนๆ 
-19 -23 25 33 313 637 

ไมแปรรูป 218 217 64 9 -79 -24 

ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน -723 0 -12 415 -432 59 

น้ํามันและสินคาอ่ืนๆ ท่ีใชความรอนสูงในการ

ผลิต 
232 66 -1 98 111 -12 

ยางคอมปาวด 326 -584 -462 439 223 -195 

ตัวทําละลายและสารตั้งตน 54 220 -94 465 -193 -177 

แปง 13 203 68 48 165 -84 

พลาสติกเทคนิค เรซินอิพอกไซด และโพลิ

คารบอเนต 
-149 -39 32 111 -30 94 

ขาว -131 460 130 -127 -333 11 

แผงวงจรพิมพ -78 -14 14 -14 26 90 

พอลิเมอรของโพรพิลีน -17 -8 -27 126 161 -11 

ออย น้ําตาลบีทรูท 31 -96 81 6 139 43 

ยางสังเคราะห 3 -35 10 -29 3 236 

ผลไมสด 82 132 74 -74 -61 16 

ชิ้นสวนยานยนต -2 19 -1 -11 65 137 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
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696 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ตลาดญีปุ่น 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

เนื้อท่ีปรุงสําเร็จ และเนื้อท่ีถูกเก็บรักษา

เอาไวไมใหเนาเสียงาย 81 48 164 183 -57 179 

ชิ้นสวนยานยนต -88 214 125 127 -27 -20 

แผงวงจรไฟฟา -698 -27 125 -172 -211 36 

เคร่ืองพิมพ 152 -1 87 -20 291 31 

เครื่องรับสัญญาณวิทยุ/โทรศัพท -75 -15 9 19 298 57 

ยางธรรมชาติ  545 -1,025 -4 -192 -152 -29 

สายไฟ สายเคเบิ้ลกันความรอน -36 50 42 -86 -68 102 

โครงสรางอลูมิเนียมและโครงสรางอ่ืนๆ -38 184 115 -24 -89 -138 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่อง

อานสัญลักษณดวยแสง -378 13 11 -307 -138 18 

หอยและสัตวน้ําเปลือกแข็งท่ีปรุงสําเร็จ 

และท่ีถูกเก็บรักษาไวไมใหเนาเสียงาย -36 -28 39 73 -88 -2 

ปลาปรุงสําเร็จ และปลาท่ีถูกเก็บรักษา

ไวไมใหเนาเสียงาย -49 -32 69 82 57 -27 

อุปกรณแตงผม 17 -14 25 109 14 6 

เครื่องปรับอากาศชนิดท่ีมีมอเตอร 81 3 22 -68 -39 13 

เครื่องปมสุญญากาศ 32 9 45 -44 80 -20 

อาหารสัตว -37 -26 42 18 61 2 

อุปกรณไฟฟาสําหรับสวิตซท่ีนอยกวา 

1000 โวลต -56 6 42 19 -15 23 

พอลิเมอรท่ีมีเอทิลีน 51 60 -48 144 140 -22 

เครื่องทําน้ํารอนอัตโนมัติ เครื่องเปาผม -23 -20 45 6 -63 -3 

รถยนตและรถยนตพวง 33 118 29 267 -232 -6 

ตูเย็น -28 -8 54 22 -66 -44 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

  



ภาคผนวกที่ 3 บทบาทของการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของความตองการสินคาของประเทศคูคา และบทบาท
ของความสามารถในการแขงขันของไทยแยกตามสนิคาสงออกที่สําคัญตามประเทศคูคาหลัก 10 กลุม 
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ตลาดสหรัฐอเมริกา 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่อง

อานสัญลักษณดวยแสง -16 -191 111 -825 1,313 180 

ยางรถยนต 118 53 19 534 -351 244 

เคร่ืองเพชรพลอย -316 -4 83 465 -111 -108 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน 202 -120 24 -977 413 163 

เคร่ืองพิมพ 147 -41 13 -2 453 236 

อุปกรณสําหรับสายโทรศัพท 456 127 104 -305 257 -174 

แผงวงจรไฟฟา -18 3 8 -233 72 13 

หอยและสัตวน้ําเปลือกแข็งท่ีปรุงสําเร็จ 

และท่ีถูกเก็บรักษาไวไมใหเนาเสียงาย -40 12 -8 102 -542 -40 

ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ

สํานักงาน -410 18 7 317 -106 12 

เครื่องแตงกายท่ีทําจากยาง 84 -32 65 92 -9 -125 

ชิ้นสวนยานยนต -7 39 29 -38 83 86 

ผลไมท่ีถูกเก็บรักษาไวไมใหเนาเสียงาย 68 46 52 -62 -116 42 

ขาว 79 59 -3 131 -135 -20 

ปลาปรุงสําเร็จ และปลาท่ีถูกเก็บรักษา

ไวไมใหเนาเสียงาย 46 0 -27 104 -98 -86 

เครื่องรับสัญญาณวิทยุ/โทรศัพท -110 6 4 287 -44 7 

โทรทัศน กลองถายรูป และเครื่องสง

สัญญาณวิทยุ/โทรศัพท -289 -105 67 441 42 -88 

หมอแปลงไฟฟา 9 15 17 17 15 24 

เครื่องปรับอากาศชนิดท่ีมีมอเตอร 10 84 -1 -9 49 -37 

สัตวน้ําท่ีมีเปลือกแข็ง -32 71 -32 -46 -512 -14 

ยางธรรมชาติ 538 -568 -51 -2 -181 12 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

  



698 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ตลาดสหภาพยุโรป 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่อง

อานสัญลักษณดวยแสง 

-899 110 45 -338 692 -42 

เคร่ืองเพชรพลอย 121 113 129 170 -111 -57 

เคร่ืองพิมพ -38 -57 -2 323 471 170 

เนื้อท่ีปรุงสําเร็จ และเนื้อท่ีถูกเก็บรักษา

เอาไวไมใหเนาเสียงาย 

170 26 17 102 16 25 

แผงวงจรไฟฟา -369 -34 61 216 -29 14 

รถยนตและรถยนตพวง -20 24 35 -18 243 429 

เครื่องปรับอากาศชนิดท่ีมีมอเตอร -53 -60 -2 72 22 5 

รถบรรทุก -97 -10 83 -884 -3 -10 

ชิ้นสวนยานยนต -19 37 22 67 102 88 

โทรทัศน กลองถายรูป และเครื่องสง

สัญญาณวิทยุ/โทรศัพท 

-282 -173 6 502 93 52 

เพชรท่ียังไมไดเจียระไน 20 -96 -18 0 154 44 

ยางรถยนต 91 -37 -11 194 -23 -12 

จักรยานยนต -80 -6 20 250 194 -11 

เคเบิ้ลใยแกวนําแสง 12 16 24 106 15 -7 

ยางธรรมชาติ 654 -581 -48 -234 -100 37 

เครื่องปมสุญญากาศ 0 15 0 69 37 54 

ปลาปรุงสําเร็จ และปลาท่ีถูกเก็บรักษา

ไวไมใหเนาเสียงาย 

20 58 -6 -1 -153 2 

หมอแปลงไฟฟา 24 -11 17 12 52 24 

แผงวงจรพิมพ -42 21 23 -47 31 18 

ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ

สํานักงาน 

-418 -12 -4 178 -28 1 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
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ตลาดอาเซียน 4 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

น้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูป 2,092 75 -1,280 127 -710 -349 

รถยนตและรถยนตพวง -84 -87 496 247 132 85 

ชิ้นสวนยานยนต  188 273 213 69 374 -77 

แผงวงจรไฟฟา -1,076 239 172 449 -590 -57 

ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน -1,071 -267 146 -65 198 -70 

รถบรรทุก 324 -497 61 -47 959 10 

เรือขนาดเล็ก 35 777 140 562 -458 -126 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/เครื่องอาน

สัญลักษณดวยแสง -323 -64 120 -228 -75 35 

ออยและน้ําตาลบีทรูท 345 -206 -185 302 -82 220 

ขาว 297 -294 40 153 -65 137 

ยางธรรมชาติ 692 -459 -79 -487 -437 29 

เครื่องปรับอากาศชนิดท่ีมีมอเตอร 27 60 118 108 92 -57 

ทองท่ียังไมสําเร็จรูป 38 1 94 56 278 119 

พอลิเมอรท่ีมีเอทิลีน 201 78 10 -124 118 -55 

ไฮโดรคารบอนวงจร -123 90 -166 33 -91 65 

แปง 121 -73 84 -18 -6 36 

ยางรถยนต 57 -41 57 66 41 -34 

ชิ้นเหล็ก เหล็กกลา -12 93 11 75 -70 38 

เครื่องปน เครื่องอบแหง 3 32 28 17 -41 154 

อุปกรณไฟฟาสําหรับสวิตซท่ีนอยกวา 1000 

โวลต -38 -7 42 11 290 -148 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

  



700 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ตลาด CLMV 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
  

  

  

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

น้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูป -267 -1,404 -1,036 456 768 556 

ทองท่ียังไมสําเร็จรูป 33 302 473 -34 127 -19 

เครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกฮอล 655 170 699 -535 -110 -710 

ออยและน้ําตาลบีทรูท 332 -442 1,326 -206 63 -1,162 

รถบรรทุก 38 73 205 36 77 -279 

ซีเมนต -182 110 -126 -28 -91 40 

รถยนตและรถยนตพวง 165 39 76 -166 -58 -9 

เครื่องปรับอากาศท่ีมีมอเตอร 4 -1 49 -9 59 -28 

ชิ้นสวนยานยนต -6 -53 34 -2 55 -43 

ตูเย็น -30 -16 -23 7 7 24 

อุปกรณสําหรับสายโทรศัพท 41 33 3 -38 179 -40 

พอลิเมอรท่ีมีเอทิลีน -33 -9 -74 -82 42 28 

ยางรถยนต 105 -76 -8 -78 -32 -79 

รถแทรกเตอร 56 176 127 -23 -144 -161 

อุปกรณไฟฟาท่ีใชงานไดสําเร็จในตัว -1 2 805 30 58 -773 

พลาสติกเทคนิค เรซินอิพอกไซด และ 

โพลิคารบอเนต 

53 -21 -47 -46 -36 17 

ไฟฟา 25 -113 21 -22 76 -11 

ถังเหล็ก -7 -15 56 -3 5 69 

เครื่องปรุงอาหาร 102 49 -35 -104 -52 0 

เครื่องมือทางการเกษตร 2 -4 67 24 31 -2 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
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ตลาดบรูไนดารุสซาลาม 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

ขาว 22.03 3.09 -15.68 -22.47 10.80 -3.82 

รถยนตและรถยนตพวง -7.49 12.81 -4.84 4.31 -18.91 -0.91 

รถบรรทุก -4.04 -5.75 6.64 0.44 11.73 -8.81 

ซีเมนต 0.36 -0.76 0.22 -0.63 1.15 1.06 

ออยและน้ําตาลบีทรูท 2.64 2.20 0.74 -1.59 -4.80 1.33 

อาหารสัตว -0.47 0.68 -0.02 0.68 0.35 0.71 

เครื่องปรับอากาศท่ีมีมอเตอร -0.21 -0.20 0.45 -0.17 1.30 0.57 

ทอน้ํา 0.00 0.00 2.54 0.00 0.00 2.54 

แทงอลูมิเนียม 0.00 0.01 0.28 0.00 0.20 1.59 

หมอแปลงไฟฟา 0.26 0.35 0.72 -2.20 -0.99 -0.48 

ผลไม น้ําผัก -0.02 -0.23 -0.03 0.05 0.71 0.23 

ยางรถยนต 2.74 2.32 -0.25 -0.57 -3.87 -0.83 

ชิ้นสวนยานยนต -0.02 0.14 0.14 0.34 0.72 -0.35 

เซรามิค โมเสก -0.04 -0.03 0.03 0.26 -0.07 0.08 

เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล -0.30 0.35 0.13 1.28 -0.52 -0.38 

ผลไมสด 1.05 0.05 0.14 -1.40 -0.20 0.11 

ปลาปรุงสําเร็จ และปลาท่ีถูกเก็บ

รักษาไวไมใหเนาเสียงาย -0.27 -0.06 0.06 -0.02 0.32 -0.13 

เครื่องปรุงผสมอาหาร -0.14 0.13 0.10 0.25 0.09 0.02 

ปูนปลาสเตอร 1.09 -0.30 0.17 -2.25 0.79 -0.08 

เครื่องปรุงอาหาร 0.05 0.12 0.10 0.36 -0.23 -0.01 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

  



702 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ตลาดตะวันออกกลาง 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

รถยนตและรถยนตพวง -42.0 143.8 20.7 -296.5 -824.6 994.0 

รถบรรทุก -349.1 283.6 186.8 140.8 1,075.1 -1,145.0 

เครื่องปรับอากาศท่ีมีมอเตอร 94.0 -17.3 159.0 -154.1 -220.0 97.5 

ปลาปรุงสําเร็จ และปลาท่ีถูกเก็บ

รักษาไวไมใหเนาเสียงาย -26.6 56.6 39.9 29.9 -165.5 27.3 

ชิ้นสวนยานยนต -23.1 -26.9 13.7 18.8 70.6 51.2 

ตูเย็น 22.6 -5.6 26.9 -25.9 -70.4 24.0 

ยางรถยนต 53.7 19.8 -10.4 80.6 -46.0 -11.9 

แผนใยไมอัด 146.2 -25.8 12.9 -13.3 31.4 48.4 

เคร่ืองเพชรพลอย 542.2 1,072.9 79.7 -545.2 -1,156.8 -37.9 

ขาว 206.4 86.7 -29.5 -267.2 -906.4 26.9 

เครื่องซักลาง 36.9 -13.6 6.8 -66.9 2.9 42.9 

เพชรท่ียังไมไดเจียระไน -35.4 148.3 -38.8 -187.0 -307.0 48.8 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/

เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง -15.9 124.3 -22.5 -0.9 -231.2 28.8 

เครื่องปมสุญญากาศ 19.7 -20.4 22.6 -20.5 20.2 -3.3 

กรดคารบอกซิลิก และเฮไลด 60.5 43.5 -32.4 131.2 -265.4 21.6 

ยางธรรมชาติ 142.9 -247.4 -4.9 -199.7 -7.9 11.3 

พอลิเมอรท่ีมีเอทิลีน 11.3 -29.5 5.3 29.1 -36.4 -7.5 

เครื่องยก ลิฟต บันไดเลื่อน 2.9 12.1 20.5 -6.2 -77.7 -4.4 

รถไถดิน -0.9 0.0 3.3 -1.1 78.3 15.6 

น้ํามันดีเซล -0.1 -1.6 22.1 -0.1 89.3 -14.4 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
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ตลาดออสเตรเลีย 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
  

  

  

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

รถบรรทุก 211.3 -414.4 137.8 -50.5 1,526.7 258.4 

รถยนตและรถยนตพวง -246.6 72.9 110.5 -169.6 318.6 601.6 

โครงเหล็ก โครงเหล็กกลา 198.4 26.9 61.4 -658.2 167.5 328.7 

เครื่องปรับอากาศท่ีมีมอเตอร -75.4 -1.5 47.2 -21.2 25.3 29.2 

ชิ้นสวนยานยนต -19.8 -14.9 13.1 60.3 87.7 6.7 

ปลาปรุงสําเร็จ และปลาท่ีถูกเก็บ

รักษาไวไมใหเนาเสียงาย 

1.7 37.7 -5.6 29.1 -8.8 -13.6 

ตูเย็น -13.9 18.7 60.9 45.6 49.3 -21.1 

ยางรถยนต 33.8 -26.6 -11.2 68.4 27.0 3.6 

เคร่ืองเพชรพลอย 8.6 17.1 13.8 58.6 -43.8 -1.6 

บรรจุภัณฑ -2.6 20.1 12.5 31.7 -1.4 4.0 

พอลิเมอรท่ีมีเอทิลีน -25.1 46.1 -14.5 105.4 -29.9 -24.3 

พลาสติกเทคนิค เรซินอิพอกไซด 

และโพลิคารบอเนต 

-3.4 -7.4 2.6 48.0 22.0 10.0 

เครื่องซักลาง -11.8 -5.5 12.6 62.4 -38.4 8.2 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน 6.8 -18.4 7.3 -71.0 32.6 1.1 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/

เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง 

-16.5 -3.2 8.0 9.4 -55.6 -10.0 

ขาว 16.6 1.5 -0.8 2.2 -19.5 -3.2 

อาหารสัตว 0.1 12.3 5.1 -15.8 15.2 -2.2 

เคร่ืองพิมพ -4.4 -7.0 0.6 30.5 18.1 14.7 

ผลิตภัณฑท่ีเหลือจาก

กระบวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป 

0.7 -0.2 -17.2 62.8 42.8 -26.8 

น้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูป 9.0 14.4 -3.7 120.8 -143.5 4.3 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

  



704 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
ตลาดอ่ืนๆ 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

  

  

  

บทบาทของการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความตองการสินคา 

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การแขงขัน 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาที่ 2 ชวงเวลาที่ 3 

2549-2554 2554-2557 2557-2558 2549-2554 2554-2557 2557-2558 

รถบรรทุก -901 792 -314 -737 24 745 

รถยนตและรถยนตพวง -987 743 953 -136 -779 -678 

เครื่องประมวลขอมูลอัตโนมัติ/

เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง 501 11 -413 516 -596 30 

แผงวงจรไฟฟา -161 -161 187 64 702 111 

ชิ้นสวนยานยนต 3,261 5,483 219 -523 -9,468 440 

ขาว -158 18 29 889 -479 974 

เครื่องปรับอากาศท่ีมีมอเตอร -215 -77 -128 92 1,011 -95 

ทองท่ียังไมสําเร็จรูป 296 670 -228 196 -636 341 

ปลาปรุงสําเร็จ และปลาท่ีถูกเก็บ

รักษาไวไมใหเนาเสียงาย 99 -57 -69 97 304 218 

เคร่ืองเพชรพลอย 20 -15 119 -21 255 -22 

เพชรท่ียังไมไดเจียระไน -298 -54 114 336 116 -57 

ยางรถยนต -40 236 40 48 -193 -13 

พอลิเมอรท่ีมีเอทิลีน -59 -76 159 305 144 -188 

ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ

สํานักงาน 257 46 -201 -178 -235 196 

ตูเย็น 1,961 -1,851 293 -1,381 543 -365 

ยางธรรมชาติ 107 -3,056 -542 35 3,221 726 

น้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูป 123 -317 -42 258 152 46 

ออยและน้ําตาลบีทรทู 95 -91 -8 135 -22 57 

หินท่ีมีคา -18 -21 -13 62 111 112 

โครงเหล็ก โครงเหล็กกลา -110 -114 16 -259 -119 89 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัยจากขอมูล Trademap (สืบคนขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 

 



ภาคผนวกที่ 4 สินคาที่ไทยมีศักยภาพและมีความซับซอนในระดับที่เหมาะสม 

ตอการพัฒนาภาคสงออก 

 

รหัสสินคา รายละเอียด 
ความ

ซับซอน 
ความยากงาย
ในการผลิต 

7284 Machinery for specialized industries and parts thereof, nes 41,692 0.715 
5147 Amide-function compounds; excluding urea 41,066 0.702 
6954 Interchangeable tools for hand or machine tools (tips, blades, etc) 38,935 0.713 
7269 Parts, nes of machines falling within headings 72631, 7264, 7267 38,573 0.707 
7367 Other machines-tools for working metal or metal carbides, nes 38,487 0.707 
7149 Parts, nes of the engines and motors of group 714 and item 71888 38,071 0.712 
7368 Work holders, dividing heads for machine-tools, etc; tool holders 37,788 0.712 
8743 Gas, liquid control instruments and apparatus, non-electrical 37,531 0.705 
7631 Gramophones and record players, electric 37,309 0.714 
5843 Cellulose acetates 36,893 0.675 
5145 Amine-function compounds 36,552 0.708 
8851 Watches, watch movements and case 36,490 0.706 
7499 Other non-electric parts and accessories of machinery, nes 36,421 0.702 
5122 Cyclic alcohols, and their derivatives 36,084 0.706 
7492 Cocks, valves and similar appliances, for pipes boiler shells, etc 35,876 0.712 
8748 Electrical measuring, controlling, etc, instruments, apparatus, nes 35,463 0.708 
7493 Shaft, crank, bearing housing, pulley and pulley blocks, etc 34,760 0.714 
5148 Other nitrogen-function compounds 34,637 0.707 
7451 Power hand tools, pneumatic or non-electric, and parts thereof, nes 34,057 0.691 
5162 Aldehyde, ketone and quinone-function compounds 33,748 0.706 
5113 Halogenated derivatives of hydrocarbons 33,373 0.706 
5849 Other chemical derivatives of cellulose; vulcanized fibre 33,159 0.710 
8822 Photographic film, plates and paper (other than cinematograph film) 32,754 0.709 
7133 Internal combustion piston engines, marine propulsion 32,696 0.712 
6994 Springs and leaves for springs, of iron, steel or copper 32,509 0.711 
7246 Auxiliary machinery for use with those of headings 72451 to 72453 32,191 0.694 
5821 Phenoplasts 31,914 0.708 
7245 Weaving, knitting, etc, machines, machines for preparing yarns, etc 31,835 0.713 

7252 
Machinery for making paper pulp, paper, paperboard; cutting 
machines 31,820 0.714 

6632 Abrasive power or grain, on a base of woven fabrics 31,549 0.708 
5249 Other radio-active and associated materials 31,523 0.691 
8742 Drawing, marking-out and mathematical calculating instruments, etc 31,459 0.711 
6643 Drawn or blown glass (flashed glass), unworked, in rectangles 31,051 0.699 
2331 Synthetic rubber, latex; factice derived from oils 31,047 0.708 
7523 Complete digital central processing units; digital processors 30,859 0.674 

705 



706 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

รหัสสินคา รายละเอียด 
ความ

ซับซอน 
ความยากงาย
ในการผลิต 

8942 Children's toys, indoor games, etc 30,819 0.689 
7267 Other printing machinery; machines for uses ancilliary to printing 30,768 0.710 
7528 Off-line data processing equipment, nes 30,742 0.683 
7369 Parts, nes of and accessories for machine-tools of heading 736 30,703 0.716 
6572 Bonded fibre fabrics, etc, whether or not impregnated or coated 30,669 0.704 
7754 Electric shavers and hair clippers, parts thereof, nes 30,316 0.695 
5825 Polyurethanes 30,104 0.716 
5822 Aminoplasts 30,012 0.700 
7413 Industrial and laboratory furnaces and ovens, etc, parts, nes 29,803 0.706 
5163 Inorganic esters, their salts and derivatives 29,570 0.708 
8989 Parts, nes of and accessories for musical instruments; metronomes 29,464 0.696 
7648 Telecommunications equipment, nes 29,448 0.707 
7442 Lifting, handling, loading machinery, telphers and conveyors 29,249 0.716 
6553 Knitted or crocheted fabrics, elastic or rubberized 28,818 0.714 
7841 Chassis fitted with engines, for vehicles of headings 722, 781-783 28,702 0.705 
6546 Fabrics of glass fibre (including narrow, pile fabrics, lace, etc) 28,596 0.708 
8924 Picture postcards, decalcomanias, etc, printed 28,365 0.708 
8941 Baby carriages and parts thereof, nes 28,245 0.706 
7129 Parts, nes of steam power units 28,136 0.703 
7753 Domestic dishwashing machines 28,123 0.706 
6671 Pearls, not mounted, set or strung 28,108 0.665 
6842 Aluminium and aluminium alloys, worked 28,006 0.709 
7373 Welding, brazing, cutting, etc machines and appliances, parts, nes 27,736 0.705 
7784 Electro-mechanical hand tools, and parts thereof, nes 27,509 0.699 
7491 Ball, roller or needle roller bearings 27,238 0.707 
7244 Machines for extruding man-made textile; other textile machinery 27,180 0.707 
6745 Sheet, plates, rolled of thickness 3mm to 4,75mm, of iron or steel 27,140 0.713 
6953 Other hand tools 26,939 0.708 
6647 Safety glass consisting of toughened or laminated glass, cut or not 26,655 0.706 
6649 Glass, nes 26,630 0.699 
8928 Printed matter, nes 26,558 0.703 
7161 Motors and generators, direct current 26,523 0.712 
2772 Other natural abrasives 26,107 0.710 
3413 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, nes, liquefied 25,879 0.710 
7721 Switches, relays, fuses, etc; switchboards and control panels, nes 25,873 0.687 
8981 Pianos, other string musical instruments 25,793 0.697 
6519 Yarn of textile fibres, nes 25,731 0.701 
5841 Regenerated cellulose 25,519 0.700 
2511 Waste paper and paperboard, etc 25,178 0.714 
6727 Iron or steel coils for re-rolling 25,084 0.713 



ภาคผนวกที่ 4 สนิคาที่ไทยมีศักยภาพและมีความซบัซอนในระดบัที่เหมาะสมตอการพฒันาภาคสงออก  707 

 

รหัสสินคา รายละเอียด 
ความ

ซับซอน 
ความยากงาย
ในการผลิต 

8982 Musical instruments, nes 24,448 0.702 
5981 Woods and resin-based chemical products 24,124 0.709 
6424 Paper and paperboard cut to size or shape, nes 24,037 0.710 
6744 Sheet, plates, rolled of thickness 4,75mm plus, of iron or steel 23,917 0.711 
6852 Lead and lead alloys, worked 23,836 0.713 
8483 Fur clothing (not headgear) and other articles made of furskins 23,638 0.709 
5543 Polishes and creams, for furniture, floors, footwear, metals etc 23,631 0.712 
6782 Seamless tubes, pipes; blanks for tubes and pipes, of iron or steel 23,528 0.712 
7868 Other not mechanically propelled vehicles; and parts, nes 23,301 0.715 
8124 Lighting fixture and fittings, lamps, lanterns, and parts, nes 23,071 0.711 
8710 Optical instruments and apparatus 23,017 0.652 
8932 Plastic sanitary and toilet articles 22,951 0.713 
8951 Office and stationary supplies, of base metal 22,922 0.695 
5334 Varnishes and lacquers; distempers etc 22,802 0.704 
7169 Parts, nes, of rotating electric plant 22,796 0.704 
5837 Polyvinyl acetate 22,692 0.716 
5835 Copolymers of vinyl chloride and vinyl acetate 22,627 0.684 
6747 Tinned sheets, plates of steel (not of high carbon or alloy steel) 22,615 0.712 
6544 Fabrics, woven, of flax or of ramie 22,579 0.712 
8812 Cinematographic cameras, projectors, etc, parts, accessories, nes 22,544 0.709 
5312 Synthetic organic luminophores, indigo, lakes 22,503 0.701 
6658 Articles made of glass, nes 22,425 0.687 
8731 Gas, liquid and electricity supply or production meters; etc 22,364 0.706 
6633 Manufactures of mineral materials, nes (other than ceramic) 22,260 0.701 
6596 Carpets, rugs, mats, of other textile materials, nes 22,236 0.699 
7810 Passenger motor vehicles (excluding buses) 22,227 0.707 
5913 Herbicides, for sale by retail or as preparation 22,170 0.701 
8921 Printed books, pamphlets, maps and globes 22,007 0.715 
6746 Sheet, plates, rolled of thickness less 3mm, of iron or steel 21,930 0.712 
8481 Articles of apparel, clothing accessories of leather 21,891 0.707 
6422 Correspondence stationary 21,790 0.694 
2734 Pebbles, gravel, crushed or broken stone, etc 21,723 0.708 
6130 Furskins, tanned or dressed; pieces of furskin, tanned or dressed 21,582 0.711 
2332 Reclaimed rubber, waste, scrap of unhardened rubber 21,357 0.701 
7239 Parts, nes of machinery and equipment of headings 72341 to 72346 21,354 0.704 
6863 Zinc and zinc alloys worked 21,330 0.709 
1221 Cigars, cheroots: cigarillos 21,320 0.708 
6112 Composition leather, in slabs, sheets or rolls 21,303 0.709 
5911 Insecticides, for sale by retail or as preparations 21,278 0.710 
6821 Copper and copper alloys, refined or not, unwrought 21,185 0.714 

ผ4-707 



708 โครงการการจัดทาํยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 

รหัสสินคา รายละเอียด 
ความ

ซับซอน 
ความยากงาย
ในการผลิต 

3510 Electric current 21,013 0.713 
7512 Calculating, accounting, cash registers, ticketing, etc, machines 20,975 0.662 

7111 
Steam and other vapour-generated boilers; super-heated water 
boiler 20,926 0.714 

7861 Trailers and transports containers 20,826 0.710 
6998 Articles, nes, of copper, nickel, aluminium, lead, zinc and tin 20,792 0.702 
9310 Special transactions, commodity not classified according to class 20,671 0.709 

14 Poultry, live 20,550 0.706 
223 Milk and cream fresh, not concentrated or sweetened 20,512 0.706 

7932 Ships, boats and other vessels 20,469 0.694 
7522 Complete digital data processing machines 20,364 0.690 
7711 Transformers, electrical 20,360 0.700 
7931 Warships 20,231 0.711 
8952 Pens, pencils and, fountain pens 20,004 0.684 
6542 Fabrics, woven, 85% plus of sheep's or lambs' wool or of fine hair 19,984 0.709 
6960 Cutlery 19,906 0.691 
7649 Parts, nes of and accessories for apparatus falling in heading 76 19,839 0.653 
2479 Pitprops, poles, piling, post and other wood in the rough, nes 19,802 0.713 
6996 Miscellaneous articles of base metal 19,787 0.711 
6353 Builders` carpentry and joinery (including prefabricated) 19,739 0.699 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย 



ทีมงานท่ีปรึกษาและการบรหิารโครงการการจัดทํายุทธศาสตร 

การสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
 

คณะผูเชี่ยวชาญ 
ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย หัวหนาโครงการ  

และผูเช่ียวชาญดานการจัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจการคา 
ดร.อัมมาร สยามวาลา  ที่ปรึกษาโครงการ และผูเช่ียวชาญดานการคาสินคาเกษตร 
ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ  ผูเช่ียวชาญดานการคาบริการ 
ดร.เสาวรัจ รัตนคําฟู  ผูเช่ียวชาญดานการคาระหวางประเทศ 
ดร.ชัยสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ  ผูเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาด  
    และการคาสินคาเกษตร 
ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ  ผูเช่ียวชาญดานการคาสินคาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตร 
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร  ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจมหภาค 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ผูเช่ียวชาญดานนโยบายการขนสง และโลจิสติกส 
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร  ผูเช่ียวชาญดานการวิจัยและคําปรึกษาระหวางประเทศ 
ดร.ณัฐนันท วิจิตรอักษร  ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท 

 
คณะนักวิจัย-ผูชวยนักวิจัย 
นางวีรวัลย ไพบูลยจิตตอารี นักวิจัยอาวุโส 
นางสาวเทียนสวาง ธรรมวณิช นักวิจัยอาวุโส 
นายพันปรีชา ภูทอง  นักวิจัยอาวุโส 
นายธิปไตร แสละวงศ  นักวิจัยอาวุโส 
นายอิสรกุล อุณหเกตุ  นักวิจัย 
นายสุนทร ตันมันทอง  นักวิจัย 
นายอัครนัย ขวัญอยู  นักวิจัย 
นางสาวขนิษฐา ปะกินําหัง    นักวิจัย 
นายณัฐวุฒิ ลักษณาปญญากุล นักวิจัย 
นางสาวณิชมน ทองพัฒน  นักวิจัย 
นางสาวสกุลรัตน บวรสันติสุทธ์ิ นักวิจัย 
นางสาวพรพิมล ตินะนอย  นักวิจัย 
นายภี อาภรณเอ่ียม  นักวิจัย 
นายภวินทร เตวียนันท    นักวิจัย 
นายศศิพงศ สุมา   นักวิจัย 
นายโชติวิชญ สุจริตวรกุล  นักวิจัย 
นางสาวปนิสา สุภารัตน  นักวิจัย 
นายนริศ สังขไพโรจน  นักวิจัย 
นายมณฑล ศรีเพ็ชร  นักวิจัย 



ทีมงานสนับสนุน 
นางสุนีย สถาพร   ประสานงานกับภาคธุรกิจเอกชน 
นายพีระพงษ เตชะทัตตานนท สื่อสารสาธารณะ 
นายธนิน ทวีอรรคเดช  สื่อสารสาธารณะ 
นางสาวญาธินี ตันติวิวัฒน    สื่อสารสาธารณะ 
นางสาววริษฐา ดําแกว  สื่อสารสาธารณะ 
นายวรพงษ สงวนจิตร  บริการฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
IANDI COMMUNICATION ประชาสัมพันธและประสานงานสื่อมวลชน 
นางปราณี ไชยพุฒ  เลขานุการ 

  



คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก โครงการการจดัทํายุทธศาสตร 

การสรางโอกาสทางการคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) 

 
 

1. นางสาวภรภัทร พันธงอก   ประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
2. นางสาวปุญชรัสมิ์ วัฒนวิจารณ   กรรมการ 
 นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 
 กรมการคาตางประเทศ  
3. นางสาวพินยรัชต จันทรเจิดศักด์ิ  กรรมการ 
 นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ 
 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
4. นางชฎา บุญจร    กรรมการ 
 นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
5. นางสาวกันตรัตน ภูศิริ    กรรมการ 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 กรมทรัพยสินทางปญญา 
6. นางสาววนิดา ศักด์ิสงวนมนูญ   กรรมการ 
 นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
7. นางสาวฐะปะนีย เครื่องประดิษฐ  กรรมการ 
 นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
8. นายณัฐวุฒิ สุคนธบารมี   กรรมการ 

นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ 
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
9. นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ   กรรมการและเลขานุการ 
 นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
10. นางสาวบูชิตา อินทรทัศน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
11. นายเอกวัฒน ธนประสิทธ์ิพัฒนา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 



สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ) 
565 ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
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