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โครงการศึกษาสถานการณภาวการณลงทุน
ของ SMEs ไทยในตางประเทศ

รายงานผลการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทีเ่กีย่วของกับ CMLV

• CMLV เขาเปนสมาชิกของอาเซียน
• หลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540
• ภูมิภาคอาเซยีนมีนโยบาย CMLV
• บทบาทของ ADB ใน GMS
• นโยบายของ ACMEC ของไทยใน CMLV
• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community)
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สถานการณทีเ่ปลี่ยนไปในภูมิภาค

• ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) สิงคโปร มาเลเซีย เขาไปใน 
CLMV มากกวาไทยในระยะหลังนี้

• การเปดการคาเสรี (FTAs) โดยเฉพาะกับจีน ทําใหมีการแยงชิง
ทรัพยากรและมีการแขงขนัในตลาดสินคาอุปโภคบริโภคและการ
ลงทุน

• ตนทุน ปจจัยการผลิตและธุรกรรมสูงขึ้นมากในชวง 2 ปที่ผานมา
• ธุรกิจขนาดใหญของไทยไดกาวไปในระดับหนึ่งแลว ใน CMLV
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ประเด็นการขับเคลื่อนการลงทุน SMEs ไทยใน CMLV

• มาถึงจุดเปลี่ยนที่ตองพิจารณาอยางจริงจัง

• ปจจัยและตัวกําหนดการไปลงทุนใน CMLV

• ความไดเปรียบ/ความสามารถ (advantages) ในการลงทุน

• ความเสี่ยง (risks) ที่เปนเงื่อนไขในทองถิ่น
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Map of CLMV
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ศักยภาพ แนวโนม ความไดเปรียบและเสียเปรียบในการเขาไป
ลงทุนของ SMEs ไทยในประเทศกลุม CLMV

• ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV

• จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของประเทศในกลุม CLMV

• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการลงทุนในประเทศกลุม CLMV

•  บทสรุปและขอเสนอแนะ
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ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV
ขอมูลดานปจจัยการผลิตของประเทศในกลุม CLMV

90.3%89.9%68.7%73.6%92.6%อัตราการรูหนังสือของประชากร 
(ป 2547)
ที่มา: UNDP

70.860.555.156.570.3อายุขัยเฉลี่ยประชากร

37-47 
ดอลลาร
สรอ.ตอ
เดือน

35-45 
ดอลลาร
สรอ.ตอ
เดือน

28 ดอลลาร สรอ./
คน/เดือน (1.0771 
ดอลลาร สรอ./คน/

วัน)

40-80 
ดอลลาร 
สรอ./คน/
เดือน

120-160 
ดอลลาร 
สรอ./คน/
เดือน

คาแรงขั้นต่ํา

43.6
(ป 2005)

26.35
(ป 2005)

2.67
(ป 2003)

6.36
(ป 2001)

36.8
(ป 2005)

กําลังแรงงาน (ลานคน)
ที่มา: ADB

เวียดนามเมียนมารลาวกัมพูชาไทย
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ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV
• ขอมูลดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน

- สําหรับการผลิต 
0.28 US$/ ลูกบาศกเมตร / เดอืน 
- สําหรับกิจการบริการ 0.51 US$/ ลูกบาศกเมตร / เดือน 
- สําหรับครัวเรือนเฉลี่ย 0.34 US$/ ลูกบาศกเมตร / เดือน  

- ใชในการผลิต 5.36 เซ็นต / กิโลวัตต
- ใชในกจิการคาและบริการ 8.59 เซ็นต / กิโลวัตต
- ใชในครัวเรือน 3.49 เซ็นต / กิโลวัตต

เวียดนาม
135 จารด/100 แกลลอน7.5 $/Kwhเมียนมาร

- ครัวเรือนเฉลี่ย 527 กีบตอลูกบาศกเมตร
- ธุรกิจและอตุสาหกรรมเฉลี่ย 1,765 กีบตอลูกบาศกเมตร

665 กีบ (0.068$) ตอ Kwhลาว
N/AN/Aกัมพูชา

-ครัวเรือน คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา 25 บาท และคาน้ํา ชั้น
ต่ํา 45 บาทตอลูกบาศกเมตร

-ธุรกิจและอุตสาหกรรม คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา 25 บาท 
และคาน้ํา ชั้นต่ํา 90 บาทตอลูกบาศกเมตร

-ครัวเรือน คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา 8.19 บาท คาใช
ไฟฟา ชั้นต่ํา 1.35 บาทตอหนวย และคาไฟฟาผัน
แปร 0.85 บาทตอหนวย

-ธุรกิจและอุตสาหกรรม คาบริการรายเดือนขั้นต่ํา 228.17 
บาท คาใชไฟฟา ชั้นต่ํา 2.46 บาทตอหนวย และคา
ไฟฟาผันแปร 0.85.บาทตอหนวย

ไทย
อัตราคาน้ําประปาอัตราคาไฟฟาประเทศ

ที่มา: BOI, การประปานครหลวง และการไฟฟานครหลวง
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ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV

• ขอมูลดานสาธารณูปโภคของประเทศในกลุม CLMV

85%78%51%41%99%สัดสวนประชากรที่สามารถ
เขาถึงน้ําแหลงน้ําที่สะอาด
ที่มา: UNDP

70813N/A107จํานวนสายโทรศัพทตอ
ประชากร 1,000 คน (ป 
2004)
ที่มา: UNDP

เวียดนามเมียนมารลาวกัมพูชาไทย



15

ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV
• แผนพัฒนาเสนทางคมนาคมเชือ่มโยงระหวางประเทศในกลุม CLMV

ที่มา : NESDB (2007)
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ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV
• ขอมูลทางเศรษฐกจิของประเทศในกลุม CLMV

6.6%N/A4.7%2.8%3.5%อัตราเงินเฟอเฉลี่ยตอป 2549
ที่มา: ASEAN Statistics

8.2%7.0%7.3%5.0%5.0%อัตราการเติบโตของ Real GDP ป 
2549
ที่มา: ASEAN Statistics

7242095754363,168GDP per capita ป 2549 ($)
ที่มา: ASEAN Statistics

84.3756.516.0614.1065.76จํานวนประชากร ณ ป 2549 (ลานคน)

60,96511,9513,5276,105206,645GDP ป 2549 (ลาน $)
ที่มา: ASEAN Statistics

เวียดนามเมียนมารลาวกัมพูชาไทย
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ศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV
• ขอมูลดานตลาดของประเทศในกลุม CLMV

- กฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของเวียดนาม  
ใหการรับประกันวาจะใหการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ตอนัก
ลงทุนตางชาตทิี่ลงทุนในเวยีดนามใน
ดานตางๆ ดงันี้ 

- ไมมีการยึดทรัพยสินหรือโอนกิจการ
ลงทุนของตางประเทศเปนของรัฐ   
ตลอดระยะเวลาของการลงทุน

- ปกปองสิทธิในทรัพยสินอตุสาหกรรม 
และผลประโยชนในการถายทอด
เทคโนโลยีในเวียดนาม 

- ปกปองผลประโยชนของนกัลงทุนอยาง
สมเหตุสมผล

- รับประกันการใหสิทธิการโอนยาย
เงินตราไปตางประเทศ

- เมื่อเกดิขอพิพาทระหวางผูรวมทุน หรือ
ระหวางบริษทัตางชาติกบัสถาบันใดๆ 
ของเวียดนาม สามารถเสนอให
อนุญาโตตุลาการหรือองคกรอื่นๆ 
ตามที่ตกลงกันเปนผูไกลเกลี่ยหรือ
ประนปีระนอมได

- อนุญาตใหบริษัทตางชาตดิาํเนินการ
ลงทุนได 50 ป และสามารถตอเวลาได
ถึง 70 ป

- สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต
กรอบอาเซียน (ASEAN
Integration System of
Preferences : AISP)

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

- ญี่ปุนใหระบบสิทธิพิเศษทางภาษี 
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1. สําหรับ
ผลิตภัณฑทางกสิกรรมปาไม และ
ประมง 2. ผลิตภัณฑอุตสาห กรรม
เหมืองแร รวมถึงสนิคาทีใ่ช
ผลิตภัณฑทางกสิกรรม หรือ 
ผลิตภัณฑทางปาไมสวนประกอบ
หลัก

- สิทธิพิเศษทางดานอัตราภาษีทีม่ีผลบังคบั
ใชรวมกัน (Agreement on Common
Effective Preferential Tariff-CEPT) 
สัญญาวาดวยการใหสิทธิพิเศษดาน
อัตราภาษีนี้ เปนสวนสาํคัญในการ
ปฏิบัติแผนลดอตัราภาษีของเขต
การคาเสรีอาเซียน หรืออาฟตา 
(CEPT Scheme AFTA)

- ลดอัตราภาษสีินคานาํเขาของ จีน จาํนวน 
202/238 รายการใหแก สปป.ลาวนี้ 
จะใหแกการสงออกสินคาของลาว 
ไปยงัจีน และทาํใหราคาสินคาของ
ลาวสามารถ แขงขนัไดในจนี

- สิทธิพิเศษเกี่ยวกับ MFN และ GSP จาก
สหรัฐอเมริกา แคนาดาสหภาพ
ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน จีน และ
นิวซีแลนด เปนตน

- สิทธิประโยชนจาก ASEAN Integration
System of Preferences (AISP)
349 รายการ

- ASEAN-6 โดยได GSP จากประเทศญี่ปุน 
226 รายการ และสาธารณรฐั
เกาหลี 78 รายการ

- ขอตกลงการคาเสรี ASEAN-China ใน
กรอบขอตกลงวาดวยความรวม
ทางการคาสินคา ณ กรุงเวียงจันทร 
ไดใหสิทธิพิเศษเกีย่วกับโควตา
และ ภาษี สําหรับสนิคาเกษตร 
418 รายการ

สิทธิพิเศษดานการคา
ระหวางประเทศที่
ไดรับ  (GSP เปน
การใหสิทธิพิเศษ
ทางการคาโดยการ
ยกเวนภาษี หรือลด
อัตราภาษี เพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขงขัน แก
ประเทศกําลงั
พัฒนา และดอย
พัฒนา ในการสง
สินคาไปขายยงั
ประเทศที่พัฒนา
แลว)

ที่มา: BOI

เวียดนามเมียนมารลาวกัมพูชา
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ศักยภาพในภาพรวมรายประเทศ

กัมพชูากัมพชูา

• ผูบริโภคในประเทศมภีาพลักษณที่ดตีอสินคาของไทย
• ถึงแมมีขนาดตลาดในประเทศเล็ก แตไดรับสิทธิพิเศษดานการคาจากตลาดหลกัของ

โลก คือ USA EU และ ญี่ปุน 
• อัตราคาจางแรงงานยังอยูในระดบัต่ํา แตแรงงานยังมีการศึกษาและทักษะที่ยังไมสูง

นัก 
• ประเทศยังขาดแคลนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตทั้งภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการเปนจํานวนมาก
• สาธารณูปโภคในบางพื้นที่ยังไมพรอมและมรีาคาแพง
• มีการเติบโตของนักทองเที่ยวตางชาติอยางตอเนื่อง 
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจไทย
สรุปสาระขอคิดเห็นไดดังนี้
1. การทําธรุกิจในกัมพูชานั้น อปุสรรคที่สําคัญ คือ ระบบภาษี และกฎหมายแรงงาน
2. รัฐบาลไทยควรสงเสริมใหการบินแหงชาติ เขามาทําการบนิในประเทศกัมพูชามากขึ้นบนพื้นฐานสิทธิตางตอบ

แทน และผูนําระดับสูงภาครัฐ ควรจะใหความสนใจประเทศกัมพูชามากกวานี้
3. ธรุกิจที่จะดําเนินการไดดี คือ เปนธรุกิจขนาดเลด็ เมื่อดําเนินการแลวคอยขยายในภายหลงั หรอืไมกต็องเนนธรุกิจ

ขนาดใหญเลย
4. บุคลากรทางดานวิชาชีพยังขาดแคลน เชน นกับัญชี นกักฎหมาย รวมถึงวศิวกร และบุคลากรทางการแพทย
5. สินคาจากไทย แมเปนที่นิยมในกัมพูชา แตปจจุบันเวียดนามก็เปนคูแขงที่สําคัญ โดยพิจารณาจากสินคาอปุโภคจาก

ไทย ซึ่งลดจากรอยละ 85 ในป 2003 เหลอืเพยีงรอยละ 70 ในป 2005
6. ตลาดภายในกัมพูชา กําลังขยาย เนือ่งจากประชากรในวยักําลงัทํางานเพิ่มขึ้น และการอพยพกลับจากตางประเทศ

ของประชากรวัยกลางคน
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• กัมพูชายงัมีจุดนาสนใจทางดานการพฒันาอุตสาหกรรมปโตรเคมี เนือ่งจากการคาพบบอน้ํามัน

และกาซธรรมชาติ โดยรัฐบาลไทยควรสนับสนุนอยางเต็มที่ ดวยการใหความชวยเหลอืพฒันา    

ชายฝงดานใต บริเวณใกลพรมแดนไทย

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหแรงงานชาวกัมพูชามีทักษะและความรูความชํานาญเพิ่มขึ้น จะ

เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งของไทยทีอ่าจยายฐานการผลิตและอุตสาหกรรมของกมัพูชาเอง

• การสงเสริมการลงทุนในรูปแบบ Contract Farming นั้น ตองเปนกิจการขนาดใหญ และเนนหนกั

การพัฒนาผลิตผลทางการผลิตอาหารเพื่อการสงออก หรอืวัตถุดิบทางดานพลงังานชีวภาพ

• ความสัมพันธในผูนําระดับสูง เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการดําเนินธรุกิจในกัมพูชา

• การใหความชวยเหลอืพัฒนาเสนทางคมนาคมและการธนาคาร  เปนความสําคัญลําดับตนๆ

บทสรุป
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• ในทางดานการสงเสริมการลงทุนนั้น ธรุกิจขนาดยอมและขนาดใหญ จะเหมาะสมที่สุด โดย

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และบริการสาธารณูปโภค รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม

• ระบบภาษี และสิทธปิระโยชนในกัมพชูานั้น แมจะยังไมอยูในระดับนาจูงใจ เนือ่งจากผูกติดกับระบบ

การเมอืง แตการขยายตัวของขนาดตลาด ยังคงเปนแรงดึงดดูที่สําคัญ

• การพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานของกัมพูชานั้น นกัวิชาการจากไทยสามารถใหความชวยเหลอืไดเปน

อยางดี

• การพัฒนาการคาชายแดน โดยใชแนวคิด One Stop Service จะอํานวยความสะดวกทางดานกา   

ขนสงสินคาและพัฒนาดานการทองเที่ยวที่ดี

• กัมพูชายงัสนใจโครงการสานเชื่อมเสนทางรถไฟ และเสรีทางคมนาคมทางถนน รวมถึงการขนสง

สินคาทางอากาศ โดยไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอ

บทสรุป
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• ควรทําการศึกษาสภาวะแลโอกาสการลงทุนในเขตตางๆ ของกัมพูชาเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในเขต

พรมแดนดานจันทบุรี ตราด ซึ่งจะเปนจุดเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาชายฝงตะวันออกของไทย

ไดเปนอยางดี

•การศึกษาวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคของโครงการในดานรูปธรรมของสามเหลีย่มมรกต มี

ความสําคัญมาก โดยศึกษาเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับกรณีสามเหลี่ยมมรกตดาน

ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม)

ขอเสนอแนะ
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ศักยภาพในภาพรวมรายประเทศ

ลาว

• อุดมสมบูรณดวย ทรัพยากรธรรมขาติเชน แรธาตุและพลังงานน้ํา
• มีพรมแดนเชื่อมโยงประเทศ จนี ไทย เวียดนาม และกัมพูชา
• ประชากรมีการรับรูและเขาใจผลิตภัณฑของไทย และมทีศันคติดีตอทั้งดาน

ภาพลักษณและคุณภาพ
• ลาวไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศผูนําเขาหลักของโลก
• มีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียงกับไทย และมคีวามรวมมือทางการคาและ

ความสัมพันธทางการทูตที่ดีกบัไทย
• ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก และตองสงออกสินคาผานประเทศอื่น

ลาวลาว 
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สปป. ลาว

• SMEs ในลาวสวนใหญเปนทางดานเกษตรอุตสาหกรรม เชน การผลติ
เฟอนเิจอร พชืผลเกษตร และการผลติตาม Contract Farming

• ธุรกิจทางดานโรงแรมนั้น เนนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากไทยเปนหลัก 
รวมทัง้ทางดานรานอาหาร และขายของที่ระลึก

• ธุรกรรมทางการคาปลกี เปนไปในลักษณะตัวแทนทีม่ีความสมัพันธทาง
การคามายาวนาน เงินตราทีใ่ชแลกเปลี่ยนจะเปนเงินบาท ผานธนาคาร
พาณิชยของไทย
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ความคิดเห็นของนักลงทุน

• การขออนญุาตนั้น จะผานทางดานรัฐบาลแขวงตางๆ การขออนญุาตผาน
รัฐบาลกลางจะมีความลาชา

• การลงทุนเปนไปในลักษณะการรวมมอืกับนักลงทุนทองถิ่น และเปน
กิจการขนาดกลางเพือ่กระจายความเสี่ยง

• รัฐบาลมีความมั่นคงมาก และใหการสงเสรมิอยางเต็มที่ เพียงแตในดาน
การปฏิบัติ จําเปนตองใชความพยายามสวนตัว เชน การขยายพื้นทีต่อง
เจรจากับเจาของเดมิเอง
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
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ศักยภาพในภาพรวมรายประเทศ

เมียนมารเมียนมาร 

• มีทรัพยากรทั้งดานการเกษตร ประมง แรธาตุ จํานวนมากและราคาถูก แรงงาน
ราคาถูก

• มีตลาดในประเทศขนาดใหญ และเปนสมาชิก ASEAN แตมีขอจํากัดดานตลาด
สงออกไปยังตลาดหลักของโลก

• พรมแดนติดกับเอเชียใตและจีนซึ่งเปนตลาดใหมขนาดใหญ 
• มาตรฐานระบบตลาดภายในไมสูง ทําใหตนทนุการตลาดต่ํา
• มีแนวโนมลงทนุในดานโครงสรางพื้นฐานสูง
• สาธารณูปโภคและการคมนาคมยังไมพรอมในบางพื้นที่
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พมา

• ธุรกิจไทยสวนใหญ เปนการลงทนุในอตุสาหกรรมขนาดยอม โดยใช
เครือ่งจักรเกาจากไทย

• หามมกีารลงทุนในกิจการซื้อมาขายไป จึงมกีารลกัลอบทําธุรกิจการคา
เขตชายแดน

• การลงทุนไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนจากรฐั โดยมเีจาหนาที่
รัฐเปนผูรวมหุน
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ศักยภาพในภาพรวมรายประเทศ

เวียดนามเวียดนาม 

• มีศักยภาพดานตลาดสงออกสูงทั้งจากสิทธิพิเศษทางการคาที่ไดรับและการ
เขาเปนสมาชกิ WTO

• ตลาดในประเทศมีขนาดใหญเติบโตเร็ว ประชากรมีการบริโภคสูง แตยังคงมี
อุตสาหกรรมที่เปนชองวางและโอกาสสําหรบัการลงทุนมาก

• แรงงานมีจํานวนมากและยังมีคาแรงถูก และมีความกระตือรือรน
• เปนแหลงลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญของโลก ซึ่งตองการอุตสาหกรรม
สนับสนุน

• รัฐบาลทุกระดบัสงเสริมการลงทุนจากตางชาติอยางจริงจัง ทําใหการแขงขัน
ภายในประเทศมีความรุนแรงกวาตลาดอื่นๆ
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เวียดนาม

• กิจการทางดาน SMEs ในเวยีดนามนั้น สวนใหญเปนกจิการดานการ
คาขาย และรวมลงทุน

• การลงทุนของไทยในเวยีดนามที่ไดรับผลสําเร็จจะเปนกิจการขนาดใหญ 
และมี Brand Name เปนทีรู่จักดีอยูแลว

• การวเิคราะหทางดานแรงงาน แมคาแรงจะต่ํา แตภายใตกฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ จะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เนือ่งจากจําเปนตองจัด
สวัสดิการใหพนักงาน
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• จดุแข็ง (Strength)
กัมพูชา

– มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงการ
ขนสงกับตางประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม 
และทาเรือ) ไดสะดวก

– มีความตอเนื่องในดานนโยบาย เนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงโดยบุคคล
เดียวอยางตอเนื่อง

– เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรีและเปดกวาง

– มีความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ
และมีแรงงานราคาถูก
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• จุดแข็ง
ลาว 

– มีพรหมแดนติดหลายประเทศทําใหสามารถใช
ลาวเปนเสนทางเชื่อมโยงการขนสงกับจีน 
เวียดนามและกัมพูชาได

– มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
และแหลงพลังงานไฟฟา 

– รัฐบาลในระบอบสังคมนิยมมีเสถียรภาพ
– ระบบเศรษฐกิจเปนระบบเสรีการตลาด
– รัฐบาลมีนโยบายใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในพื้นที่แตละภาคของลาว
– ไดรับสิทธิพิเศษทางการคาตางๆ จากนานา

ประเทศ 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• จุดแข็ง
เมียนมาร 

– มีอาณาเขตติดกับจีน อินเดีย บังคลา
เทศ ลาว และไทย ทําใหเมียนมารเปน
ประเทศที่อยูทามกลางของกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต จีน 
และเอเซียใต ทําใหมีความไดเปรียบใน
การติดตอทําการคา การสงออกและ
นําเขา รวมทั้งการสงสินคาผานแดนไป
ยังประเทศตางๆ

– ยังมีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะแกการเปน
ฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV
• จุดแข็ง

เวียดนาม 
– มีชายฝงทะเลยาวจากเหนือจรดใต

ประมาณ 2,100 กิโลเมตร ทําใหเปนประตู
ชายฝงทะเลใหญที่สุดของอินโดจีน

– มีเสถียรภาพทางการเมืองและความ
ปลอดภัยสูง

– เศรษฐกิจเวยีดนามขยายตัวในเกณฑสูง
อยางตอเนื่อง

– รัฐบาลสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
อยางจริงจัง

– ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกตอการขนสงสินคา
ไปยังประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออก

– มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV
• จดุออน (Weakness)

 กัมพูชา
– มีความขดัแยงทางการเมืองและยังมีความพยายามกอรัฐประหารเปนระยะ 
– กฎระเบียบดานการคา มีการเปลี่ยนแปลงบอย
– ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทําธุรกิจตางประเทศ 
– มีภาวะเงนิเฟอสูง 
– ขาดนโยบายการคุมครองการลงทุนจากตางประเทศอยางจริงจังและเปนระบบ
– ระบบสาธารณูปโภคอยูระหวางการพัฒนา
– แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ
– นักลงทุนมีขอกังวลเกี่ยวกับกับดักระเบิด
– ยังมีความขัดแยงเรื่องการปกปนเขตแดนระหวางภาครัฐ
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• จดุออน (Weakness)
ลาว

- ระบบการเมืองไมกระตุนใหมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

- นโยบายของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบอย
- แรงงานของลาวสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ
- มีขอจํากัดในการนําผลกําไรของผูลงทุนกลับ

ประเทศ
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังขาดการพัฒนา
- ผูถือบัตรผานแดนของไทยเดนิทางผานเขาพื้นที่

ตางๆ  ในลาวไมสะดวก
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• จดุออน (Weakness)
เมียนมาร 

- กฎระเบียบทางการคาที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย 
- ภาคราชการยังขาดความโปรงใส
- แรงงานของสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ 
- ขาดผูที่มีความรูในดานการทาํธุรกิจตางประเทศ
- ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ตางๆ
- ระยะเวลาเปดปดจุดผานแดนนอย ควรมีความยืดหยุน

มากกวานี้
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• จดุออน (Weakness)
เวียดนาม 

- กฎหมายและระเบียบหลายประการของเวียดนามยังไมเปนสากล 
แมวาจะมีพัฒนาการที่ดขีึ้นเปนลําดับ แตยังคงตองใชเวลา

- การปฏิรูประบบการเงินการธนาคารยังลาชา
- นักลงทุนทองถิ่นขาดแคลนเงินทุน เปนอุปสรรคตอ

การรวมทุนกบัตางชาติ
- ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนอีกมาก
- แรงงานสวนใหญยังเปนแรงงานไรฝมือ 



45

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV
• โอกาส (Opportunity)

 กัมพูชา 
– กัมพูชาเปนสมาชิกของอาเซียนและองคการคาโลก 

(WTO) ไทยสามารถใชกัมพูชาเปนฐานการผลิต
เพื่อสงออกไปยังกลุมตลาดที่กัมพูชาไดรับสิทธิ
พิเศษ GSP และ MFN

– สามารถใชกัมพูชาเปนทางผานเพื่อสงสินคาเขา
ไปสูเวียดนามและจีนได

– มีโอกาสที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวและคาสิโนที่มี
อยู  เพื่อสรางรายไดจํานวนมากใหประเทศ

– อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการขยายตัวสูงมาก
อยางตอเนื่อง

– มแีนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี
– มีโอกาสที่จะพัฒนาเสนทางรถไฟที่จะเชื่อมตอกับ

ทางรถไฟของไทยได
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• โอกาส (Opportunity)
ลาว 

- มีพรมแดนติดตอหลายประเทศ หากการ
กอสรางเสนทางเชือ่มโยงแลวเสร็จ จะมีความ
ไดเปรียบในการติดตอ และการสงสินคาผานลาว 
ไปยังประเทศที่อื่น เชน จนี เวยีดนาม เปนตน

- มีแมน้ําโขงไหลผาน ซึ่งสามารถพัฒนาพลังงาน
ของตนเองและรวมกับไทยไดอยางมหาศาล

- ประชากรชาวลาวมีทัศนคติที่ดีตอสินคาไทยใน
ดานคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบสินคาจากจีนและ
เวยีดนาม

- ประเทศไทยและประเทศลาวมีการพัฒนา
ความสัมพันธทางการทูตดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• โอกาส (Opportunity)
เมียนมาร 

- ตลาดของเมียนมารในอนาคตมีโอกาส
พัฒนา/เชื่อมโยงมากขึ้นจากการเขาเปน
สมาชิกอาเซียน

- เมียนมารมีจํานวนประชากรมากกวาไทย 
หากประเทศมีการพัฒนาจะเปนตลาดที่มี
ขนาดใหญ

- ไทยสามารถใชเมียนมารเปนประตูระบาย
สินคาสูประเทศทีส่าม รวมทั้งใชเมียนมาร
เปนฐานในการผลิตสินคาเพื่อการสงออก
ในอนาคตได
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• โอกาส (Opportunity)
เวียดนาม 

– เวยีดนามเริ่มมีบทบาทในตลาดโลกมากขึ้น  
เปนลําดับ จากการเขาเปนสมาชิกองคกร
ระหวางประเทศตางๆ

– เวยีดนามเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรม
ขนาดใหญของโลก ทําใหเปนโอกาสของการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน

– ชาวเวียดนามมีทัศนคติที่ดีตอนักลงทุนไทย 
และใหการยอมรับตราสินคาไทยอยางมาก

– ทางรถไฟจากคุนหมิง-เวียดนาม ทําให การคา
ขายระหวางจีนตอนใตกับเวียดนามทําได
สะดวกกวาเดิม 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• อุปสรรค (Threats)
กัมพูชา 

– เสถียรภาพทางการเมืองไมมั่นคง
– มีความเปนชาตินิยมสูง ซึ่งเปนจุดที่นักการเมืองและกลุมพลังตางๆ อาจใชประโยชน

ในความรูสึกนีม้ากอความไมสงบในประเทศ และอาจทําใหประชาชนมทีศันคติที่ไมดี
ตอนักลงทุนตางชาติ

– ระบบการเงิน การธนาคาร และระบบศาล ไมเปนที่นาเชื่อถือ
– ขาดแคลนเงินตราตางประเทศ และยังตองการความชวยเหลือเพื่อบูรณะประเทศทํา

ใหตองพึ่งพาเงินชวยเหลือจากตางประเทศเปนอยางมาก
– ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไมมีประสิทธิภาพ และขาดแคลน ทําใหการ

ติดตอสื่อสาร และการคมนาคมเปนไปอยางลาชา 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• อุปสรรค (Threats)
ลาว

- ความไมแนนอนในการดําเนินการตามนโยบายกลางและทองถิ่น เนื่องจากรัฐบาล
ทองถิ่นมีอิทธิพลสูง เมื่อเทียบกับรัฐบาลกลาง

- ยังขาดแคลนเงินตราตางประเทศ ทําใหโครงสรางพื้นฐานของประเทศยังไมไดรับ
การพัฒนา

- การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชือ่มโยงกับประเทศเพื่อนบานคอนขางยาก และไมมี
ศักยภาพ

- ตลาดลาวมีขนาดเล็กประชากร มีอํานาจซื้อต่ํา 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• อุปสรรค (Threats)
เมียนมาร

- เมียนมารยังไมมีการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง และทันสมัย ทําใหขาดขอมูล
ดานการตลาดและการเงิน

- เมียนมารถูกตอตานทางการคาระหวางประเทศจากหลายประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศในกลุม CLMV

• อุปสรรค (Threats)
เวียดนาม

- เวียดนามเริม่เผชิญการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก โดยเฉพาะการแขงขันจากจีน
- นักลงทุนตางชาติขาดความเชื่อมั่นในระบอบการปกครองและอุปนิสัยของนักลงทุน

ทองถิ่น
- ความตอเนื่องทางการเมืองทําใหมีโอกาสในการพัฒนาประเทศสูง
- มีเทือกเขาสูงตลอดแนวชายแดนเวียดนาม-ลาว ทําใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนา

เสนทางคมนาคมขนสงทีม่ีมาตรฐานได
- ไมสามารถพัฒนาการคมนาคม ขนสงไดเร็วเทาที่ควร เนื่องจากขาดเงินทุน 
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อุตสาหกรรมที่นาลงทุนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ SMEs ไทย

กัมพูชากัมพูชา

– การเกษตร และแปรรปูการเกษตร เนือ่งจากมีพื้นอุดมสมบูรณที่วางและแรงงานในตางจงัหวัดมาก
– การประมง และเชื่อมโยงกับการประมง เนื่องจากกัมพูชามีแหลงน้ําธรรมชาติอุดมไปดวยสัตวน้ํา

ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม
– อุตสาหกรรมขุดเจาน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
– การจําหนายวัสดุกอสราง เนื่องจากรองรับการขยายตัวดานโครงสรางพืน้ฐาน และธุรกิจทองเที่ยว
– ธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ เนื่องจากมีการเตบิโตอยางตอเนื่อง
– การคาสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากสินคาจากไทยเปนที่ยอมรับ
– ธุรกิจจําหนายเครือ่งมือสื่อสารและโทรคมนาคม
– ธุรกิจอาหารสําเรจ็รูป
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อุตสาหกรรมที่นาลงทุนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ SMEs ไทย

ลาว

– การเกษตร เนื่องจากมีภูมิประเทศคลายไทยแตมีตนทุนต่ํากวา
– อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก เนื่องจากใชประโยชนจากแหลงวัตถุดิบที่อดุม

สมบูรณ และตนทุนต่ํา รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆ ที่ไดรับ
– บริการดานโลจิสติกส เนื่องจากลาวเปนเสนทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ
– การคาสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากสินคาไทยมีการบัรูและภาพลักษณที่ดี
– กิจกรรมสนับสนุนดานพลังงานไฟฟา เนื่องจากมีแผนผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา

มากขึ้น
– ธุรกิจบริการสื่อสารโทรคมนาคม
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อุตสาหกรรมที่นาลงทุนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ SMEs ไทย

เมียนมารเมียนมาร

– ธุรกิจโรงไฟฟาขนาดยอม
– การเกษตรและประมง เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกที่มีศักยภาพ และแหลงน้ําอุดม

สมบูรณ ภูมิอากาศเหมาะสม
– การจําหนายวัสดุกอสราง เนื่องจากรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการ

ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
– การผลิตและการคาสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากเปนที่ตองการของตลาด ประเทศ

ยังขาดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแปรรูป
– การผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาด ASEAN และเอเชียตะวันออก
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อุตสาหกรรมที่นาลงทุนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ SMEs ไทย

เวียดนามเวียดนาม

– อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย เนื่องจากรัฐบาลสงเสริมเปนอันดับแรก
– การผลิตและการคาอุปกรณ ชิ้นสวนและอะไหลมอเตอรไซดและรถยนต เนื่องจากประชากรมีความ

นิยมและความตองการสูง
– การเกษตรและประมง เนื่องจากประเทศไทยมีเทคโนโลยีในดานนี้สูง
– การแปรรปูสินคาทางการเกษตร
– การผลิตเพื่อสงออก เนื่องจากตนทุนต่ํา แรงงานราคาถูก และไดสิทธิพิเศษ
– การคาสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากประชากรมีจํานวนมาก

กําลังซื้อสูง และยังมีชองวางของสินคาในตลาด
– อุตสาหกรรมตอเนื่องและสนับสนุน เนื่องจากมีกิจการขนาดใหญเขามาลงทุนมาก
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
• ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ 

– หนวยงานภาครัฐในระดับผูนํารัฐบาลควรเรงสรางความสมัพันธและแสดงใหเหน็ถงึ
ความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในกลุม 
CLMV ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันรัฐบาลของตางประเทศอื่นๆ ไดมีความพยายาม
สถาปนาและยกระดับความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง

– หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริมการลงทุนของ SMEs ควรพยายามเรงเสรางและ
ประชาสัมพันธถึงทางเลือกแหลงเงินทุนตางๆที่ SMEs สามารถใชในการขยายการ
ลงทุนในประเทศเพื่อนบานในกลุมดงักลาว เชน การรวมมือกับธนาคารพาณิชยใน
การปลอยสินเชื่อใหกบั SMEs กลุมดงักลาว การสงเสรมิตลาดระดมทุนสําหรับ
ผูประกอบการ SMEs กลุมดังกลาวในลักษณะของ venture capital market
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
• ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ

– หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควรจัดทําและ
เผยแพรขอมูลทีน่ักธุรกิจจําเปนตองใชในการวิเคราะหและประเมนิสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอยางตอเนื่อง

– หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควรเรงสราง
มาตรการจูงใจใหผูประกอบการ SMEs ไทยไปลงทุนในประเทศกลุม CLMV ใน
สาขาที่มีศักยภาพ โดยมาตรการจูงใจดังกลาวอาจอยูในรูปแบบ การผอนคลาย
ขอจํากัดในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต (เชน เครื่องจักร) การลดหยอนภาษี/
ดอกเบี้ยใหกับกิจการทีต่ั้งอยูในประเทศไทย และการผอนคลายขอจํากัดและ
คาธรรมเนียมในการเคลื่อนยายเงินเพื่อไปลงทุนในประเทศกลุมดังกลาว
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
• ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ

– หนวยงานภาครัฐของไทยที่ตั้งอยูในประเทศกลุม CLMV ควรสงเสริมใหมีการ
รวมกลุมกันของผูประกอบการ SMEs ไทยทีต่ั้งอยูในประเทศนั้นๆ ผูประกอบการ
เหลานัน้สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจไดอยางทันเวลา และสามารถ
ใหคําแนะนําแกผูประกอบการ SMEs ไทยทีม่ีความประสงคจะเขาไปลงทุนใน
ประเทศนั้นๆ ไดตรงตามสภาพความเปนจริง

– หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ควรวางแผน
แมแบบในการสงเสริมความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในระดบัอนุภูมิภาค ใหแก
อุตสาหกรรมตางๆทั้งอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมไฟฟาอีเล็คโทรนิกส และอุตสาหกรรมบริการ 
เปนตน
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• ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ

– หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับสงเสริม SMEs และการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ 
ควรเรงสรางความเขาใจใหหนวยงานภาครัฐในประเทศในกลุม CLMV ไดรับทราบถึงขอดี
ของการลงทุนจาก SMEs ตางประเทศ เชน มีการถายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมและ
เขาถึงไดของประชาชนในประเทศนั้น หรือ SMEs เปนการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับ
ขนาดตลาดภายในประเทศนั้นๆ หรือ SMEs มักมีการใชปจจัยแรงงานในสัดสวนตอตนทุน
การผลิตที่สูงกวากิจการขนาดใหญ หรือ SMEs มีความยืดหยุนในการจางงานซึ่งเหมาะสมกับ
พื้นที่เกษตรกรรม เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากมีแนวโนมคอนขางสงูที่ประเทศในกลุมดังกลาวจะ
ใหความสําคัญกบัการลงทุนของกิจการขนาดใหญมากกวากิจการขนาดกลางและขนาดยอม 
และประเทศในกลุมดังกลาวอาจมีทัศนคติวาหากตองการสงเสริมการพัฒนา SMEs ใน
ประเทศ (Infant SMEs) รัฐบาลตองใหการคุมครองมิให SMEs จากตางประเทศเขามาเปน
คูแขง 
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• ขอเสนอแนะสําหรับ SMEs ไทย
- ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควร
ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกอนตัดสินใจลงทุนอยางรอบคอบ 
ทั้งขอมูลสภาพแวดลอมในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจลงทุนอยางรอบคอบ ไดแก โอกาสทางการตลาดของธุรกิจที่
สนใจลงทุนในประเทศนั้น สภาวะการแขงขนในอุตสาหกรรมนั้นในปจจุบัน 
ปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเขาถงึปจจัยการผลิต นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของพื้นที่และประเทศนั้นๆ กฎระเบียบขั้นตอนในการจัดตั้งและ
ดําเนินธุรกิจ ขั้นตอนในการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจในทางปฏิบัติ
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• ขอเสนอแนะสําหรับ SMEs ไทย
- ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควร
เดินทางไปสํารวจตลาดยังประเทศที่ตองการเขาไปลงทุนดวยตัวเองกอน
ตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากแหลงทุติยภูมิอาจไมสอดคลอง
กับความเปนจริงในชวงเวลานั้น ซึ่งการเดินทางไปสํารวจตลาดจะชวยให
ผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการวางแผนการลงทุนได
สอดคลองกับสถานการณและความเปนจริงมากขึ้น
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• ขอเสนอแนะสําหรับ SMEs ไทย
- สําหรับผูประกอบการ SMEs ที่ยังไมเคยมีประสบการณการลงทุนใน
ประเทศที่จะเขาไปลงทุนมากอน ควรใชกลยุทธการลงทุนแบบคอยๆลงทุน 
โดยไมควรลงทุนในชวงแรกอยางเต็มที่โดยใชเงินทุนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก
การลงทุนในตางประเทศจะมีความเสี่ยงหรือความไมแนนอนคอนขางสูง
สําหรับผูที่ไมเคยลงทุนในประเทศนั้นมากอน โดยรูปแบบการลงทุนอาจจะ
เริ่มที่การทดลองจําหนายสินคานั้นในตลาดเปาหมายกอน ซึ่งเมื่อเห็นวามี
กําลังซื้อแลวจึงคอยลงทุนและขยายการผลิต
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• ขอเสนอแนะสําหรับ SMEs ไทย
- ในดานการผูรวมทุนหรือตัวแทนคนทองถิ่นในการบริหารกิจการที่เขาไป
ลงทุนนั้น ผูประกอบการควรใชเวลาในการคัดสรรผูรวมทุนที่มีความนาเชื่อถือ
ใหไดมากที่สุด โดยอาจขอคําแนะนําจากสมาคมผูประกอบการไทยในประเทศ
นั้นๆ และหนวยงานภาครัฐของไทยในประเทศนั้นๆ
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• ขอเสนอแนะสําหรับ SMEs ไทย
- ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควร
ทําการวิเคราะหสภาพตลาดและกําหนดจุดยืนผลิตภัณฑของตนเองใหชัดเจน 
และควรมีกลยุทธในการสรางความแตกตางและรักษาเอกลักษณของผลิตภัณฑ
ของตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากคูแขงในประเทศที่เขาไปลงทุนอาจ
สามารถลอกเลียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีลักษณะใกลเคียงไดในเวลา
อันรวดเร็ว


