
บทที่ 2 
สถานการณการยายหรือขยายฐานการผลิต  

การคา และการลงทุนของ SMEs ไทยในประเทศกลุม CLMV 

เนื้อหาในบทที ่ 2 นี้เปนการนําเสนอถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยในสวนแรกจะเปนการ

อธิบายถึงความสําคัญของ SMEs ที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย และแสดงใหเห็นวาสถานการณปจจุบัน 

SMEs ไทยกําลังสูญเสียความสามารถในการแขงขนัและมีความจําเปนตองขยาย/ยายการผลิตไปยัง

ประเทศอื่นๆ ที่เปนโอกาส จากนั้นเนื้อหาสวนที่สองจะแสดงใหเห็นถึงโอกาสสําหรับการขยายการลงทุนไป

ยังประเทศในกลุม CLMV จากแนวโนมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและประเทศในกลุม

ดังกลาวตามกรอบความรวมมือตางๆ เชน ASEAN GMS ACMECS และ WTO เปนตน สวนผลการ

วิเคราะหถึงทิศทางของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายการพัฒนา SMEs ของประเทศตางๆใน

กลุม CLMV จะถูกนําเสนอในสวนที่สามและสวนที่สี่ตามลําดับ หัวขอที่หาจะเปนการวิเคราะหถึง

สภาพแวดลอมการลงทุนและสถานการณการลงทุนจากตางชาติของแตละประเทศในกลุม CLMV สวน

หัวขอสุดทายของบทนี้จะเปนการสรุปการวิเคราะหตามหัวขอตางๆ พรอมนําเสนอผลสรุปการสังเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักลงทุน SMEs ไทย ในกลุมประเทศ CLMV  

22..1 1 สถานการสถานการณของ ณของ SSMMEEss  ไทยไทย  

ในหัวขอแรกนีจ้ะกลาวถึงสถานการณของ SMEs ไทยในปจจุบัน โดยสวนแรกจะไดอธิบายถึง

ลักษณะหรือนยิามของคําวา “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” ของประเทศไทย และในสวนตอมาจะ

เปนการสรุปถึงสถานการณและสถิติที่สําคัญของ SMEs ไทยในปจจุบัน 

 

22..11..1 1 นิยามนิยาม  SSMMEEss  ของประเทศไทยของประเทศไทย  

 
 SMEs ยอมาจากคําในภาษาอังกฤษคือ Small and Medium Enterprises ซึ่งแปลเปนภาษาไทย

ไดวา "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม" ในกรณีของประเทศไทยนั้นไดแบงประเภทของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมตามสาขาการผลิตเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. กิจการการผลิต (Production Sector) ทั้งการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural 

Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร (Mining) 
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2. กิจการการคา (Trading Sector) ทั้งการคาสง (Wholesale) และการคาปลีก (Retail)  

3. กิจการบริการ (Service Sector) 

ในสวนของการแบงประเภทของกิจการตามเกณฑขนาดของธุรกิจวากิจการนั้นๆ เปนกิจการ

ขนาดยอม ขนาดกลาง หรือขนาดใหญนัน้ กระทรวงอตุสาหกรรมไดกําหนดเกณฑที่ใชจําแนกประเภท

ขนาดของวิสาหกิจในแตละสาขาการผลิต โดยเกณฑดังกลาวประกอบดวยขนาดการจางงานและมูลคา

สินทรัพยถาวร ซึ่งนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตสาขาการผลิตนั้นเปนดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 

วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง

กิจการการผลิต ≤ 50 51-200 ≤ 50 ลานบาท 50 - 200 ลานบาท

กิจการบริการ ≤ 50 51-200 ≤ 50 ลานบาท 50 - 200 ลานบาท

กิจการการคาสง ≤25 26-50 ≤ 50 ลานบาท 50 - 100 ลานบาท

กิจการการคาปลีก ≤15 16-30 ≤ 30 ลานบาท 30 - 60 ลานบาท

ประเภท
จํานวนการจางงาน สินทรัพยถาวร

ที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม 

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นไดวาวิสาหกิจในสาขาการผลิตและการบริการจะมีเกณฑที่ใชแบงแยก

ระหวางกิจการขนาดกลางและขนาดยอมเหมือนกันคือ กิจการขนาดยอมจะหมายถึงกิจการที่มีขนาดการ

จางงานไมเกิน 50 คน และมีสินทรัพยถาวรนอยกวา 50 ลานบาท สวนกิจการขนาดกลางจะหมายถึง

กิจการที่มีการจางงานระหวาง 51 ถึง 200 คน และมีสินทรัพยถาวรระหวาง 50 ถึง 200 ลานบาท ในสวน

ของกิจการประเภทคาสงและคาปลีกนั้นจะมีเกณฑที่ใชแบงประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่

นอยกวากิจการประเภทการผลิตและการบริการ นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาวจึง

เปนนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยซึ่งงานวิจัยนี้ใชกลุมประชากรในการศึกษา 

อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศตางๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศในกลุม CLMVตางก็มีนิยามและเกณฑที่ใชใน

การแบงประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตางกัน 

 

22..11..2 2 สถานการณของ สถานการณของ SSMMEEss  ไทยไทย  
 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นับวาเปนกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอภาค

ธุรกิจ มีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการเก็บรวบรวมขอมูล

ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดระบุไววา ในป 2549 มีจํานวน SMEs 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ        บทที่ 2 
 

 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หนา 18

ทั้งสิ้นจํานวน 2.269 ลานแหง คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.53 ของวิสาหกิจทั้งหมด เพิม่ขึ้นจากป 2548 ที่มี

จํานวน SMEs ทั้งสิ้น 2.249 ลานแหง ประมาณ 20,000 แหง มีมูลคาตลาดรวม 4.201 ลานลานบาท คิด

เปนสัดสวนรอยละ 48.71 ของมูลคาตลาดทั้งหมด และมกีารจางงานทั้งสิ้น 8.884 ลานคน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 75.44 ของจํานวนการจางงานทั้งประเทศ 

จากภาพประกอบที่ 2.1 และ 2.2 จะเห็นไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังคงความสําคัญ

ตอระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในชวงป 2537 ซึง่เปนชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ชวงป 2542 ซึ่งเปนชวงการ

ปรับตัวหลังผานวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 และชวงป 2549 โดยมีความสําคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจไทย

ทั้งในดานสัดสวนกิจการและสัดสวนการจางงาน 

 
ภาพประกอบที่ 2.1 สัดสวนวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามจํานวนกิจการ 
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 
ภาพประกอบที่ 2.2 สัดสวนวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามจํานวนแรงงาน 
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

เมื่อวิเคราะหโครงสรางของ SMEs ไทยตามสาขาการผลิต จากรายงานประจําป 2549 ของ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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2549) พบวาในป 2549 SMEs สวนใหญ (รอยละ 40ของ จํานวน SMEs ทั้งหมด) ของประเทศไทย

ประกอบกิจการอยูในสาขาการคาและซอมบาํรุง และประกอบกิจการในสาขาภาคการผลิตและการบริการ

ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (ประมาณรอยละ 30 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในสาขาการผลิตพบวา ในป 2549 หมวดการผลิตที่มีจํานวน SMEs ในสัดสวน

ที่สูง ไดแก หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (รอยละ 23 ของจาํนวน SMEs ในสาขาการผลิต) หมวดเครื่องแตง

กาย (รอยละ 17.1) หมวดสิ่งทอ (รอยละ 16.6) หมวดไมและผลิตภัณฑจากไม (รอยละ 11.7) หมวด

เฟอรนิเจอร (รอยละ 6.9) และหมวดอื่นๆ (รอยละ 24.7)  

เมื่อพิจารณาเฉพาะในสาขาการบริการพบวา ในป 2549 หมวดการบรกิารที่มีจํานวน SMEs ใน

สัดสวนสูงไดแก บริการดานอสังหาริมทรัพยหรือการใหเชา (รอยละ 25.9 ของจํานวน SMEs ในสาขาการ

บริการ) หมวดโรงแรมและภัตตาคาร (รอยละ 25.2) หมวดกิจกรรมการบริการชุมชน (รอยละ 16.4) หมวด

การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม (รอยละ 15.3) หมวดการกอสราง (รอยละ 13.1) และหมวด

อื่นๆ (รอยละ 4.0) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในภาคการคาและซอมบํารุงพบวา ในป 2549 หมวดการคาและการซอมบํารุง

ที่มีจํานวน SMEs ในสัดสวนสูงไดแก หมวดการขายปลีก (รอยละ 66.4 ของจํานวน SMEs ในสาขาการคา

และซอมบํารุง) หมวดการขาย บํารุงรักษา และซอมแซม (รอยละ 17.1) และหมวดการขายสงและการคา

เพื่อคานายหนา (รอยละ 16.5) 

 
ตารางที่ 2.2 สถิติการสงออกนําเขาของ SMEs 

 2547 2548 2549 

SMEs EXPORT GROWTH  15.3% 16.5% 
TOTAL EXPORT GROWTH  17.5% 18.8% 
SMEs EXPORT ตอ TOTAL EXPORT 30.2% 29.7% 29.1% 
SMEs EXPORT ตอ GDP SMEs 45.1% 46.7% 47.3% 
SMEs IMPORT GROWTH  27.2% 9.5% 
TOTAL IMPORT GROWTH  29.1% 8.6% 
SMEs IMPORT ตอ TOTAL IMPORT 32.9% 32.4% 32.7% 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในดานการคาระหวางประเทศ จากขอมูลในตารางที่ 2.2 จะเห็นไดวา SMEs ไทยมีการขยายตัว

ดานมูลคาการคาระหวางประเทศอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากอัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกและ

นําเขาของ SMEs ที่มีคาเปนบวก (แถวที่ 1 และแถวที่ 5) โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของมูลคาการสงออกตอ 
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GDP SMEs มีคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของภาคการสงออกตอ 

GDP SMEs (แถวที่ 4)  

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางมูลคาการสงออกนําเขาของ SMEs กับมูลคา

ดังกลาวของประเทศ จะเห็นไดวา SMEs มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกที่ตํ่ากวาของประเทศทั้ง

ในป 2548 และ 2549 (แถวที่ 1 และแถวที่ 2) และมีเริม่มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขาที่สูงกวา

ของประเทศในป 2549 (แถวที่ 5 และแถวที่ 6) ซึ่งสะทอนใหเหน็ถึงขีดความสามารถในการแขงขนัทีล่ดลง

ในเวทีการคาระหวางประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการ SMEs ควรปรับตัวเพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขนัในเวทีการคาระหวางประเทศ ซึ่งแนวทางในการปรับตัวแนวทางหนึ่งคือ การ

ยายและขยายการลงทุนไปยังประเทศที่มีเงื่อนไขทางดานปจจัยการผลิต ดานตลาด และดานชองทาง

การคาระหวางประเทศที่ชวยทําใหผูประกอบการ SMEs สามารถยกระดับศักยภาพการแขงขันในระดับ

สากลได 

ในหัวขอถัดไปจะเปนการนําเสนอถึงกรอบความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศเศรษฐกิจ

ใหมในภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศคือ กัมพชูา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งนับวาเปนกลุม

ประเทศที่มีศักยภาพสูงในดานปจจัยการผลิต ดานตลาด และชองทางการสงออก ซึง่กรอบความรวมมือ

ดังกลาวเปนเสมือนโอกาสที่ชวยทําใหผูประกอบการ SMEs ไทยสามารถทํากิจกรรมการคาและการลงทุน

กับประเทศในกลุม CLMV ไดสะดวกและราบรื่นขึ้น 

  

22..22  การเชื่อมโยงการเชื่อมโยงทางทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม เศรษฐกิจของประเทศในกลุม CCLLMMVV  

ประเทศไทยและประเทศในกลุม CLMV ตางมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งการเชื่อมโยงระหวาง

กันและกัน และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อประเทศมีนโยบายเชื่อมโยงทาง

เศรษฐกิจกันมากขึ้นแลว โอกาสในการเขาไปลงทุนและทําการคาระหวางประเทศในประเทศนั้นยอมมีมาก

ขึ้นตามไปดวย ดงนั้นการวิเคราะหสถานการณการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศใน

กลุม CLMV จึงเปนการวิเคราะหเพื่อใหผูอานไดทราบถึงโอกาสทางการคาและการลงทุนในประเทศนั้นๆ  

ในปจจุบันมีกรอบความรวมมือและขอตกลงทางการคาการลงทุนระหวางหลายกรอบที่ประเทศ

ไทยและประเทศในกลุมCLMV ไดเปนสมาชิกและมีพันธะผูกพัน ทั้งกรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค

อยาง Greater Mekong Sub-region (GMS), Ayeyawady - Chao Phaya – Mekong Economic 

Cooperation Strategy (ACMECS) กรอบขอตกลงในระดับภูมิภาคอยาง Association of South East 

Asia Nations (ASEAN) และกรอบขอตกลงในระดับโลกภายใตองคกรการคาโลก (World Trade 

Organization)  
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กรอบความรวมมือระหวางไทยและประเทศในกลุม CLMV ชวงแรกๆ คือกรอบของ ASEAN ซึ่ง

เดิม ASEAN ประกอบดวยสมาชิกเพียง 6 ประเทศ (ไมมีสมาชิกจากประเทศกลุม CLMV) ตอมาเมื่อ

ประเทศในกลุม CLMV ไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิกของ ASEAN ก็สงผลใหประเทศเหลานี้ไดรับการ

ปฏิบัติที่พิเศษทั้งในดานการใหความชวยเหลือและผอนปรนเงื่อนไขการเปดเสรีภายในกลุม และไดเริ่มเกิด

การเคลื่อนยายเงินลงทุนจากประเทศในกลุม ASEAN (โดยเฉพาะ สิงคโปร มาเลเซีย และไทย) เขาไปยัง

ประเทศในกลุม CLMV 

จากนั้นเมื่อกรอบความรวมมือ ASEAN ไดขยายกวางขึ้นไปสูประเทศคูคาที่สําคัญอีก 3 ประเทศ

คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน (ปจจุบันประเทศอินเดียกําลังไดรับความสําคัญมากขึ้น) จึงทําใหกรอบความ

รวมมือ ASEAN ขยายเปน ASEAN+3 ซึ่งก็สงผลใหเม็ดเงินลงทุนจาก 3 ประเทศดังกลาวเริ่มไหลเขาสู

ประเทศ CLMV มากขึ้นอยางตอเนื่อง และหลังจากนั้นเมื่ององคกรการคาโลก (WTO) ไดถูกจัดต้ังขึ้น 

กรอบความรวมมือในระดับโลกก็ไดมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อประเทศในกลุม CLMV ไดแก 

กัมพูชาและเวียดนามไดเขาเปนสมาชิกของ WTO ก็สงผลใหทั้งสองประเทศตองปฏิบัติตามพันธะสัญญา

ภายใต WTO โดยประเทศทั้งสองไดเริ่มผอนคลายขอจํากัดและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุนจาก

ตางประเทศและการคาระหวางประเทศ สงผลใหคลื่นเม็ดเงินลงทุนจากประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจาก

ประเทศในกลุม ASEAN +3 ไหลเขาสูประเทศดังกลาวมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

นอกจากกรอบความรวมมือในระดับภูมิภาคอยางอาเซียนแลว กรอบความรวมมือที่มีขอบเขต

จํากัดอยูเพียงแคระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV คือ GMS และ ACMECS โดย GMS เปน

กรอบความรวมมือที่ริเริ่มโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ASIAN DEVELOPMENT BANK : ADB) 

โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศในกลุมลุมน้ําโขง ไดแก ไทย 

กัมพูชา เมียนมาร ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต โดยสิ่งที่เห็นไดคอนขางเดนชัดจากโปรแกรม GMS คือ

การพัฒนาของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและเสนทางคมนาคมระหวางประเทศตางในกลุม  สวน ACMECS 

นั้นเปนแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกหาประเทศคือ ไทย กัมพูชา เมียนมาร ลาว 

และ เวียดนาม   

ในหัวขอตอไปนี้จึงเปนการทบทวนและวิเคราะหการเขาเปนสมาชิกกับกลุมตางๆของประเทศไทย

และประเทศในกลุม CLMV วามีผลตอความรวมมือที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศไทย

และประเทศในกลุม CLMV อยางไร 
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22..22..1 1 การเขาเปนสมาชิกใน การเขาเปนสมาชิกใน AASSEEAANN  ของประเทศในกลุม ของประเทศในกลุม CCLLMMVV  

 

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian 

Nations : ASEAN) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยสมาชิกกอต้ังของสมาคมฯ มี  

5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย โดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 

Declaration) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค เสริมสราง

สันติภาพ และเสถียรภาพทางการเมือง ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตอมาใน

วันที่ 7 มกราคม 2527 บรูไน ดารุสซาลัม เขารวมเปนสมาชิกลําดับที่ 6 สวนประเทศในกลุม CLMV นั้นได

เขาเปนสมาชิกภายหลังจากนั้นโดย 

เวียดนามไดเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538   
ลาวและพมาเขาเปนสมาชิกพรอมกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540  
กัมพูชาเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542  

การที่ประเทศในกลุม CLMV มีลําดับการเขารวมเปนสมาชิกในลําดับหลังและมีระดบัการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมดอยกวาประเทศอื่นๆ ในกลุมอาเซียน ทําใหประเทศในกลุม CLMV ไดรับการ

ปฏิบัติที่แตกตางจากประเทศอื่นๆในกลุมอาเซียน กลาวคือประเทศในกลุม CLMV จะไดรับสิทธิพิเศษใน

ดานการคากับประเทศอื่นๆในกลุมอาเซียน และมกีําหนดการเปดเสรีการคากับตางประเทศที่ชากวา

ประเทศอื่นๆในกลุม อาเซียน 

กรอบความรวมมือในอาเซียนประกอบดวย 3 กรอบที่สําคัญคือ กรอบความรวมมือทางการเมือง

และความมั่นคง กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบความรวมมือเฉพาะดาน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

1. ความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง 
อาเซียนไดมุงเนนความรวมมือเพื่อเสริมสรางสันติภาพ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงของภูมิภาค 

จึงไดรวมกันสรางประชาคมอาเซียนใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยไดมีการจัดทําและผลักดันใหทุกประเทศในภมิูภาคให
ความสําคัญ และยึดม่ันในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation 
หรือ TAC) ซ่ึงเปนผลงานสําคัญที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยสนธิสัญญา TAC ไดกําหนดหลักการสําคัญตาง ๆ ที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือ ไดแก การเคารพในอิสระภาพ อธิปไตย ความเทาเทียมกัน บูรณภาพแหงดินแดน และเอกลักษณ
ประจําชาติ การไมแทรกแซงในกิจการภายในซึ่งกันและกัน และการแกไขปญหาหรือขอพิพาทโดยสันติวิธี รวมถึงผลงานอื่นๆ คือ 
การประกาศใหภูมิภาคอาเซียนเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality: 
ZOPFAN ) การกอต้ังการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN 
Regional Forum: ARF ) และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast Asia Nuclear 
Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ ) 

2. ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
จากภาวะการแขงขันในตลาดโลกที่เพิ่มข้ึน อาเซียนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวมตัวกันใหแนนแฟน เพื่อปรับ

แนวนโยบายใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการแขงขันที่เกิดข้ึน รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภูมิภาคใหดี



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ        บทที่ 2 
 

 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หนา 23

ข้ึน  อาเซียนจึงไดจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA ) ในป 2535 เพื่อสงเสริมการคาระหวางกัน โดย
ลดอัตราภาษีศุลกากรระหวางกันใหเหลือรอยละ 0 - 5 และยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาอื่นๆที่ไมใชภาษีศุลกากรภายใน 10 ป 
รวมถึงออกมาตรการสงเสริมการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาคใหเขามาลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
มาตรการสงเสริมการคาการลงทุนที่สําคัญอื่นๆ อีก เชน โครงการรวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial 
Cooperation: AICO ) มุงสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเปนฐานการผลิต มีการแบงสวนการผลิตตามความ
เหมาะสมและความถนัด ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีจากทั้งประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุม และเขตการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Investment Area: AIA ) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนในการเขามาลงทุนในภูมิภาค โดยกําหนดกรอบความ
รวมมือในการเปดเสรีสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ประมง ปาไม และเหมืองแร และภาคบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับทั้ง 5 สาขาการ
ผลิตดังกลาว นอกจากนี้ยังมีความรวมมือดานเศรษฐกิจอื่นๆ เชน ความตกลงดานการทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Agreement) เพื่อเปนกรอบความรวมมือในการสงเสริมใหอาเซียนเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเดียว  ความรวมมือดานขนสง
ของอาเซียน (ASEAN Transport Cooperation) มีวัตถุประสงคที่จะใหประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตใหรถยนตขนสงที่จดทะเบียน
ในประเทศสมาชิกอื่นสามารถขนสงสินคาผานประเทศตนได เปนตน 

3. ความรวมมือเฉพาะดาน 
นอกจากความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง และทางเศรษฐกิจแลว อาเซียนยังใหความสําคัญตอความรวมมือ

ดานอื่นๆ เปนการเฉพาะอีก เชน ความรวมมือในดานการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และสิทธิ
มนุษยชน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางสภาพชีวิตความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคใหมีมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตที่ดี รวมทั้งสงเสริมและรักษาเอกลักษณประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนใน
ภูมิภาค 

จากกรอบความรวมมือทั้ง 3 ดานขางตนจะเห็นไดวากรอบความรวมมือที่มีความสําคัญตอการคา

และการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในกลุม CLMV มากที่สุดคือกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

ภายใตกรอบความรวมมือดังกลาวยังประกอบดวยกรอบความรวมมือยอยตางๆ ซึ่งมีความสําคัญดังนี ้

ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึ่งมีกลไกการลดภาษี

ระบบ Common Effective Preferential Tariff Scheme (CEPT) ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิกใหสิทธิ

ประโยชนทางภาษีศุลกากรแกกันแบบตางตอบแทน คือการที่จะไดสิทธิประโยชนจากการลดภาษีของ

ประเทศอื่นสําหรับสินคาชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นตองประกาศลดภาษีสําหรับสินคาชนิดเดียวกันดวย 

โดยภายใตขอตกลงดังกลาวสินคาจะถูกแบงออกเปน 5 บัญชี คือ 1. บัญชี Inclusion List (IL) ซึ่งประเทศ

นอกกลุม CLMV จะตองลดใหเหลือ 0% ภายในป ค.ศ.2010 สวนประเทศในกลุม CLMV จะตองลดให

เหลือ 0% ในป 20151 2.บัญชียกเวนภาษีชั่วคราวหรือ Temporary Exclusion List (TEL) 3. บัญชี

ออนไหวหรือ Sensitve List (SL) 4. บัญชีออนไหวสูงหรือ Highly Sensitive List (HSL) 5. บัญชียกเวน

ทั่วไปหรือ General Exclusion (GE) 

ขอตกลงการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) ซึ่งมีการจัดต้ังเมื่อพ.ศ. 2538 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาเซียนเปนแหลงลงทุนที่มีศักยภาพและดึงดูดนักลงทุนทั้งจากภายใน

และภายนอกภูมิภาค และมีการลงนามรวมกันในป พ.ศ. 2541 และไดมีการจัดต้ังคณะมนตรีเขตการลงทุน

                                                 
1
 อยางไรกต็ามในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งท่ี 10 เมื่อป 2547 ไดมกีารกําหนดใหเรงลดภาษีสินคาใน 9 สาขาหลัก คือ เกษตร 

ประมง ผลิตภณัฑไม ผลติภัณฑยาง ส่ิงทอ ยานยนตื อิเลก็ทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเสท และสุขภาพ ใหเร็วข้ึนจากกรอบ AFTA  อีก 3 ป 
คือ ภายในปค.ศ. 2007 และ ค.ศ.2012 สําหรับประเทศนอกและในกลุม CLMV ตามลําดับ 
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อาเซียน(AIA Council) ขึ้นในปเดียวกัน โดยขอตกลงดังกลาวครอบคลุมการลงทุนทางตรงทั้งหมดในสาขา

อุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ประมง ปาไมและเหมืองแร และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับทั้ง 5 สาขา

ดังกลาว และมีการกําหนดเปาหมายที่จะเปดเสรีดานการลงทุนแกนักลงทุนอาเซียนภายในปค.ศ. 2010 

และนักลงทุนนอกอาเซียนในป ค.ศ. 2020 (ซึ่งในปจจุบันกําหนดการดังกลาวไดถูกเสนอในเร็วขึ้น เปน 

2003 และ 2010 ตามลําดับ) โดยกําหนดใหทุกประเทศจัดทํารายการ TEL และ SL สําหรับประเภท

อุตสาหกรรมและมาตรการเกี่ยวกับการลงทุนที่ยังไมสามารถเปดเสรีหรือใหปฏิบัติเยี่ยงนักลงทุนชาตินั้นได 

โดยบัญป TEL จะมีการทบทวนทุก 2 ป และตองยกเลิกใหหมดในกรอบเวลาที่กําหนด  

ความรวมมือดานอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) ซึ่งเปน

กรอบความรวมมือเพื่อสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเปนฐานการผลิตโดยหลัการใช

ทรัพยากรรวมกัน แบงสวนการผลิตตามความเหมาะสมและความถนัด และสงเสริมการลงทุนและถายทอด

เทคโนโลยีทั้งระหวางประเทศสมาชิกและจากประเทศนอกกลุม โดยใชมาตรการทางภาษี และสิทธิพิเศษ

อื่นที่มิใชภาษีเปนสิ่งจูงใจ  

  

22..22..22  การเขาเปนสมาชิกการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกองคการการคาโลก  ((WWTTOO))  ของประเทศในกลุม ของประเทศในกลุม CCLLMMVV  

ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 (ค.ศ. 1994) โดยเปนสมาชิก

ลําดับที่ 59 และมีสถานะเปนสมาชิกผูกอต้ัง สวนประเทศในกลุม CLMV (ยกเวนประเทศลาว) มีปและ

ลําดับที่ไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกองคการการคาโลกดังนี ้

 
ประเทศ วันที่เปนสมาชิก ลําดับที่สมาชิก 

ไทย 1 January 1995 59 
เมียนมาร 1 January 1995 - 
กัมพูชา 13 October 2004 148 
เวียดนาม 11 January 2007 150 

ลาว อยูในข้ันตอนการเจรจา 

 

 

 

  

 ประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากการเปนสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเปดตลาด
การคาสินคา ทั้งจากการลดภาษีศลุกากรและการยกเลิกมาตรการที่มิใชภาษขีองประเทศคูคาสําคัญ
ของไทย และจากการเปดเสรีตลาดการคาบริการระหวางประเทศ อันเปนผลมาจากการเจรจารอบ

    ไทย 
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อุรุกวัย การเขาเปนสมาชกิทําใหประเทศไทยตองมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เชนเดียวกัน โดยพันธกรณีของไทยที่สําคัญมีดังน้ี 
  
พันธกรณขีองไทยภายใต WTO2 
  

1. การเปดตลาด 

1.1 การเปดตลาดสินคาเกษตร (ไมรวมสินคาประมง) 
พันธกรณีของไทยในเรื่องสินคาเกษตร แบงไดเปน 3 ประเด็น คือ 

1.1.1 การเปดตลาด 

ไทยจะตองลดภาษีสินคาเกษตรทุกรายการรวม 740 รายการ (พิกัด HS 6-7 หลัก) โดยเฉลี่ยรอยละ 24 ภายใน 10 ป (ภายใน

ป 2547) ทั้งนีอ้ัตราภาษีโดยเฉลี่ยของไทยกอนที่จะลดลงอยูที่รอยละ 49 ระดับอัตราภาษีที่ผูกพันกับ WTO จะอยูที่รอยละ 27, 30, และ 

40 ตามลําดับ ทั้งนี้มีสินคาเกษตรจํานวน 176 รายการท่ํามตองลดภาษีตามที่ผูกพัน เนื่องจากภาษีนําเขาที่เรียกเก็บจริงในปจจุบัน 

(Applied Rate) มีอัตราต่ํากวาที่ผูกพันไว และตองยกเลิกมาตรการที่มิใชภาษีและเปลี่ยนมาใชมาตรการโควตาภาษีแทนในสินคา 23 

รายการ  

1.1.2 การลดการอุดหนุนการผลิตภายในประเทศ 

ไทยไดผูกพันที่จะลดวงเงินอุดหนุนการผลิตดานการเกษตรลงจาก 22,000 ลานบาท ในป 2538 เหลือ 19,000 ลานบาท ในป 

2547 ทั้งนี้ไทยไดใหอุดหนุนในรูป Green Box ซ่ึงเปนการอุดหนุนที่ไมมีผลกระทบตอการผลิตและการคาสินคาเกษตร ซ่ึงทําไดภายใต

ความตกลงเกษตร รวมทั้งการอุดหนุนการผลิตที่อนุญาตใหประเทศกําลังพัฒนาทําได เพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา (S&D) ที่เปน

การอุดหนุนปจจัยการผลิตและการอุดหนุนเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งหมดอีกประมาณ 50,000 ลานบาท 

1.1.3 การลดการอุดหนุนสงออก 

ไทยไมไดผูกพันใหการอุดหนุนสงออกสินคาเกษตร จึงไมสามารถใชมาตรการอุดหนุนสงออกได 

1.2 สิ่งทอ 

ประเทศผูนําเขาหรือประเทศที่มีโควตามีพันธกรณีที่จะตองยกเลิกโควตา และเปดเสรีสิ่งทอภายใน 10 ป โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะแรกป 2538-2540 ระยะที่ 2 ป 2541-2544 และระยะที่ 3 ป 2545-2547 อยางไรก็ดี เนื่องจากไทยไมมีขอจํากัดดานปริมาณการ

นําเขาสิ่งทอไทยจึงไมไดรับผลกระทบ แตจะไดรับประโยชน คือ ในป 2548 ไทยจะสามารถสงออกสิ่งทอไปยังประเทศตางๆ ไดโดยเสรี ไม

มีโควตา 

1.3 การลดภาษีสินคาอุตสาหกรรมทั่วไป (รวมสินคาประมง) 

ไทยมีพันธกรณีที่จะตองลดภาษีสินคาอุตสาหกรรม (พิกัด 6-7 หลัก 3,150 รายการ) ลงโดยเฉลี่ยรอยละ 28 ภายใน 5 ป (ภายในป 

2542) รวมทั้งจะตองผูกพันอัตราภาษีที่ไดลดแลว อยางไรก็ดี เนื่องจากอัตราภาษีที่ประกาศลดสวนใหญจะสูงกวาอัตราที่ไทยเก็บจริงใน

ปจจุบันมีเพียง 854 รายการเทานั้นที่จะตองปรับลดอัตราภาษีลงใหสอดคลองกับที่ผูกพัน จึงอาจกลาวไดวาการลดภาษีศุลกากรสินคา

อุตสาหกรรมของไทยสวนใหญไมมีผลกระทบตออุตสาหกรรมในประเทศ 

1.4 ความตกลง ITA-I 

ไทยมีขอผูกพันที่จะตองลดภาษีสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement: ITA) ลงเหลือรอยละ 0 

- สินคาในบัญชี Normal Track จํานวน 153 รายการภายใน 3 ป (2543) 

- สินคาในบัญชี Slow Track จํานวน 37 รายการภายใน 8 ป (2548 

2. กฎระเบียบตางๆ 
2.1 การอุดหนุน และตอบโตการอุดหนุน 

                                                 
2 สมพงษ เพื่องอารมย, ธุรกิจการคาระหวางประเทศ, กรุงเทพฯ 2549 
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ไทยมีขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับความตกลงไมสามารถใชมาตรการเหลานี้ไดตามอําเภอใจ แตจะตองไตสวน และ

พิจารณาคดีอยางเปนธรรม 

2.2 กฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

ไทยมีขอผูกพันที่จะตองเขารวมเจรจาเพื่อกําหนดกฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคาระหวางประเทศใหอยูในแนวทางเดียวกัน 

และออกกฎหมายหรือดําเนินการใหสอดคลองกับผลการเจรจาตอไป 

2.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตนําเขาและการคาโดยรัฐ 

ไทยมีขอผูกพันที่จะตองแจงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมใชมาตรการดังกลาวที่เปนการเพิ่มอุปสรรคทางการคา 

2.4 ดานสุขอนามัย สุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานสําหรับสินคานําเขา (TBT) 

ไทยมีขอผูกพันที่จะตองกําหนดกฎระเบียบในเรื่องเหลานี้โดยใหการปฎิบัติกับสินคาที่ผลิตในประเทศและสินคานําเขาเทาเทียมกัน 

และจะตองสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ  

2.5 มาตรการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคา 

ไทยมีขอผูกพันที่จะตองยกเลิกมาตรการกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบหรือช้ินสวนในประเทศที่ผูผลิตตองใชในการผลิตสินคา 

(Local Content Requirement) ภายใน 5 ป (ภายใน 2542) ซ่ึงไดแก สินคาช้ินสวนรถยนต และสินคานม 

2.6 การประเมินราคาเพื่อการศุลกากร 
ไทยมีขอผูกพันที่จะตองออกกฎหมายใชระบบประเมินราคาตามหลักเกณฑของ WTO ในวันที่ 1 มกราคม 2543  

 

 

 

 

 

 

 

  

กัมพูชาเลือกที่จะกําหนดกลยุทธในการเจรจาทวิภาคีกับประเทศคูคาสําคัญภายใตกฎ WTO ให

เปนไปตามแนวทางเสรี3 ดังนี้ 

ดานภาษี  

กัมพูชาไดตั้งมาตรการ กฎหมายขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองกับ WTO กัมพูชายอมยกเลิกอัตราภาษีในระดับสูง โดย
ผูกพันพิกัดศุลกากร (Tariff Lines) ถึงรอยละ 100 แตไมมีการลดภาษีลงต่ํากวาที่กัมพูชาตั้งใจจะปฏิรูประบบการคา อัตราภาษีเฉลี่ยที่
ผูกพันไวอยูที่รอยละ 20 นอกจากนี้ยังตกลงที่จะไมใชมาตรการการจํากัดทางปริมาณ (Quantitative Restrictions) หรืออุปสรรคทาง
การคาอื่นๆ ที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barriers) สําหรับสินคานําเขา และตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2005 เปนตนไป กฎหมายขอบังคับ
ตางๆ จะสอดคลองกับเงื่อนไขของ WTO อยางเต็มที ่

สิทธิพิเศษดานอัตราภาษี (Tariff Rate Quota) ถึงแมวากัมพูชาจะไมมีแหลงพึ่งพงิดานสิทธิพิเศษดานอัตราภาษี (Tariff 
Rate Quota) มาเปนระยะเวลานานแลว แตกัมพูชายังมีโอกาสสิทธิดังกลาวเพื่อบรรลุผลดานสิทธิพิเศษนี้ ซ่ึงข้ึนอยูกับ ผลลัพธที่ได
จากการตอรอง โดย กัมพูชายืนยันวาจะเคารพขอบังคับดานสิทธิพิเศษดานอัตราภาษี (Tariff Rate Quota) ของ WTO กัมพูชาได
กลาวตอ WTO วา การยกเวนภาษีน้ันจะอยูบนพื้นฐานและสอดคลองกับเงื่อนไขของ WTO 

การใชภาษีภายใน (Application of internal taxes): นับตั้งแตวันที่เขารวม WTO กัมพูชาจะจัดการระบบภาษี
ภายในประเทศใหสอดคลองกับ Article 3 ของ GATT และการยกเลิกการแบงแยกเชื้อชาติที่จะทําการนําเขา / เลิกสนใจเรื่องประเทศ
และภูมิภาคที่จะนําเขา 

                                                 
3 จดหมายขาวจับกระแสองคการการคาโลก  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ม่ีนาคม 

2550 

   กัมพูชา 
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คาธรรมเนียม (fee and charge) ทั้งหมดในภาคบริการที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกจะถูกใชโดยอยูบนพื้นฐานของ
เงื่อนไขของตกลงของ WTO กัมพูชาจะไมมีการเพิ่มการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการนําเขาที่มีจากเดิมอีก  

การเขาถึงตลาดบริการ 

 เนนการเปดตลาดในภาคบริการที่จะชวยกระตุนใหเกิดบรรยากาศในการลงทุน โดยกัมพูชายินดีใหบริษัทตางชาติเจามา
ดําเนินการในดานการบัญชีและตรวจสอบ (Accounting and Auditing) การธนาคาร งานดานการใหคําปรึกษา โทรคมนาคม และการ
ขนสง นอกจากนี้ยังใหตางชาติเขามาใหบริการการศึกษาในระดับสูง เพื่อชวยใหชาวกัมพูชาสามารถพัฒนาทักษะที่จําเปนตอ
เศรษฐกิจที่ทันสมัยและมีการแขงขันมากข้ึน รวมไปถึงดานสาธารณสุขที่จะชวยใหมีการพัฒนามากขึ้นดวย 

 อยางไรก็ดี กัมพูชายังคงสงวนการเปดตลาดบริการในบางสาขาโดยจะเปดเฉพาะสาขาที่ชาวกัมพูชาสามารถแขงขันได 
เชน มัคคุเทศก หรือยอมใหชาวตางชาติเขามาทํากิจการโรงแรงไดเฉพาะโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ขณะที่ภาคการคาปลีก ก็ยินยอม
ใหตางชาติเขามาเฉพาะบางสินคาเทานั้น หรือใหเขามาในลักษณะหางสรรพสินคาขนาดใหญ ซ่ึงนักลงทุนกัมพูชาไมมีความสามารถ
ในการลงทุนพอ 

ดานการอุดหนุน  

 กัมพูชาตกลงผูกพันการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรไวที่ 0 โดยเลือกไมใชสิทธิในการอุดหนุนสินคาเกษตรสงออกตาม
ขอตกลงของ WTO สําหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด ซ่ึงสามารถอุดหนุนไดถึงรอยละ 10 ของมูลคาผลผลิต แตกัมพูชายังคงรักษาการ
ใชสิทธิในการอุดหนุนการสงออกสําหรับสินคาอุตสาหกรรม สิทธิในการเขาถึงตลาดของผูสงออกสําหรับสินคานําเขา ณ ราคา
ตลาดโลกเปนเปาหมายสําคัญในการเจรจาของกัมพูชา เน่ืองจากเปนส่ิงสําคัญอยางยิง่สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กัมพูชาสามารถทํา
ขอตกลงละเวนภาษีนําเขาสําหรับปจจัยการผลิตที่นําเจามาใชในอุตสาหกรรมสงออกแตทําไดถึงเพียงป 2556 หลังจากนี้จะตองเลือก
วิธีการในการใหความมั่นใจวา อุตสาหกรรมสงออกทั้งหลายจะสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตในราคาตลาด (Competitive Prices) ได 

 การที่กัมพูชามีสถานะเปนประเทศพฒันานอยที่สุด ทําใหกัมพูชาสามารถผอนปรนชวงเวลาเปลี่ยนผานในการปฏิบัติตาม
กฎ WTO ถึง 4 ชวงดวยกัน ดังน้ี 

1 ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPs) สามารถเลื่อนไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2550 แตไมรวมเภสัช
ภัณฑ (Pharmaceuticals) และเกษตรเคมีภัณฑ (Agricultural chemicals)  

2 ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT) ครอบคลุมมาตรฐานผลิตภัณฑและการควบคุมทางเทคนิคเพื่อยืนยันความ
ปลอดภัยของสินคาเลื่อนไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2550 เชนกัน 

3 ความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เลื่อนไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2551 

4 ความตกลงวาดวยการปฏิบัติตามขอ VII ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร และการคา1947 (The Agreement on 
Customs Valuation) เลื่อนไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2552 

 

 

 ลาวไดแจงความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2541 ซึง่ที่ประชุม

คณะมนตรีใหญ (General Council) เหน็ชอบใหจัดต้ังคณะทํางาน เพื่อตรวจสอบความพรอมของลาวที่จะ

ปฏิบัติตามความตกลงตางๆ และขอผูกพันในการเปดตลาดสินคาและบริการภายใต WTO  

 ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม 2544 ลาวไดยื่นเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคาตางประเทศ

ของตน (Memorandum on the Foreign Trade Regime) ตอคณะทํางานฯ และไดมีการพิจารณาเอกสาร

ดังกลาวในชั้นแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2546 และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 คณะทํางานฯ ไดจัดการประชุม

อยางเปนทางการครั้งแรก เพื่อเจรจาการเขาเปนสมาชิกของลาว โดยลาวไดมีการเสนอเอกสารเพิม่เติม 

   ลาว 
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อาทิ เรื่องนโยบายเกษตร นโยบายทรัพยสินทางปญญา (TRIPS) มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามัยพืช 

(SPS) และมาตรการที่เปนอปุสรรคทางการคา (TBT) เปนตน 

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ลาวไดยื่นขอเสนอฉบับแรกเรื่องการเขาสูตลาดสินคา และไดมีการ

ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อเจรจาอยางเปนทางการครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549  

 

 

 

การเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกเวียดนาม จะมีผลตอการคาระหวางประเทศที่สําคัญคือ 

ในดานการสงออก จะชวยใหเวียดนามมีลูทางในการสงออกดีขึ้น การกีดกันการนําเขาจากประเทศคูคาจะ

นอยลง โดยเฉพาะสินคาสิ่งทอ กาแฟ และขาว ในดานการนําเขาสินคา เวียดนามมีขอผูกพันตองลดภาษี

นําเขา เพิ่มโควตา หรือยกเลิกการกําหนดโควตานําเขาสินคาเกษตร และมิใชสินคาเกษตรที่สําคัญหลาย

รายการ มีขอผูกพันตองลดภาษีลงใหอยูในชวงระหวาง 0-35% โดยบางรายการมีขอผูกพันใหลดภาษีลง

เปนชวงๆ ซึง่ชวงสุดทายสิ้นสุดในป 2557 

สินคาเกษตรหลายรายการไดรับการปกปองโดยระบบโควตาภาษี กลาวคือ หากนําเขาในปริมาณ

ที่อยูในโควตา จะเสียภาษีในอัตราต่ํา ปริมาณที่นําเขาเกินโควตา จะเสียภาษีในอัตราสูง เชน ไข ใบยาสูบ 

น้ําตาล เกลือ โดยเฉพาะสินคาเกลือ เวียดนามอางวาเกลือเปนที่มาของรายไดหลักของชาวนาเกลือ ที่

ยากจนประมาณหนึ่งแสนรายตามแนวชายฝง จึงจําเปนทีต่องใหการปกปอง 

เวียดนามมีขอผูกพันจะไมใหการอุดหนุนการสงออกแกสนิคาเกษตร แตสามารถใหการอุดหนุน

ภายในแกเกษตรกรหากไมเปนการบิดเบือนทางการคา และปริมาณการผลิต โดยสามารถใหการอดุหนุน

ไดสูงสุดไมเกิน 246 ลานเหรียญสหรัฐ 

การเปดตลาดสินคาบริการ เวียดนามไดใหขอผูกพันที่จะเปดตลาดแกธุรกิจหลายรายการ เชนการ

ใหบริการทางการบัญชี คนตางดาวถือหุนไดถึง 100% หรือ ธุรกิจบางประเภทกําหนดชวงเวลาใหคนตาง

ดาว มีสัดสวนถือหุนเพิ่มขึ้นในลักษณะทยอยเปนขั้นๆ จนถึง 100% ภายในระยะเวลา 5 ป เชน ธุรกิจ

ขนสงสินคาดวน ขณะเดียวกันเวียดนามก็สงวนสิทธิที่จะจํากัดสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวในบริษัทที่

ไปประกอบธุรกิจบางประเภท เปนตนวา ธุรกิจโทรคมนาคมมีขอจํากัดสัดสวนไวใหถือหุนไดไมเกนิ 49% 

หรือ 65% ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจโทรคมนาคมนั้นๆ การเจรจาเพื่อกําหนดพันธกรณีของเวียดนาม 

รายงานฉบับดังกลาวประกอบดวยพันธกรณีวาดวยสินคา (Commitment on Goods) พันธกรณีวาดวยการ

บริการ (Commitment on Services) และรายงานของคณะทํางานเพื่อพิจารณาการรับเขาเปนสมาชิก (The 

   เวียดนาม 
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Working Party Report) ซึ่งแสดงกฎหมาย กฎระเบียบทางการคา และสถาบันตางๆที่เกี่ยวกับการคาของ

เวียดนาม 

สําหรับพันธกรณีที่เวียดนามผูกพันไวกับ WTO มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

การคาสินคา  

หลังเขาเปนสมาชิก WTO เวียดนามจะตองทยอยปรับเปล่ียนเพดานอัตราภาษีนําเขาของสินคา

สวนใหญตามที่ผูกพันไวกับ WTO (Bound Rate หรือ Legal Ceilings) ใหอยูในชวง 0% - 35% 3 (สินคา

ที่มี Bound Rate สูงกวา 35% อาทิ รถยนต รถบรรทุก จักรยานยนต บุหรี ่เปนตน) โดยจะลดลงจากอัตรา

เฉลี่ย 17.4% ในป 2550 เหลืออัตราเฉล่ีย 13.6% ภายในป 2562 แบงเปน 

 สินคาเกษตร ตองลดภาษีนําเขาเหลือเฉล่ีย 21.7% ภายในป 2555 

สินคาอุตสาหกรรม ตองลดภาษีนําเขาเหลือเฉล่ีย 12.5% ภายในป 2562 

อยางไรก็ตาม อัตราภาษีศุลกากรของสินคาบางรายการที่เวียดนามใชเรียกเก็บจริงในปจจุบัน 

(Applied Rate) อาจตํ่ากวาเพดานภาษี (Bound Rate) ที่ทางการเวียดนามผูกพันไวกับ WTO 

 
ตาราง 2.3 อัตราภาษีสินคานําเขาของเวียดนามตามที่ผูกพันไวกับ WTO     Unit : % 

Products 2005 Initial Final Implementation

Tariff Rates* Bound Rate Bound Rate

Simple Average 18.5 17.4 13.6 Up to 12 years

   =Agricultural Products 29.4 27.3 21.7 Up to 5 years

   =Non-agricultural Products 17.0 16.0 12.5 Up to 12 years

       •  Steel 9.7 17.7 13.0 Up to 2 years

       •  Petroleum 14.6 27.2 27.1 Up to 2 years

       •  Manufactures

           - Textile and Clothing 36.6 13.6 13.5 Upon accession

           - Footwear 45.0 35.8 27.2 Upon accession

           - Cars 63.6 84.8 58.7 Up to 12 years

           - Motorbikes 100.0 100.0 74.3 Up to 12 years

           - Electronic Machinery 13.3 13.9 9.5 5 years

Minimum Tariff 0 0 0

Maximum Tariff 150 150 85

Number of Lines 10,689 10,444 10,444

ที่มา: International Monetary Fund, “IMF Survey”, January 29, 2007. 

Note: Rates applicable to most imports from countries outside Southeast Asia. 
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นอกจากนั้น เวียดนามยังตองยกเลิกการอุดหนุนสนิคาเกษตรเพื่อการสงออกแตยังสามารถใหการ

อุดหนุนสนิคาเกษตรที่บริโภคภายในประเทศไดไมเกิน 246 ลานเหรียญสหรัฐ/ป ซึ่งเปนการใหการอดุหนุน

เพิ่มเติมจากกรอบของ WTO โดยทั่วไป ที่จะใหสิทธิ์ในการอุดหนนุดานการเกษตรสําหรับประเทศกําลัง

พัฒนาไดสูงสุดไมเกิน 10% ของมูลคาสินคาเกษตรที่ผลิตได นอกจากนี้ เวียดนามยังตองยกเลิกมาตรการ

กีดกันทางการคาตาง ๆ อาทิ การหามนําเขา การกําหนดโควตานําเขา ที่เคยใชกับการนําเขาสินคาบาง

รายการ เชน บุหรี ่ ยานพาหนะมือสอง เปนตน อยางไรก็ตาม ในกรณีของการนําเขาสินคาออนไหว 

(Sensitive Products) บางรายการ อาทิ ไข ยาสูบ และน้ําตาลทรายดิบ/น้ําตาลทรายขาว ฯลฯ เวียดนาม

สามารถเรียกเก็บภาษีนําเขาในอัตราที่สูงขึ้นได หากมีการนําเขาเกินกวาโควตาที่กําหนดไว เนือ่งจาก

สินคาดังกลาวเปนแหลงรายไดหลักของเกษตรกรจํานวนมากในประเทศ แตทั้งนี้เวียดนามก็จะตองทยอย

เปดตลาดสินคาออนไหวดังกลาว ดวยการขยายโควตานําเขาและยกเลิกการจํากัดปริมาณการนําเขา

ภายในป 2555  

สําหรับการคาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เวียดนามตองลดอัตรา

ภาษีนําเขาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ผูกพันไวกับ WTO โดยสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศบาง

รายการ เวียดนามจะลดภาษีนําเขาเหลือ 0% ทันทีที่เวียดนามเขาเปนสมาชิก WTO สวนสินคาเทคโนโลยี

สารสนเทศประมาณอีก 300 รายการ เวียดนามจะตองทยอยลดและยกเลิกภาษีนําเขาจนเหลือ 0% ภายใน

ป 2553-2557 

การคาบริการ  

เวียดนามตกลงจะเปดเสรีภาคบริการในหลายสาขา อาทิ บัญช ี กฎหมาย ธนาคาร การ

โฆษณาการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร การสื่อสารและโทรคมนาคม บริการจัดจําหนาย เปนตน โดย

แตละสาขาจะมีรายละเอียดแตกตางกันไป อาทิ อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดทั้ง 100% 

สําหรับการลงทุนทําธุรกิจดานบัญชีทนัทีที่เวียดนามเขาเปนสมาชิก สวนการลงทุนดานบริการขนสงสินคา

ดวน (Express Delivery Courier Services) จะอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือหุนไดทั้ง 100% ภายในป 

2555 สําหรับการลงทุนในดานโทรคมนาคมจะทยอยปรับเพิ่มเพดานการถือหุนของนักลงทุนตางชาติได

สูงสุดไมเกิน 49% หรือ 65% ขึ้นกับประเภทของบริการนัน้ ๆ ฯลฯ 

แนวโนมการเปดเสร ี

พันธกรณีที่สําคัญ เชน เวียดนามจะยกเลิกมาตรการการหามนําเขาหรือการควบคุมปริมาณการ

นําเขาสินคา และจะปฏิบัติตามความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา ความตกลง

วาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชทันทีที่เขาเปนสมาชิก สวนเรื่องสิทธิในการนําเขาและสงออก บริษัทตางประเทศทั้งหมดจะ



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ        บทที่ 2 
 

 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หนา 31

สามารถนําเขาและสงออกไดในฐานะผูนําเขาหรือสงออกโดยตรง ผูนําเขาสามารถเลือกผูจัดจําหนายใน

ประเทศได 

  

22..22..33  นโยบายนโยบายการการเชื่อมโยงเศรษฐกจิในระดับอนุภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกจิในระดับอนุภูมิภาค  ((ไทยและ ไทยและ CCLLMMVV))  

  

 

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อริะวดี – เจาพระยา – แมโขง (ACMECS) เปนกรอบ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่เริ่มจากแนวคิดของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทยขณะนั้นที่

เสนอใหกอต้ังความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง 4 ประเทศขึ้น คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร เพือ่

สรางความเจริญทางเศรษฐกิจรวมกัน และไดรับการสนับสนุนในหลกัการจากผูนําประเทศเพื่อนบานทั้ง

สามดังกลาว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ตอมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ผูนําทั้ง 4 ประเทศ คือ สม

เด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีกมัพูชา นายบนุยัง วอละจิด นายกรฐัมนตรีลาว พล.อ.ขิ่น ยุน นายกรฐัมนตรี

พมา และพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรไีทย ไดเขารวมการประชุมระดับผูนํากรอบความ

รวมมือ ACMECS เปนครั้งแรกที่เมืองพุกาม ประเทศพมา ในการประชุมดังกลาว ผูนําประเทศสมาชิกได

ลงนามรวมกันในปฏิญญาพุกามที่จะมีความรวมมือระหวางกันในสาขาความรวมมือสําคัญ 5 สาขา ไดแก 

การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน ความรวมมือดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การ

เชื่อมโยงเสนทางคมนาคม การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 

2547 เวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกของ ACMECS เพือ่เพิ่มพูนความรวมมือในการพัฒนาความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ และสรางความมั่นคงและสันติภาพในอนุภูมิภาคใหเปนไปอยางสอดคลองและเสริมประโยชน

กันมากยิ่งขึ้น โดยมีสาขาความรวมมือที่สําคัญดังนี ้

 

สาขาความรวมมอื4 
ปจจุบัน ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) ใหความสําคัญกับกิจกรรมใน 6 สาขาความ
รวมมือหลัก โดยเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ACMECS ไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งสาขาความรวมมือ
ดานสาธารณสุขเปนสาขาความรวมมือใหมเพิ่มข้ึนมา รายละเอียดมีดังน้ี 
1. การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน 

- เพื่อใชประโยชนจากความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่เกีย่วของ 
- เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการไหลเวียนของสินคาและการลงทุน เพือ่ใหเกิดการจางงาน 
- เพื่อสรางรายไดและลดความเหลื่อมล้าํทางเศรษฐกิจสังคม 

2. ความรวมมือดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

                                                 
4 กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

   ACMECS 
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- เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมความรวมมือดานการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
จัดสรรการผลิต การตลาด และการจัดซ้ือรวมกัน การวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลีย่นขอมูลระหวางกัน 
3. การเชื่อมโยงการคมนาคม 

- พัฒนาและใชประโยชนจากการเชื่อมโยงการขนสงระหวางประเทศที่เกีย่วของ 
- อํานวยความสะดวกสําหรับการคา การลงทุน เกษตรกรรม การผลิตทางอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว 

4. ความรวมมือดานการทองเที่ยว 

- สงเสริมยุทธศาสตรรวมสําหรับความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
- อํานวยความสะดวกการทองเที่ยวในหมูทั้งส่ีประเทศและจากภูมิภาคอื่นๆ 

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

- สงเสริมการเสริมสรางขีดความสามารถของคนและสถาบัน 
- ริเร่ิมมาตรการเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค 

6. ความรวมมือดานสาธารณสุข 

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถทางดานสาธารณสุข และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน 

จากกรอบสาขาความรวมมือขางตน จะเห็นไดวา สาขาความรวมมือดานที่ 1 ในขอการอํานวย

ความสะดวกสําหรับการไหลเวียนของสินคาและการลงทุนเพื่อใหเกิดการจางงานภายในอนุภูมิภาค เปน

หัวขอความรวมมือที่มีความสําคัญและมีผลโดยตรงตอการลงทุนของ SMEs ไทยยังประเทศในกลุม CLMV 

ดังนั้น SMEs ที่มีความประสงคจะลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควรติดตามความคืบหนาในกรอบความ

รวมมือดังกลาวเพื่อใหทราบถึงโอกาส และประโยชนจากกรอบความรวมมือดังกลาว 

 

 

 
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง GMS เปนความรวมมือของ 6 

ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ต้ังแตป พ.ศ. 2535  โดยมีธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เปนผูใหการสนับสนนุหลัก มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให

เกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจางงาน และ

ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นทีใ่หดีขึ้น สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยีและ

การศึกษาระหวางกัน ตลอดจนการใชทรพัยากรธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและ

เพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก โดยมีสาขาความรวมมือ 9 สาขา 

ไดแก คมนาคมขนสง โทรคมนาคม พลังงาน การคา การลงทุน เกษตร สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 

 

 

GMS 
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กรอบความรวมมือดานการลงทุน 

 ในการประชุม Subregional Investment Working Group (SIWG) เม่ือวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2001 ไดมีการหารือ
เกี่ยวกับกรอบความรวมมือดานการคาและการลงทุน โดยหนึ่งในความรวมมือที่สําคัญ คือ การจัดตั้ง GMS BUSINESS FORUM 
เพื่อจัดหากลไกสําหรับภาคธุรกิจในการมีสวนรวมดานการคาการลงทุนในกลุมประเทศ ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ข้ันตอน
ตอมาคือ การพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานที่สงเสริมการลงทุน โดย ADB พิจารณาใหความชวยเหลือในการจัดทําเว็บไซต
ดานการสงเสริมการลงทุนแกประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม รวมถึงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลและสิทธิประโยชย
ดานการลงทุน ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจาก นอกจากนี้ยังมีความรวมมือดานการลงทุนในลักษณะของ "ECONOMIC CORRIDOR" ที่
ใหมีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ โครงการสรางพื้นฐานไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการพึ่งพาอาศัยซ่ึง
กันและกันตามศักยภาพของแตละพืน้ที่ที่มีอยู 

 นอกจากนี้ยังมีกรอบความรวมมือดานอื่นๆ อีก ไดแก การพัฒนาระบบ ONE-STOP SERVICE เพื่ออํานวยความสะดวก
แกนักลงทุนดานการคา การพิจารณาปรับปรุงประเดน็ดานนโยบายการลดเลิกมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากรที่เปนอุปสรรคทางการคา 
และสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในดานการคาใหเพิ่มมากข้ึน 

ความคืบหนาการดําเนินงาน GMS ท่ีสําคัญ 

1. การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) – เชื่อมโยงไทย-พมา/ลาว-จีน 

       1.1 เสนทางสาย แมสาย–เชียงตุง-เชียงรุง-คุนหมิง ไทยชวยสรางสะพานมิตรภาพ ขามแมนํ้าสายแหงที่ 2 แบบ 

       ใหเปลาดวยวงเงิน 38 ลานบาท และไดมีการเปดใชสะพานขามแมนํ้าสายแหงที่ 2 และเสนทางแมสาย–เชียงตุง- 
       เชียงรุงในเดือน กรกฎาคม 2547 

       1.2 เสนทางสาย เชียงของ–หลวงนํ้าทา-เชียงรุง-คุนหมิง ไทย จีน และ ADB ใหความชวยเหลือการกอสรางเสน 
       ทางในสวนของ สสป. ลาวฝายละ 1 ใน 3 ของคากอสราง โดยไทยใหความชวยเหลือแบบเงินกูผอนปรนดวยวง 
       เงิน 1385 ลานบาท คาดวาจะกอสรางเสร็จในป 2548 อน่ึงรัฐบาลไทยไดประกาศเจตนารมณที่จะชวยสราง 
       สะพานขามแมนํ้าโขงที่เชียงของ-หวยทราย โดยจะรับผิดชอบคากอสรางครึ่งหน่ึง และ ADB ก็แสดงความสนใจที่ 
       จะใหเงินกูแกฝายลาวสวนหน่ึงดวย 

       1.3 เสนทางสาย หวยโกน–ปากแบง โครงการปรับปรุงเสนทางจากหวยโกน (จ. นาน)-เมืองเงิน (แขวงไชยบุรี)– 
       ปากแบง (แขวงอุดมไชย) ระยะทาง 49.22 กม. ซ่ึงไทยจะใหความชวยเหลือดวยวงเงนิ 840 ลานบาท โดยเปนเงิน 
       กูผอนปรน (รอยละ 70) และเงนิใหเปลา (รอยละ 30) คาดวาจะกอสรางเสร็จในป 2549  โดยเสนทางนี้จะสามารถ 
       เชื่อมตอจาก จ. นาน ไปยังประเทศจีน (ผานทางไชยบุรี-บอเตน) และเชื่อมตอไปยังหลวงพระบาง 
 
2. การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  (East-West Economic Corridor) – เชื่อมโยงพมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม 
       2.1 ฝงตะวันออก: มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว-ดานัง 
            - สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 2 ไทยและลาวไดกูเงินจาก JBIC มาดําเนินการกอสรางเปนวงเงิน 4,700 ลานเยน 
             (สวนของไทย 2,300 ลานเยน) ไดมีการลงนามสัญญาจางกอสรางสะพานเมื่อ 3 ธ.ค. 2546 และคาดวาจะ 
             กอสรางเสร็จในป 2548 (6 เดือนกอนกําหนดเดิม) 
            - เสนทางหมายเลข 9 (ในลาว) การปรับปรุงและซอมแซมเสนทาง สะหวันนะเขต-เมืองพิน-แดนสวรรค ระยะ 
             ทางประมาณ 210 กม. โดย JICA และ ADB ใหการสนับสนุนดานการเงิน ซ่ึงไดเปดใชอยางเปนทางการเมื่อ  
             23 เม.ย. 2547 
            - เสนทางหมายเลข 9 (ในเวียดนาม) และทาเรือนํ้าลึกดานัง ADB JBIC และรัฐบาลเวียดนามใหการสนับ 
             สนุนดานการเงินในการกอสรางเสนทางลาวบาว-ดองฮา อุโมงคไฮ วัน และการปรับปรุงทาเรือนํ้าลึกดานัง  
             บางสวนของการกอสรางแลวเสร็จและคาดวาทั้งโครงการจะเสร็จสมบูรณในปลายป 2547 
       2.2 ฝงตะวันตก: แมสอด-เมาะลําไย ไทยจะใหความชวยเหลือเสนทางชวงแมสอด-เมียวดี-กอกะเร็ก-พะอัน- 
       ทาตอน ระยะทางประมาณ 198 กม (โดยจะสรางถนนใหเปลาในชวง 18 กม. แรก และใหกูในสวนที่เหลือ)  
       ซ่ึงจะเปนสวนหน่ึงของเสนทางแมสอด-เมียวดี-เมาะลําไย โดยรัฐบาลไทยตกลงในหลักการที่จะใหเงินกูสําหรับ 
       การกอสรางชวงกอกะเร็ก-เมาะลําไย ในระยะ ตอไป 
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3. การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต  (Southern Economic Corridor) – เชื่อมโยง ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
       3.1 เสนทาง ตราด-เกาะกง-สแรแอมปล เปนสวนหน่ึงของเสนทางเลียบชายฝงทะเลไทย-กัมพูชา-เวียดนาม  
       (R10) โดยไทยใหความชวยเหลือแบบเงินกูผอนปรน 567.7 ลานบาท เพื่อการปรับปรุงถนนระยะทาง  
       151.5 กม. และใหเปลา 288 ลานบาท เพื่อการกอสรางสะพานขนาดใหญ 4 แหง 

       3.2 เสนทาง ชองสะงํา-อันลองเวง–เสียมราฐ การปรับปรุงถนนระยะทาง 167 กม. ซ่ึงจะเชื่อมโยงระหวาง 
       ภาคอีสานใตของไทยกับเมืองเสียมราฐ โดยจะเริ่มเจรจาเงื่อนไขสัญญาเงินกูกลางป 2547 
 
4. ความตกลงวาดวยการขนสงขามแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement)  
 เปนความตกลงที่ชวยอํานวยความสะดวกการผานแดนและขามแดนของคนและสินคาใน   อนุภูมิภาค ประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 6 

ประเทศไดใหสัตยาบันความตกลงฯ แลว และไดมีการประกาศการมีผลบังคับใชของความตกลงฯ (สวนกรอบความตกลง) เม่ือ30 
เม.ย. 47 และตั้งแตตนป 2546 ประเทศภาคีสมาชิกไดเจรจาในรายละเอียดของสวนภาคผนวกแนบทายความตกลง ฯ  (Annex) 
16 ฉบับและพิธีสาร (Protocol) 3 ฉบับ โดยไดรับความชวยเหลือดานวชิาการจาก ADB และ ESCAP โดยคาดวาจะสามารถ
จัดทําภาคผนวกและพิธีสารใหแลวเสร็จในป 2548 

 
5. ความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในลุมแมนํ้าโขงตอนบน (Quadripartite Agreement on Commercial Navigation on 

Lancang – Mekong River) 
 ไทย ลาว พมา จีน ไดลงนามรวมกันในความตกลงวาดวยการเดินเรือในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง เม่ือวันที่ 20 เม.ย. 2543 ณ 

จังหวัดทาข้ีเหล็ก พมา และมีผลบังคับใชเม่ือเดือนเมษา 2544 โดยความตกลงฯ มีวัตถุประสงคเพื่อการอํานวยความสะดวกการ
เดินเรือพาณิชยในแมนํ้าโขงตอนบน และจีนไดใหการสนับสนุน การปรับปรุงรองนํ้าเพื่อการเดินเรือ (เคลื่อนยายเกาะแกงและ
หาดตื้นที่เปนอุปสรรคตอการเดินเรือในลําน้ําโขงตลอดชองแนวชองทางเดินเรือ 331 กิโลเมตร เพื่อใหชองทางมีขนาดกวางไมต่ํา
กวา 35 เมตร และลึกประมาณ 3 เมตร) ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จแลว 10 จุด สวนจุดสุดทายที่บริเวณแกงคอนผีหลวง ครม. ไดมีมติ
เม่ือ 8 เม.ย. 2546 มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบดานตางๆ 
(ในไทย) ที่ยังมีความกังวลอยู  บัดน้ี (ก.ค. 47) ผลการศึกษาดังกลาวไดเสร็จสมบูรณแลว โดยระบุวาผลกระทบของโครงการฯ ตอ
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต แหลงทองเที่ยว โบราณสถานและวัฒนธรรม จะอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตามผลจาก
การดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน ยังสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในพื้นที่ยังมีขอวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการนี้อยู 

 
6. ความรวมมือดานพลังงานประเทศ  
 GMS ไดลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการซื้อขายไฟฟาและการสรางเครือขายสายสงระหวางรัฐบาล 6 ประเทศลุม

แมนํ้าโขง  (Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade) เม่ือ 3 พ.ย. 2545 โดยความตกลงนี้มีจุดประสงคให
ประเทศสมาชิกรวมมือและวางแผนพัฒนาระบบสงไฟฟาที่ประหยัด และมีความมั่นคง รวมไปถึงกลไกในการดําเนินการซื้อขาย
ไฟฟาในอนุภูมิภาค  

 
7. ความรวมมือดานโทรคมนาคม  
 ประเทศไทยโดยบริษัท ทศท คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการจัดสรางโครงขายระบบเคเบิลใยแกวตามโครงการ 

Telecommunication Backbone Project ในสวนของไทยครบทุกจุดที่  เกี่ยวของแลว และยังไดเปดใหบริการในเสนทางระหวาง
อรัญประเทศ (ไทย)–ปอยเปต (กัมพูชา) และระหวางหนองคาย (ไทย)–เวียงจันทน (สปป.ลาว) แลว ขณะน้ีรอความพรอมในการ
เชื่อมโยงกับจีน พมา และจุดเชื่อมโยงอ่ืนๆ ของลาว 

 
8. ความรวมมือดานการทองเที่ยว 
 โครงการจัดทําแผนการตลาดทองเทีย่ว Six Countries One Destination โดยมี Agency for Coordinating Mekong Tourism 

Activities (AMTA) ซ่ึงตั้งสํานักงานอยูที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนศูนยประสานงานหลักดานการตลาดเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางประเทศในรูปแบบของ package tour โดยจะเนนตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ 3 แนวหลัก ตลอดจน
การศึกษา GMS Visa เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวจากนอกอนุภูมิภาค 

 
9. ความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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 ไทยสงเสริมใหมีการดําเนินตามแผนงาน Phnom Penh Plan ซ่ึงเปนแผนงานพัฒนาผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง อยาง
ตอเน่ืองและยั่งยืน โดยเฉพาะการดําเนินงานของ AIT และ สถาบันลุมแมนํ้าโขง (Mekong Institute) ซ่ึงกอตั้งเม่ือป 2537 โดย
เปนความรวมมือระหวางรัฐบาลนิวซีแลนดกับรัฐบาลไทย 

ที่มา : กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงตางประเทศ 

 
ปจจุบัน GMS มียุทธศาสตรหลักของการพฒันา 4 ดานคือ (1) การปรับปรุงสาธารณูปโภคที่

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงขนสงสนิคาและนักทองเที่ยวระหวางประเทศสมาชิก (2) เชื่อมโยงตลาดในภูมิภาค

ของประเทศตางๆเขาไวดวยกันใหเปนตลาดรวมในระดับประเทศ (3) พฒันาในดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ

และสังคมที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงในระดับอนุภูมิภาค (4) บริหารจัดการการสภาพสิ่งแวดลอมและการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันเพื่อการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ผลของการพฒันาเสนทางและสาธารณูปโภคสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางประเทศ

สมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ทําใหเครือขายถนนและไฟฟาเชื่อมโยงระหวางประเทศในกลุม GMS ถูกพัฒนาเปน

ดังภาพดานซายของภาพประกอบที่ 2.3 โดยโปรแกรม GMS มีเปาหมายที่จะพัฒนาเครือขายคมนาคมและ

พลังงานไฟฟาใหเปนดังภาพขวาในป 2012 

 

 

  
ภาพประกอบที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาเครือขายถนนและพลังงานไฟฟาของ GMS 
ที่มา : ADB (2007) 
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จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายเชื่อมโยงการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง 

เมื่อไมนานมานี้ประเทศไทยไดจัดต้ังองคกรใหมขึ้นมากองคกรหนึ่งโดยองคกรดังกลาวมีหนาที่รับผดิชอบ

การใหความชวยเหลือทั้งทางดานวิชาการและดานการเงินเพื่อการพัฒนาแกประเทศกัมพูชา เมียนมาร 

ลาว และเวียดนาม โดยองคกรดังกลาวมีชื่อวา สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน

บาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. (Neigbouring Countries Economic Development Cooperation 

Agency (Public Organization) : NEDA) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยทําหนาทีเ่ปน

หนวยงาน ODA (Official Development Agency) ของประเทศไทยที่ใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน 

โดยตั้งแตป 2548 เปนตนมา สพพ. ไดใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานเปนจาํนวน 9 โครงการ 

รวมมูลคา 5,512.7 ลานบาท 

 

ตารางที่ 2.4 โครงการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานของ สพพ.          หนวย: ลานบาท 

โครงการโครงการ  วัตถุประสงควัตถุประสงค  มูลคามูลคา  เงินใหกูเงินใหกู  เงินใหเปลาเงินใหเปลา  

ลาว     

กอสรางเสนทาง เชียงราย-
คุนหมิงผานสปป.ลาว (R3) 
(บอแกว – หลวงน้ําทา) 

เชื่อมโยงเสนทางตามแนวเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต ภายใตกรอบ GMS 

1,385.0 1,385.0 - 

ปรับปรุงสนาบินระหวาง
ประเทศวัดไต 

ปรับปรุงสนามบินระหวางประเทศ
แหงชาติใหมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

320.0 114.0 96.0 

กอสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอ
ระหวางจังหวัดหนองคาย-
ทานาแลง 

สนับสนุน/สงเสริมการขนสงสินคา
ระหวางไทยและลาว 

197.0 137.9 59.1 

พัฒนาเสนทางหวยโกน/เมือง
เงิน-ปากแบง 

เชื่อมโยงภาคเหนือของประเทศไทย 
(จ.นาน) กับลาวและประเทศอื่นๆ
ใน GMS 

840.0 588.0 252.0 

กอสรางรองระบายน้ําและ
ปรับปรุงถนน T2 ในนคร
หลวงเวียงจันทน 

ปองกันน้ําทวมและอํานวยความ
สะดวกการเดินทางระหวางนคร
เวียงจันทนกับสนามบินวัดไต 

160.0 112.0 48.0 

ปรับปรุงสนามบินปากเซ ปรับใหสนามบินสามารถรองรับ
เครื่องบินขนาดผูโดยสาร 150 ที่
นั่งได 

320.0 224.0 96.0 

 การใหความชวยเหลือโดยตรงจากรัฐบาลไทยแกประเทศเพื่อนบาน 
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โครงการโครงการ  วัตถุประสงควัตถุประสงค  มูลคามูลคา  เงินใหกูเงินใหกู  เงินใหเปลาเงินใหเปลา  

กัมพูชา     

ปรับปรุงและลาดยางผิวจราจร
เสนทาง ตราด/เกาะกง-สะ
แรอัมเปล 

เชื่อมโยงระหวางภาคตะวันออกของ
ไทย (ตราด) และภาคใตของ
กัมพูชา (สะแรอัมเปล) 

867.8 867.8 - 

กอสรางทางหลวงหมายเลข 
67 (R67) อันลองเวง – 
เสียมราฐ 

เชื่อมโยงเสนทางระหวาง อีสานใต
ของไทยไปยังเมืองเสียมราฐของ
กัมพูชาก 

1,300.0 1,300.0 - 

เมียนมาร     

กอสรางเสนทางแมสอด/เมีย
วดี 

เปนสวนหนึ่งของโครงการสรางถนน
เชื่อมโยงระหวางไทย เมียนมาร 
และอินเดีย 

122.9 - 122.9 

รวมท้ังส้ิน  5,512.7 4728.7 674.0 
ที่มา : รวบรวมจากสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) 

 

 

22..33  นโยบายเศรษฐกิจของประเทศในกลุม นโยบายเศรษฐกิจของประเทศในกลุม CCLLMMVV  

  

  

ปจจุบันราชอาณาจักรกัมพูชาอยูระหวางการดําเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติ (National 

Strategic Development Plan: NSDP) ปพ.ศ. 2549 – 2553 ซึ่งเปนแผนพฒันาที่รวมแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Development Plan) แผนยุทธศาสตรเพื่อลดความยากจนของ

ประเทศ (National Peverty Reduction Strategy) โดยสมเด็จ ฮุน เซน นายกรัฐมนตร ี ไดแถลงนโยบาย

และประการศใชยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม หรอื จตุัโกรณ เพื่อการเจริญเติบโต การจางงาน ความเสมอภาค และ

ประสิทธิภาพ ในกัมพูชา (“Rectangular Strategy” for Growth, Employment, Equity and Efficiency in 

Cambodia) หลังการจัดต้ังรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึง่ยุทธศาสตรดังกลาวมีสาระสําคัญ

ที่สรุปไดดังนี้ (ACMECS 2007) 

ก. หลักการภายใตยุทธศาสตรสี่เหล่ียม  

ยุทธศาสตรสี่เหลี่ยมเปนวาระแหงชาติของกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดการแกไขปญหา

ดานเศรษฐกิจและสังคมที่กัมพูชากําลังเผชิญอยูและการพฒันาศักยภาพของกัมพูชา ไดแก (1) การ

   กัมพูชา 
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สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) สงเสริมการสรางงาน (3) การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของ

รัฐบาลเพื่อประกันความเทาเทียมกันและความเปนธรรมในสังคม (4) การเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความสามารถของรฐับาลในการดําเนินโครงการปฏิรูปในทุกสาขาเพื่อลดความยากจนและบรรลุเปาหมาย

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ความสําคัญของยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม ไดแก การมุงพฒันาประเทศเพื่อตอยอดจากยุทธศาสตร

สามเหลี่ยม (ตรีโกณ หรือ Triangular Strategy) ซึ่งเปนหลักพื้นฐานของการดําเนินงานของรฐับาลชุดกอน 

โดยมีวัตถุประสงค 9 ประการ ไดแก (1) การขจัดความยากจนและหวิโหย (2) การจัดระบบการศึกษา

ขั้นตน 9 ป (3) การสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ (4) การลดอัตราการตายของทารก (5) การปรับปรุง

ระบบสาธารณสุข (6) การตอสูกับโรคติดตอรายแรง (HIV/AIDS มาลาเรีย ฯลฯ) (7) การปกปอง

สิ่งแวดลอม (8) การสรางหุนสวนระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา (9) การเก็บกูทุนระเบดิและการชวยเหลือ

ผูเคราะหราย ทั้งนี้ เพื่อเปนพื้นฐานของการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจโดยมุงพัฒนาและนําประเทศไปสู

การเติบโต การจางงาน ความเทาเทียมกัน และความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกื้อกลูตอการปฏิรูป ทาง

การเมือง และความรวมมือกันอยางเปนระบบระหวางพรรครวมรฐับาล  

ข. โครงสรางของยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม ประกอบดวย 

• ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุงเนนการปฏิรูป 4 ประการ ไดแก (1) การ

ตอตานการฉอราษฎรบังหลวง (2) การปฏริูปกฎหมายและการศาล (3) การบรหิารสาธารณะ 

(4) การปฏิรูปกองทัพ โดยเฉพาะการลดจํานวนกําลังพลและหันไปเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากรและอาวุธยุทโธปกรณ 

• สรางเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ ไดแก (1) ความสงบเรียบรอย 

เสถียรภาพทางการเมือง และระเบียบทางสังคม (2) การสรางหุนสวนดานการพัฒนาซึง่รวมถึง 

ภาคเอกชน ประเทศผูบริจาค และประชาชน (3) การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการคลัง (4) 

การบูรณาการกัมพูชาเขาสูภูมิภาคและโลก 

• ยุทธศาสตรสี่เหลี่ยมยังไดใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใน 4 สาขาหลัก ไดแก (1) ดาน

การเกษตร (2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (3) การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสราง

งาน (4) การพฒันาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข 

ค. ยุทธศาสตรการลดความยากจนของรฐับาล ไดแก 

• การเสริมสรางความสงบเรียบรอย เสถียรภาพ และจัดระเบียบทางสังคมโดยใชมาตรการซึ่ง

สนับสนุนกฎเกณฑและความถูกตองชอบธรรมตามกฎหมาย การเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
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ความเปนประชาธิปไตย เพื่อสรางสภาพแวดลอมทางการเมืองและความมั่นคงใหนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 

• การรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนประมาณรอยละ 5 - 7 ตอป 

• การสงเสริมการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกันระหวาง คนรวยกับคนจน 

ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางผูชายกับผูหญิง 

• การพัฒนาการบริหารจัดการและการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

ปจจุบันกัมพูชากําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจไว 8 ประการ ไดแก (1) การฟนฟูระบบชลประธาน

เพื่อการเกษตร (2) การพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม (3) การสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา (4) การพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย (5) การสรางอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (6) การพัฒนาการทองเที่ยว (7) การสํารวจ

และใชทรัพยากรแรอยางยั่งยืน และ (8) การพัฒนาการคา การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่ด ี

 

 
ภาพประกอบที่ 2.4 ยุทธศาสตรส่ีเหล่ียม 
ที่มา: Ministry of Planning, Kingdom of Cambodia 
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นับต้ังแตป 2505 พมาไดวางแผนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนตลาดในประเทศ 

พยายามพึ่งพาตนเอง และมนีโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนําเขา แตภายหลัง

จากป 2531 ไดเปลี่ยนมาดําเนินนโยบายที่เปดประเทศมากขึ้น และกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบ

ผสมผสานระหวางภาครัฐและเอกชน โดยมนีโยบายเศรษฐกิจหลักดังนี ้

1. การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนตางชาติ และยินยอมใหมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

2. การบัญญัติกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการทางธุรกิจ 

3. การบัญญัติกฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการธนาคารใหม และอนุญาตใหมีการกอต้ังธนาคารเอกชน

รวมถึงธนาคารตางชาติ  

    (สํานักงานสาขา) โดยเริ่มครั้งแรกตั้งแตป 1963 

4. เริ่มมีการใชระบบการจัดการทางการเงินการคลัง 

5. เปดโอกาสใหเกษตรกรมีสิทธิเสรีภาพในการเพาะปลูก การคาและการขนสง 

6. มีการกระจายอํานาจในการปกครองดูแลภาคเอกชน ใหมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น 

7. สนับสนุนการพัฒนาของภาคเอกชน (อาทิเชน หอการคาพมา) 

8. ยกเลิกการควบคุมราคา และลดการอุดหนุนจากภาครัฐ 

9. กอต้ังสถาบันสําหรับเพื่อการแลกเปลี่ยน 

10. บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับภาษีใหม เพื่อใหการเก็บภาษีและคาธรรมเนียมมีความเหมาะสม และลด

ขั้นตอนการดําเนินการ 

11. มุงเนนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหดีขึ้น 

12. มีการปรับโครงสรางเงินเดือน และราคาสินคาใหม 

13. สงเสริมการสงออกใหมีความเหมาะสมและนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆออกสูตลาดตลอดทั้งมีขั้นตอนการ

ดําเนินการที่สะดวกรวดเร็ว 

14. อนุญาตใหมีการประกอบธุรกิจแบบรวมทุนได เพื่อนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชน และ

นําไปสูการยกระดับภาคเอกชน ปศุสัตว และประมง 

รัฐบาลพมาประกาศนโยบายตั้งแตเขายึดอํานาจการปกครองใหม ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

พมาจากระบบวางแผนสวนกลาง (centrally-planned economy) เปนระบบตลาดเปดประเทศรองรบัและ

   เมียนมาร 
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สงเสริมการลงทุนจากภายนอก สงเสริมการสงออก การทองเที่ยว และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ

ภูมิภาค แตในทางปฏิบัติ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของพมามีความคืบหนานอยมากเนื่องจากรัฐบาล

พมาไมไดดําเนินการในทิศทางดังกลาวอยางเต็มที่ รัฐบาลยังคงคุมและแทรกแซงภาคการผลิตตาง ๆ 

อยางเขมงวด มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการคาการลงทุนบอยครั้ง อาทิ เมือ่ป 2546 รัฐบาลพมาได

ประกาศใหทําการคาขาวโดยเสรี แตในป 2547 ไดประกาศหามสงออกขาวเปนเวลา 6 เดือน 

      ปจจุบัน แมวารัฐบาลพมายังไมไดดําเนินการใด ๆ ที่สําคัญเพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาค แต

พยายามเรงการพัฒนาภาคการเกษตร การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การสงเสริมการทองเที่ยว 

การนําทรัพยากรมาใช (โดยเฉพาะกาซธรรมชาติและพลังน้ํา) และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

      ดานเกษตรกรรม รัฐบาลพมาใหความสําคัญตอการผลิตและสงออกผลผลิตถั่ว ขาว ยางพารา ฯลฯ 

โดยสภาการคา (Trade Council) ภายใตการกํากับการของรองพลเอกอาวุโส หมอง เอ ไดปรับระบบการ

สงออกถั่วขึ้นใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวและจูงใจใหเกษตรกร ขยายการเพาะปลูก และรัฐบาลพมา

พยายามสงเสริมโครงการปลกูขาวเพื่อการสงออก แมไดเปลี่ยนนโยบายในเรื่องนี้กลับไปกลับมาหลายครั้ง 

แตลาสุดไดหันมาสงเสริมเรื่องนี้ โดยเมื่อกลางป 2548 ไดอนุญาตใหภาคเอกชนทําการปลูกขาวเพื่อการ

สงออกอีก 30 บริษัท นอกจากนี้ รัฐบาลพมายังใหความสําคัญตอพืชเศรษฐกิจรายการใหม ๆ อาทิ ถั่วแมค

คาเดเมีย โดยไดสงเจาหนาที่ไปอบรมที่โครงการพัฒนาดอยตุงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 และขอใหมูลนิธิ

แมฟาหลวงสงเมล็ดแมคคาเดเมีย 4.5 ตันไปปลูกในรัฐฉานของพมา 

      การลงทุนดานพลังงานในพมาเปนแหลงรายไดจากตางประเทศที่สําคัญที่สุดของพมาในป 2547 – 

2548 รัฐบาลพมาไดลงนามการสํารวจกาซธรรมชาติกับบริษัทเอกชนตางประเทศหลายราย อาทิ จนี ไทย 

(ปตท.สผ.) อินเดีย และสาธารณรัฐเกาหล ีปจจุบันการลงทุนดานพลังงานในพมามีสัดสวนประมาณรอยละ 

88 ของการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมดในพมา มีมูลคาการลงทุนประมาณ 95 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 

2546 และ 128 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2547 นอกจากนัน้ รัฐบาลพมาเตรียมจะเปดพื้นที่แหลงน้ํามันและ

กาซธรรมชาติในทะเลใหเอกชนตางชาติลงทุนสํารวจและขุดเจาะเพิ่มอีก 13 แปลง (ยังคงสงวนแหลงน้ํามัน

และกาซธรรมชาติบนบกไวสําหรับวิสาหกิจน้ํามันและกาซธรรมชาติของพมา) ขณะเดียวกัน ก็เริม่ความ

รวมมือดานไฟฟาพลังน้ํากับไทยและจีน ซึง่เปนโครงการทีพ่ลเอกอาวุโส ตาน ฉวย ใหความสําคัญอยางยิ่ง 

  

  

สปป.ลาวมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวรวม 6 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 ป 2524 

– 2528 ฉบับที่ 2 ป 2529 – 2533 นโยบายจินตนาการใหม เนนระบบการคาเสรี ฉบับที่ 3 ป 2534 – 

   ลาว 
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2538 เนนการคาเสรี ฉบับที่ 4 ป 2539 – 2543 เนนการคาเสรี ฉบับที่ 5 ป 2544 – 2548 โดยในปแรกของ

การใชแผนดังกลาว พรรคประชาชนปฏิวัติ และฉบับที่ 6 ป 2549 – 2553  

ลาวไดจัดการประชุมสมัชชาพรรคฯครัง้ที ่ 7 ที่ประชุมไดกําหนดเปาหมายและแนวทางการ

พัฒนาประเทศในระยะสั้น (ป 2544-2545) ระยะกลาง (ป 2553) และระยะยาว (ป 2563) ที่สําคัญดังนี ้

ในระยะสั้นและระยะปานกลาง (2544-2553) จะผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องใน

อัตราเฉลี่ยไมตํ่ากวา รอยละ 7 ตอป ยุติการทําไรเลื่อนลอย ยุติการปลูกฝน และลดอตัราความยากจนลง

ครึ่งหนึ่งภายในป2548 

ในระยะยาว (2563) จะพฒันาประเทศใหลาวพนจากสถานการณเปนประเทศพัฒนานอยที่สุด 

ประชากรมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 1,000 ดอลลาร สรอ. เพิ่มจากป 2544 ประมาณ 3 เทาตัว 

ทั้งนี้สามารถจําแนกนโยบายการพัฒนาแตละภาคของสปป.ลาวไดดังนี้  

• พื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนอื ไดแก แขวงอุดมไชย บอแกว ไชยะบุรี ซึ่งติดกับไทย

นโยบายการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูป และการปลูกพืช เชน ฝาย ถัว่ 

และขาวโพด 

• พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง พงสาลี ซึง่มีเขต

แดนติดตอกับไทยและจีน นโยบายการพัฒนาที่สําคัญคือ การเลี้ยงสัตวและปลูกพืช 

• พื้นที่ภาคกลาง ไดแก แขวงคํามวน และสะหวันนะเขต ซึ่งติดตอกับไทยและเวียดนาม 

นโยบายการพัฒนาที่สําคัญ คือ การปลูกพชือาหารและอตุสาหกรรม 

• พื้นที่ภาคใต เปนพื้นที่สี่เหล่ียมเศรษฐกิจ ซึ่งติดตอกับไทย กัมพูชา และเวียดนาม ฯ 

นโยบายการพัฒนาที่สําคัญคือ การปลูกกาแฟ ขาวโพด และผัก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 6 เปนแผนพัฒนาประเทศในป 2549 -2553 

กําหนดเปาหมายในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ : กําหนดอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย รอยละ 7.2 ตอป  

มุงขจัดความยากจน : กําหนดใหพลเมืองของประเทศมีรายไดเพิ่มขึ้นจากประมาณ 380 

ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ในป 2547 เปน 720 ดอลลารสรอ. ตอคน

ตอป ภายในป 2553 

การสงออก : กาํหนดเปาหมายมูลคาสงออกขยายตัวรอยละ 10 ตอป 
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นโยบายของรฐับาลปจจุบันยังคงรักษาทิศทางเดิม กลาวคือ เนนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม

ตามนโยบาย “โดย เหมย” (Doi Moi) ซึ่งเขาสูปที่ 20 และขณะนี้มีการดําเนินการเรงปรับตัวเขากับกระแส

เศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งในภาพรวมถือวาเปนไปไดดวยดี ทําใหปจจุบันเวียดนามมีพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจในเชิงบวกอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรอยละ 8.4 ซึ่งสูงสุดในรอบ 9 ป 

และมีอัตราการเติบโตเฉล่ียในชวง 5 ปที่ผานมารอยละ 7.5 ซึ่งถือวาสูงเปนอันดับที่ 2 ในเอเชียรองจากจีน 

ทั้งนี ้ พลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือการเติบโตของการลงทุนจากตางประเทศ การสงออกวัตถุดิบ 

(น้ํามัน กาซธรรมชาติ) สิ่งทอ เครื่องหนังและสินคาเกษตร ขณะที่การทองเที่ยวและภาคบริการก็พัฒนาไป

มากจากความสนใจของตางประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลไดพยายามปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลอง

กับขอกําหนดของ WTO (เวียดนามเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549) มีการปฏิรูปและการ

ปรับปรุงกลไกภาครัฐ อยางเรงรีบ พรอมทัง้ไดพยายามศึกษาและเรียนรูประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมจากหลายประเทศ 

ในระหวางการประชุมสมัชชาพรรคฯ สมัยที่ 10 นายกรัฐมนตรีเวียดนามไดแถลงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติป 2549 - 2553 ซึ่งระบุถึงเปาหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศในชวง 

5 ปขางหนา ไดแก (1) ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (Doi Moi) เพื่อใหอัตราการเพิ่มของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเติบโตรอยละ 8 หรือมากกวาภายในป 2553 (ใหผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศเพิ่มขึ้นเปน 94-98 พันลานดอลลารสหรฐั) (2) สรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจการตลาด

แบบสังคมนิยมเพื่อกาวสูความเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและทันสมัยภายในป 2563 (3) พัฒนา 

knowledge - based economy (4) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเรงรัด

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ทัง้นี้ เวียดนามมีนโยบายเนนหนักเรื่องการสงเสริมธุรกิจเอกชน เรงปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจตาง ๆ และเชิญชวนนัก ลงทนุจากตางประเทศ  

ปจจุบันมีการเรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจขนานใหญเพือ่รองรับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ เชน การต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเมืองสําคัญ ๆ (ที ่ จ.บาเรีย วุง เตา ซึง่อยูใกลนครโฮจิ

มินห) การปรบัปรุงทาเรือน้ําลึก (ดานัง และที่อาวคัมรานห) และทาอากาศยานนานาชาติใหทันสมัย ใน

สวนของการเตรียมความพรอมดานพลังงานไฟฟา เวียดนามมีแผนการลงทุนโดยใชงบประมาณหลาย

พันลานดอลลารสหรฐัเพื่อปรบัปรุงโรงไฟฟาทั่วประเทศ พรอมทั้งมีการสรางเขื่อนใหมที่ จ.เซินลา ทาง

ภาคเหนือซึ่งจะเปนเขื่อนที่มขีนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งกําลงัเตรียมโครงการสราง

โรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โดยมีเปาหมายใหสรางเสร็จภายในป 2563 ดานอุตสาหกรรม เวียดนาม

   เวียดนาม 
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กําลังพัฒนาหลายดานที่สอดคลองกับสภาพและเงื่อนไข อาทิ อุตสาหกรรมตอเรอื โดยปจจุบันเวียดนาม

สามารถตอเรือสินคาขนาดระวาง 53,000 ตันได และตั้งเปาที่จะตอเรือขนาดระวาง 1 แสนตันในอนาคต 

โดยไดรับความรวมมือดานเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

เวียดนามยังคงตองใชเงินทุนจํานวนมากในการพัฒนาประเทศ สวนหนึ่งไดจากการลงทุนตางชาติ 

ซึ่งขณะนี้มีการกระจายอํานาจใหรัฐบาลทองถิ่นอนุมัติโครงการลงทุนระดบัเล็กและกลางได นอกจากนี้ 

เวียดนามยังไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ IDA (International Development Assisstance) และ

องคกรตาง ๆ อาทิ ADB JICA และยังมีเงินจากกลุมชาวเวียดนามโพนทะเล (เวียดเกียว) หลายลานคนซึ่ง

สงเขาไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเวียดนามอีกดวย 

22..4 4 นนโยบายสงเสริม โยบายสงเสริม SSMMEEss  ของประเทศในกลุม ของประเทศในกลุม CCLLMMVV  

 
 

 
นิยามของนิยามของ  SSMMEEss  ของของกัมพูชากัมพูชา  

กัมพูชาไดกําหนดนิยามของกจิการที่อยูในขอบขายเปนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

(SMEs) โดยทั่วไปแบงตามการจางงาน ไวดังนี้ 

ขนาด จํานวนการจางงาน 

• วิสาหกิจขนาดยอม 

• วิสาหกิจขนาดเล็ก 

• วิสาหกิจขนาดกลาง 

• วิสาหกิจขนาดใหญ 

≤10 คน 

11 - 50 คน 

51 - 100 คน 

> 100 คน 

ที่มา: Ministry Of Industry, Cambodia 

 

 นอกจากนี ้ ในภาคการผลิตยังมีการกําหนดนิยามของวิสาหกิจตามจํานวนการจางงาน และทุนจด

ทะเบียนไดดังนี้ 

ขนาด จํานวนการจางงาน ทุนจดทะเบียน 
(เหรียญสหรัฐ) 

• วิสาหกิจขนาดยอม 

• วิสาหกิจขนาดเล็ก 

• วิสาหกิจขนาดกลาง 

• วิสาหกิจขนาดใหญ 

< 10 คน 

10 - 49 คน 

50 - 199 คน 

> 200 คน 

< 10,000 

 10,000 - 199,000 

200,000 - 1,000,000 

> 1,000,000 

ที่มา: Ministry Of Industry, Cambodia 

  

   กัมพูชา 
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สถานการณของ สถานการณของ SSMMEEss    

 ผูประกอบการ SMEs มีสวนสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และการจางงานของประเทศ จากขอมูลของ 

Ministry of Industry, Mines and Energy (MIME) and the Ministry of Planning (MOP) เทาที่มีการเก็บ

รวบรวมขอมูล (ป 2536 และป 2544) จะพบวาผูประกอบการวิสาหกิจในกัมพูชาสวนใหญเปนวิสาหกิจ

ขนาดเล็ก โดยพบวาประมาณรอยละ 20 เปนวิสาหกิจขนาดยอมที่มีการจางแรงงานไมเกิน 10 คน รอยละ 

79 เปนวิสาหกิจขนาดเล็ก รอยละ 0.1 เปนวิสาหกิจขนาดกลาง และรอยละ 0.8 เปนวิสาหกิจขนาดใหญ 

จากป 2536 ถึงป 2544 จะเห็นวาสดัสวนของวิสาหกิจขนาดเล็ก และขนาดใหญมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจาก

การที่รัฐบาลมีการปรับปรุงนโยบายภาคเอกชนในป 2533 ทําใหธุรกิจขนาดเล็กสามารถเขามาทําธุรกิจ

สวนตัวได ในขณะที่อัตราการเติบโตของวิสาหกิจขนาดใหญมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 51 

ตามมาดวยวิสาหกิจขนาดเล็ก รอยละ 39 วิสาหกิจขนาดยอม รอยละ 11 และวิสาหกิจขนาดกลาง รอยละ 

6 ตามลําดับ   

 

ตาราง 2.5 จํานวนวิสาหกิจ จําแนกตามขนาดธุรกิจในกัมพูชา  

ขนาดการจางงาน อัตราการเติบโต

(คน) ป 2536 ป 2544 ป 2536 ป 2544 ป 2536 - 2544

1-9 3,024 7,049 60 20 11

10-49 2,000 27,743 39 79 39

50-199 28 46 0.5 0.1 6

>200 10 274 0.2 0.8 51

Total 5,062 35,112 100 100 27

ขนาด สัดสวน

 
ที่มา: Ministry of Industry, Mines and Energy 2003, Ministry of Planning, Statistical Year Book, 2001, 2003. 

 สําหรับการจางแรงงานของ SMEs จะมีการจางแรงงานรวมคิดเปนรอยละ 62 ของการจางแรงงาน

รวมทั้งหมด โดยการจางแรงงานในป 2536 และป 2544 พบวาสัดสวนการจางแรงงานในวิสาหกิจขนาด

เล็กสูงที่สุด คือ รอยละ 49.6 และรอยละ 61 ตามลําดับ แตถาพิจารณาอัตราการเติบโตของการจางแรงงาน 

จะเห็นวา วิสาหกิจขนาดใหญมีอัตราการเติบโตของการจางแรงงานสูงที่สุด คือ เพิ่มขึ้นรอยละ 53  
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ตาราง 2.6 การจางแรงงาน จําแนกตามขนาดธุรกิจในกัมพูชา  

ขนาดการจางงาน อัตราการเติบโต

(คน) ป 2536 ป 2544 ป 2536 ป 2544 ป 2536 - 2544

1-9 13,682 60,000 27.6 9.1 20.3

10-49 24,522 400,000 49.6 61.0 41.7

50-199 5,000 8,740 10.1 1.3 7.2

>200 6,250 187,260 12.6 28.5 52.9

Total 49,454 656,000 100 100 38.1

ขนาด สัดสวน

 
ที่มา: Ministry of Industry, Mines and Energy 2003, Ministry of Planning, Statistical Year Book, 2001, 2003 

 

 สําหรับมูลคาการผลิต โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางป 2539 – 2544 พบวา วิสาหกิจ

ขนาดยอมและขนาดเล็ก มีสัดสวนของการจําหนายในตลาดในประเทศมากกวาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดใหญ โดยในป 2544 สัดสวนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศของวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดเล็ก 

คิดเปนรอยละ 77 ซึ่งเพิ่มขึน้จากป 2539 ที่มีเพียงรอยละ 40 ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

คิดเปนรอยละ 23 ซึ่งลดลงจากป 2539 สําหรับอัตราการเติบโตของการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศจะเห็น

วา วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดเล็กมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดยอมและขนาด

เล็กมีบทบาทสําคัญตอตลาดในประเทศเปนอยางมาก 

ตาราง 2.7 มูลคาการผลิต จําแนกตามขนาดธุรกิจในกัมพูชา  

2539 2540 2541 2542 2543 2544

ตลาดในประเทศ 141,885 244,981 174,812 171,623 192,914 270,852

ธุรกิจขนาดกลางและใหญ 56,464 153,077 85,259 67,868 68,588 63,150

ธุรกิจขนาดยอมและเล็ก 85,421 91,904 89,553 103,755 124,326 207,702

มูลคาการผลิต ณ ราคาตลาด (ลานเหรียญสหรัฐ)

ที่มา: Ministry of Planning, Statistical Yearbook, 2003. 

ตาราง 2.8 สัดสวนการผลิต จําแนกตามขนาดธุรกิจในกัมพูชา 

2539 2540 2541 2542 2543 2544

ตลาดในประเทศ 100 100 100 100 100 100

ธรุกิจขนาดกลางและใหญ 40 62.5 48.7 39.5 35.5 23.3

ธรุกิจขนาดยอมและเล็ก 60 37.5 51.2 60.5 64.5 76.7

สัดสวนมูลคาการผลิต ณ ราคาตลาด (%)

 
ที่มา: Ministry of Planning, Statistical Yearbook, 2003. 
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ตาราง 2.9 อัตราการเติบโตของการผลิต จําแนกตามขนาดธุรกิจ 

ตลาดในประเทศ

ธุรกิจขนาดกลางและใหญ

ธุรกิจขนาดยอมและเล็ก 19.4

อัตราการเติบโตของมูลคาการผลิต ณ ราคาตลาด

2539 - 2544 (%)

14.0

2.2

 
ที่มา: Ministry of Planning, Statistical Yearbook, 2003. 

 
 สําหรับในป 2548 มีการรวบรวมจํานวน SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทีม่ีการจางงานนอยกวา 50 
คนอยูที่ประมาณ 29,297 แหง อัตราการเตบิโตคิดเปน 21% ของจํานวน SMEs ทั้งหมด SMEs ที่อยูใน
ภาคการผลิตสวนใหญเปนอุตสาหกรรมดานอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และกวา 90% เปนอุตสาหกรรม
ดานโรงสีขาว5 

  

นโยบายสงเสริมนโยบายสงเสริม  SSMMEEss  

กัมพูชาไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา SMEs (SME Development Framework - 

SMEDF) ขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ

ประกอบธุรกิจสําหรับ SMEs ซึ่งประกอบไปดวย 4 สวนหลัก คอื ดานนโยบายและการบังคับใช ดานการ

กํากับดูแล ดานการเขาถึงแหลงเงินทุน และกิจกรรมสงเสรมิ SMEs แนวทางการทํางานประกอบดวย 

1. มุงอํานวยความสะดวกดานขอมูลใหแก SMEs ในการนาํเสนอขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ทัน

สถานการณและเปนปจจุบันมากที่สุด ไมวาจะเปนรายงานประจําป รายงานการประชุมหารือ 

รวมถึงการสํารวจเพื่อการประเมินผลที่เกิดขึน้จากการดําเนินงานของ SMEDF 

2. สนับสนุนคณะกรรมการและเลขาธิการที่ดูแลดาน SMEs ในการประสานงานดานความ

ชวยเหลือ มีการจัดการประชุม และ การปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและ

ความกาวหนาทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ จัดทําเว็บไซตเพื่อใชในการแลกเปลี่ยน

ความคิดหรือนาํเสนอขอมูล 

3. เก็บรวบรวมขอมูล สถิติการคาการลงทนุตางๆ ของ SMEs รายจังหวัด และรายอุตสาหกรรม 

เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย รวมถึงการประเมินผลกระทบตางๆ ที่มีตอ SMEs และ

การรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลดาน SMEs 

                                                 
5 Dr. TUNG CINY 
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4. จัดหาขอมูลที่เปนประโยชนแก SMEs เพื่อสงเสริมการเขาถึงแหลงขอมลูของ SMEs ไมวาจะ

เปนขอมูลดานกฎหมาย การกํากับดูแล รวมถึงขอมูลสถิติตางๆ  

 
 
 

นิยามของนิยามของ  SSMMEEss  ของของลาวลาว  
 

ลาวไดกําหนดนิยามของกิจการที่อยูในขอบขายเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 42 ไวดังนี้ 

 

“SMEs เปนวสิาหกิจที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายธุรกจิที่มีผลบังคบัใช โดยจําแนกตามขนาดการ

จางแรงงานเฉลี่ย จํานวนสินทรัพย และรายไดตอปไว 2 ลักษณะคือ วิสาหกิจขนาดเลก็ และ

วิสาหกิจขนาดกลาง”  

 
นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของลาว 

ขนาด จํานวนการจางงานเฉลี่ย
ตอป 

จํานวนสินทรัพยรวม 
(Kip) 

จํานวนรายไดตอป 
(Kip) 

• วิสาหกิจขนาดเล็ก 

• วิสาหกิจขนาดกลาง 

< 19 

< 99 

< 250 Million 

< 1.2 Billion 

< 400 Million  

<  1 Billion 

 
 นอกจากนี้ตามพระราชบัญญติัยังแบงยอย SMEs ตามสาขา ดังตอไปนี้ 

1. SMEs ในสาขาการผลิต 

2. SMEs ในสาขาการคา 

3. SMEs ในสาขาการบริการ 

 

สถานการณของ สถานการณของ SSMMEEss    

 GTZ/MIH ไดทําการสํารวจอุตสาหกรรมในป 2005 จํานวน SMEs ในภาคการผลิตมีทั้งสิ้น 
26,200 แหง ซึง่เปนวิสาหกิจขนาดเล็กประมาณ 97 % วิสาหกิจขนาดกลาง 2 % และวิสาหกิจขนาดใหญที่
มีการจัดต้ัง 1 % และจากการสํารวจสถานการณธุรกิจในประเทศ ใหผลสํารวจดังนี้ 

 

 

   ลาว 
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ลักษณะ ผลสํารวจกลุมตัวอยาง 

ขนาด 95% เปน SMEs (จําแนกตามการจางงาน) 
5% เปนวิสาหกิจขนาดใหญ (จํานวนแรงงานมากกวา 100 คน) 

ขนาดการจางงาน สัดสวนการจางแรงงาน 

• 21% ของวิสาหกิจขนาดยอม มีการจางแรงงาน 1 คน คิดเปน 40% ของจํานวน
แรงงานทั้งหมด  

• 58% ของวิสาหกจิขนาดเล็ก มีการจางแรงงาน 19 คน  คิดเปน 30% ของจํานวน
แรงงานทั้งหมด 

• 16% ของวิสาหกิจขนาดกลาง มีการจางแรงงาน 28 คน คิดเปน 80% ของจํานวน
แรงงานทั้งหมด 

• 5% ของวิสาหกิจขนาดใหญ มีการจางแรงงาน 50 คน คิดเปน 50% ของจํานวน
แรงงานทั้งหมด 

รายสาขา สัดสวน SMES ในกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกตามสาขา ไดดังน้ี 

• สาขาการคา - 44% 

• สาขาการบริการ - 38.5% 

• สาขาอุตสาหกรรมการผลิต - 17.5% 

เพศ สัดสวนเจาของกิจการที่เปนเพศหญิง 

• วิสาหกิจขนาดยอม - 37.3% 

• วิสาหกิจขนาดเล็ก - 42.3% 

• วิสาหกิจขนาดกลาง - 23.4% 

• วิสาหกิจในกลุมตัวอยางทั้งหมด - 36.2% 

อัตราการเติบโต (วัดจาก
การจางงานตั้งแตเร่ิม
กิจการ) 

สัดสวนอัตราการเติบโตของการจางงาน มีดังน้ี 

• วิสาหกิจขนาดใหญ – 102% 

• วิสาหกิจขนาดกลาง – 23% 

• วิสาหกิจขนาดเล็ก – 20% 

• วิสาหกิจขนาดยอม – 6.7% 
    จะเห็นไดวา SMEs ในลาวมีอัตราการเติบโตไมมากนักเม่ือเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ 

ทักษะ และระดับ
การศึกษา 

สัดสวนระดับการศึกษาของเจาของ หรือผูจัดการ 

• การศึกษาข้ันต่ํา 
- วิสาหกิจขนาดยอม - 46% 
- วิสาหกิจขนาดเล็ก - 15% 
- วิสาหกิจขนาดกลาง - 5% 

• การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
- วิสาหกิจขนาดยอม - 39% 
- วิสาหกิจขนาดเล็ก - 43% 
- วิสาหกิจขนาดกลาง - 28% 

• การศึกษาระดับวิชาชีพ 
- วิสาหกิจขนาดยอม – 9.5% 
- วิสาหกิจขนาดเล็ก - 16% 
- วิสาหกิจขนาดกลาง - 8% 
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ลักษณะ ผลสํารวจกลุมตัวอยาง 

• การศึกษาระดับอนุปริญญา / ปริญญา 
- วิสาหกิจขนาดยอม - 6% 
- วิสาหกิจขนาดเล็ก - 26% 
- วิสาหกิจขนาดกลาง – 60% 

การใชบริการคําแนะนํา
จากธนาคาร 

วิสาหกิจสวนใหญกวา 64% มักขอคําปรึกษาทางดานธรุกิจจากครอบครัว เพื่อน และหุนสวนธุรกิจ มี
เพียง 16% ของวิสาหกิจทั้งหมดที่เคยใชบริการจากธนาคาร 

การเขาถึงแหลงเงิน วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดเล็กสวนมากไมไดรับสินเชื่อจากธนาคาร ใชการกูยืมจากครอบครัว 
เพื่อน เครดิตการคา และเจาหนี้เงนิกู แตสวนใหญเคยขอสินเชื่อจากธนาคาร สินเชื่อโดยเฉลี่ยที่
ตองการสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม USD 7,500 วิสาหกิจขนาดเล็ก USD 18,000 และวิสาหกิจขนาด
กลาง USD 28,000 

การจดทะเบียนธุรกิจ สัดสวนจํานวนเอกสารที่ตองใชในการจดทะเบียนธุรกิจจากการพบเห็น หรือประสบการณของ
วิสาหกิจ 

• 1 – 5 เอกสาร – 37% 

• 6 – 10 เอกสาร – 32% 

• > 10 เอกสาร – 31% 

 

  
  
นโยบายสงเสริม นโยบายสงเสริม SSMMEEss  

 ในป 2547 ไดมีการออกพระราชบัญญัติ decree No.42 วาดวยเรื่องการสงเสริมและพัฒนา SMEs 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริม SMEs ที่เขามาใหม การพัฒนาและการดํารงอยูของ SMEs ที่มีอยูใน

ประเทศ โดยมีเปาหมายหลัก 6 ดานไดแก 

1. การจัดต้ังหนวยงานกํากับดูแล และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  

2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs โดยการใหความชวยเหลือดานการ

ปรับปรุงผลิตภาพของผลผลิต เทคโนโลยี และดานการบริหารจัดการ 

3. สงเสริมโอกาสในการขยายตลาดภายในและตางประเทศ โดยการสนับสนุนดานขอมูล

ขาวสาร การวิจัย และการสงเสริมสินคา 

4. สงเสริมการเขาถึงแหลงเงนิทุน โดยการสรางระบบการรับประกันสินเชื่อ หรือจดัต้ัง

ธนาคารเพื่อสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ 

5. สรางบรรยากาศในการลงทุน 

6. ยกระดับฐานะ และทัศนคติของผูประกอบการใหดีขึ้น 
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หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานกํากับดูแล SSMMEEss  

 ภายหลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติ ไดมีการจัดต้ังหนวยงานขึ้นมากํากับดูแล 3 หนวยงาน 
ไดแก 

1. SME Promotion and Development Committee (SMEPDC) 

2. Standing Committee of SMEPDC (SC) 

3. SME Promotion and Development Office (SMEPDO) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงอตุสาหกรรมและพาณิชย (Ministry of Industry and Commerce) ดวย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 นิยามของ SMEs 

เมียนมารไดกําหนดนิยามของกิจการที่อยูในขอบขายเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม

ขนาดการจางงาน ทุนจดทะเบียน และการใชพลังงาน ไวดงันี ้

ขนาด จํานวนการจางงาน ทุนจดทะเบียน (Kyats) การใชพลังงาน (HP) 

• วิสาหกิจขนาดเล็ก 

• วิสาหกิจขนาดกลาง 

• วิสาหกิจขนาดใหญ 

10 - 50 

51 - 100 

> 100 

1 Million 

1 – 5 Million 

> 5 Million 

3 - 25  

26 – 50 

> 50 

  
  
  
  

SMEPDC

SC

SMEPDO

MIC 

Promo. Div. Plan&Co. DIV. Research Div. Product Div.Admin. Div.

   เมียนมาร 
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สถานการณของ สถานการณของ SSMMEEss    

 โครงสรางธุรกิจของเมียนมารสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยในป 2547 6 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวน 36,449 แหง คิดเปนรอยละ 94 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด 

และมีการจางงานประมาณ 165,081 คน ในชวง 4 ปหลัง (2546 – 2549) อัตราการขยายตัวของวิสาหกิจมี

แนวโนมคอนขางคงที่เปลี่ยนแปลงประมาณ 1%  

ตาราง 2.10 จํานวนวิสาหกิจของเมียนมาร จําแนกตามขนาด 

ขนาด จํานวนวิสาหกิจ จํานวนแรงงาน ผลผลิตตอป

(million kyats)

วิสาหกิจขนาดเล็ก 31,724 (82%) 125,988 6,736

วิสาหกิจขนาดกลาง 4,725 (12%) 39,093 5,290

วิสาหกิจขนาดใหญ 2,442 (6%) 112,976 5,698

รวม 38,891 (100%) 278,057 17,724
 

ขอมูล ณ พฤษภาคม 2547 

ตาราง 2.11 อัตราการขยายตัวของวิสาหกิจของเมียนมาร 

ประเภทวิสาหกิจ 2545 2546 2547 2548 2549

วิสาหกิจขนาดเล็ก 31,852 33,454 33,863 33,456 33,455

5.00% 1.20% -1.20% 0.00%

วิสาหกิจขนาดกลาง 4,342 6,215 6,359 6,430 6,479

43.10% 2.30% 1.10% 0.80%

วิสาหกิจขนาดใหญ 2,304 3,135 3,213 3,438 3,462

36.10% 2.50% 7.00% 0.70%

รวม 38,498 42,804 43,435 43,324 43,396

11.20% 1.50% -0.30% 0.20%
 

ที่มา ขอมูล สิงหาคม 2549 

 เมื่อพิจารณาสัดสวนการจางงาน จํานวนผลผลิต และการลงทุนของแตละวิสาหกิจ จะพบวา 

วิสาหกิจขนาดเล็กจะมีสัดสวนการจางงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61 ของการจางแรงงานทั้งหมด 

รองลงมา คือ วิสาหกิจขนาดใหญ (รอยละ 20) และวิสาหกิจขนาดกลาง (รอยละ 19) ดานจํานวนผลผลิต 

วิสาหกิจขนาดเล็กยังมีสัดสวนของผลผลิตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41 ของจํานวนผลผลิตทัง้หมด 

                                                 
6 Khin Maung Than, Htwe Htwe Win Industrial Development Planning by Local Governments: Cluster-

Based Development Approach Policy Seminar, March 2007 
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รองลงมา คือ วิสาหกิจขนาดใหญ (รอยละ 31) และวิสาหกิจขนาดกลาง (รอยละ 28) จํานวนวิสาหกิจ จะ

เห็นวา วิสาหกิจขนาดเล็กมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45 รองลงมา คือ วิสาหกิจขนาดใหญ (รอยละ 

32) และวิสาหกิจขนาดกลาง (รอยละ 23) และสําหรับจํานวนผลผลิตตอวิสาหกิจ จะเห็นวา ผลผลติตอ

วิสาหกิจขนาดเล็กมีสัดสวนที่ตํ่ากวาผลผลิตตอวิสาหกิจขนาดกลาง 5 เทา และต่ํากวาวิสาหกิจขนาดใหญ

ถึง 17 เทา7 

ตาราง 2.12 สัดสวนของวิสาหกิจ จําแนกตามการจางแรงงาน ผลผลิต และจํานวนวิสาหกิจของเมียนมาร 
การจางงาน ผลผลิต การลงทุน ผลผลิตตอจํานวนวิสาหกิจ

(%) (%) (%) (Kyat million)

วิสาหกิจขนาดเล็ก 61 41 45 0.40

วิสาหกิจขนาดกลาง 19 28 23 2.21

วิสาหกิจขนาดใหญ 20 31 32 6.85

รวม 100 100 100
 

 สําหรับประเภทของวิสาหกิจในเมียนมาร จะพบวา วิสาหกิจสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่มมากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 63 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด รองลงมาไดแก 

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง และเส้ือผาเครื่องแตงกาย คิดเปนรอยละ 8 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 DR. Swe Swre Aye, Dr. Mya Mya Oo & Dr. Moe Moe Thwe , ASEAN - Wide Foresight Workshop 
Development of Small and Medium Scale Industry in Myanmar 
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ตาราง 2.13 ประเภทของวิสาหกิจ SMEs 

ประเภทธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวม สัดสวน (%)

Food & beverages 22,003 3,659 1,765 27,427 63.3

Clothing & apparel 1,354 360 276 1,990 4.6

Construction materials 2,413 536 499 3,448 8.0

Personal goods 479 280 249 1,008 2.3

Household goods 122 90 104 346 0.8

Printing & pubilshing 243 98 20 361 0.8

Industrial raw materials 650 278 97 1,025 2.4

Minerals & Mining 1,201 429 188 1,818 4.2

Agricultural equipments 36 20 8 64 0.1

Industrial equipments 204 48 11 263 0.6

Transport vehicles 65 18 56 139 0.3

Electrical goods 12 12 34 58 0.1

Miscellaneous 4,674 615 145 5,434 12.5

Total 33,456 6,443 3,452 43,351 100%

77% 15% 8% 100%

หมายเหตุ: ขอมูล ณ สิงหาคม 2549 
 

แนวทางในการสงเสแนวทางในการสงเสริม ริม SSMMEEss  

1. ใหการชวยเหลอืในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการกระจายรายไดอยางเหมาะสม 

2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนอตุสาหกรรมขนาดใหญผานทางการเชื่อมโยงเครือขาย

อุตสาหกรรม 

3. สงเสริมการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 

4. ยกระดับผลิตภาพในการผลิตดวยการสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการ

จัดการที่ดี 
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หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานกํากับดูแล SSMMEEss  
 

 
 

การสงเสริม การสงเสริม SSMMEEss  

 การสงเสริม SMEs เปนหนาที่หลักของ MIDC โดยปจจุบนัมีการสงเสริม SMEs ในหลายกิจกรรม 

ไดแก 

• การสรางนิคมอุตสาหกรรม  

• การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม SMEs เชน งานแสดงสินคา การสัมมนา และการจัด Workshop 

• การจัดต้ังธนาคารเฉพาะเพื่อใหการสนับสนนุดานสินเชื่อแก SMEs 
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นิยามของนิยามของ  SSMMEEss  ของเวียดนามของเวียดนาม  

เวียดนามไดกําหนดนิยามของกิจการที่อยูในขอบขายเปนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

(SMEs) ตามพระราชบัญญติั Decree 90/2001/ND-CP ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 ไว

ดังนี้ 

“SMEs เปนวิสาหกิจที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายธุรกิจที่มีผลบังคบัใช โดยตองมีทุนจดทะเบียน

ไมเกิน VND 10 Billion (US$ 625,000) หรือมีการจางแรงงานไมเกนิ 300 คน”  

 
นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศเวียดนาม 

ขนาด จํานวนการจางงาน 

• วิสาหกิจขนาดยอม 

• วิสาหกิจขนาดเล็ก 

• วิสาหกิจขนาดกลาง 

• วิสาหกิจขนาดใหญ 

< 10 คน 

10 - 49 คน 

50 - 299 คน 

> 300 คน 

 
 

สถานการณของ สถานการณของ SSMMEEss    

 General Statistics Office ของเวียดนาม ไดเก็บรวบรวมสถิติจํานวนวิสาหกิจที่จดทะเบียนทั่ว

ประเทศในป 2545 มีประมาณ 2,720,500 แหง โดยแบงเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

จํานวน 2,718,000 แหง และวิสาหกิจขนาดใหญ 2,500 แหง หรอืวิสาหกิจเกือบทั้งหมดในประเทศ

เวียดนาม (รอยละ 99.9) เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากสถิติที่ผานมาพบวา SMEs เปนแหลง

สรางการจางงานราวรอยละ 50 ของแรงงานทั้งหมดในชนบท และสรางการจางงานใหกับชาวเวียดนามรอย

ละ 25-26 ของแรงงานทั้งประเทศ (ประมาณ 8 ลานคน) 

 
 
 
 
 

   เวียดนาม 
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ตาราง 2.14 วิสาหกิจของเวียดนาม จําแนกตามขนาดธุรกิจ ป 2545 
LSE Total 

Establishment Micro Small Medium Sub-Total 

Number of business establishments (1,000) 2,660 46.7 11 2,718 2.5 2,720

Percentage of all establishments (%) 97.8 1.7 0.4 99.9 0.09 100

Employment 

Employment (1,000) 4,375 887 1,221 6,483 1,909 8,392

Percentage of persons engaged (%) 52.1 10.5 14.5 77.3 22.7 100

Average Size of Establishments 

Persons engaged per establishment 1.6 19 112 2.4 773 3

SME 

 
ที่มา: GSO Establishments Census, 2002, classified as per tentative size groupings. 

 

ผูประกอบการ SMEs มีสวนสําคัญในการผลักดัน และกระตุนเศรษฐกิจเวียดนามใหขยายตัวแลว 

โดยการลงทุนของ SMEs สวนใหญกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในขณะที่การลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ มักกระจุกตัวอยูตามจังหวัดใหญ ๆ และเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 
ตาราง 2.15 วิสาหกิจของเวียดนาม จําแนกรายพื้นที่ ป 2545 

Size Class 

Red 

River 

Delta

North 

East

North 

West

North 

Central 

Coast

South 

Central 

Coast

Central 

High-lands

South 

East

Mekong 

River 

Delta Un-known Total

Total 777,451 242,140 40,036 342,233 226,626 111,304 478,754 501,389 546 2,720,479

Proportion of total (%) 29 9 1 13 8 4 18 18 0 100

SMEs in region (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 77

<=5 746,318 233,806 38,690 333,271 218,087 108,083 447,898 485,063 22 2,611,238

6-9 13,386 3,176 390 3,457 3,823 1,262 14,692 8,983 32 49,201

% Micro Enterprise 97.7 97.9 97.6 98.4 97.9 98.2 96.2 98.5

10-49 14,065 3,972 751 4,458 3,567 1,492 11,779 6,432 164 46,680

% Small Enterprise 1.81 1.64 1.88 1.3 1.57 1.34 2.63 1.28

50-299 3,056 992 186 954 944 353 3,431 770 203 10,889

% Medium Enterprise 0.39 0.41 0.46 0.28 0.42 0.32 0.72 0.15

>=300 626 194 19 93 205 114 954 141 125 2,471

% Large scale Enterprise 0.08 0.08 0.05 0.03 0.09 0.1 0.2 0.03

  ที่มา: GSO Establishments Census, 2002  

 

 ในชวงป 2543-2547 มีการจัดต้ังวิสาหกิจขึ้นใหมประมาณ 121,000 แหง โดยมีอัตราการขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากอดีตกวา 7.9 เทา หรือเพิ่มขึน้เปน VND 213,039 Trillion สวนใหญเปน SMEs กวารอยละ 95 
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ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ซึ่งไมนับรวมวิสาหกิจครอบครัวที่มีอยูกวา 2,600,000 แหง และสหกรณตางๆ 

อีกกวา 18,000 แหง  

 
ตาราง 2.16 วิสาหกิจครอบครัวของเวียดนาม จําแนกตามขนาดธุรกิจ 

Legal Form Total <=5 6-9 10-49 50-299 >=300 % of SMEs % of LSE

Household Businesses 2,619,341 2,570,243 30,880 17,741 471 6 100 0

 ที่มา: GSO Establishments Census, 2002 
 
ตาราง 2.17 วิสาหกิจครอบครัวของเวียดนาม จําแนกตามรายพื้นที่ 

Size (Persons 
Engaged)

Red River 
Delta

North East North West North 
Central 
Coast

South 
Central 
Coast

Central 
Highlands

South East Mekong 
River Delta

Total

Total 754,889 232,950 38,221 332,993 217,464 107,009 450,309 485,506 2,619,341

Proportion (%) 29 9 1 13 8 4 17 19 100

<=5 738,986 229,948 37,862 329,366 214,092 106,048 436,891 477,050 2,570,243

6-9 9,014 1,976 180 2,306 2,150 643 8,696 5,915 30,880

10-49 6,641 1,023 170 1,303 1,203 314 4,582 2,505 17,741

50-299 244 3 9 18 19 4 139 35 471

>=300 4 0 0 0 0 0 1 1 6

   ที่มา: GSO Establishments Census, 2002 

 

ผูประกอบการ SMEs มักกระจายอยูในธุรกิจการคาและบริการ ไมวาจะเปนผูผลิต หรอืผูคาสินคา

อุปโภคบริโภค รานอาหาร โรงแรม และการขนสง แนวโนมในอนาคตคาดวาผูประกอบการ SMEs จะเขาสู

ธุรกิจนําเขาและสงออกเพิ่มขึน้ ดูไดจากอตัราการเกิดใหมของธุรกิจนําเขาและสงออกที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ 

80 ในป 25478 

 สถานการณในปจจุบัน ขอมลูจากกระทรวงการคาของเวียดนาม (Ministry of Trade) มีการสรุป

สถานการณของ SMEs ในเวียดนามไวดังนี้ 

  ผลผลิตมวลรวมของ SMEs คิดเปน 31% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 

ผลผลิตมวลรวมของ SMEs คิดเปน 54% ของผลผลิตมวลรวมจังหวัด 

มูลคาการคาของ SMEs คิดเปน 78% ของมูลคาการคารวม 

 การกระจายของ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมคิดเปน 30% ของ SMEs ทั้งหมด สวนใหญอยูใน

อุตสาหกรรมหลักๆ มีดังนี ้อตุสาหกรรมการผลิต (86%) ผูผลิตและจําหนายไฟฟา ประปา และกาซ (62%) 

                                                 
8 Ministry of Trade 
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อุตสาหกรรมโลจิสติก (78%) อุตสาหกรรมเหมืองแร (84%) อุตสาหกรรมกอสราง (84%) อุตสาหกรรม

ชิ้นสวนยานยนต (93%) และอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี (94%) 

 

นโยบายสงเสริม นโยบายสงเสริม SSMMEEss9 

นโยบายในการสงเสริม SMEs ของเวียดนาม มีดังตอไปนี ้

1. นโยบายสงเสริมดานการลงทุน 

 รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการเงินและสินเชื่อแก SMEs เมื่อมีการลงทุนใน 

ภาคอุตสาหกรรม หรือมแีหลงที่ต้ังที่แนนอนชัดเจน (กฎหมายเพื่อการสงเสริม

การลงทุนภายในประเทศ) 

 สนับสนุนใหสถาบันการเงินและผูประกอบการลงทุนในธุรกิจ SMEs 

2. จัดต้ังกองทุนรับประกันสินเชื่อใหกับ SMEs 

 องคกรระดับจังหวัดกอต้ังกองทุนรับประกันสินเชื่อใหกบั SMEs ตาม Dicision 

ที่ 193/2001/ QD-TTG วันที่ 20/12/2001, Ministry of Finance Issued 

Circular No. 42/2002/ TT-NHNN Date 10/4/2003 เพื่อสรางผลบังคบัใชของ 

Decision No.193 Mof Issued Circular No.93/2004/TT-BTC เพื่อแทนที ่

Circular No.42 

3. นโยบายทางดานธุรกิจ 

 องคกรระดับจังหวัดสั่งการ เพื่อใหความชวยเหลือสําหรับธุรกิจ SMEs เพื่อใหมี

ที่ต้ังที่เหมาะสมสําหรับการผลิต 

 จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางสําหรับ SMEs มากกวา 200 

นิคม แตอยางไรก็ตาม พบอปุสงคเพียงประมาณ 10% ของ SMEs 

 ใหความชวยเหลือตางๆ แก SMEs ทั้งการเชาที่ดิน, การขนสงขนยาย 

(Transferring), การจํานองตามขอกําหนดแหงกฎหมาย 

4. นโยบายดานการตลาด และขีดความสามารถทางการแขงขัน 

                                                 
9  Nguyen Trong Hieu, GOVERNMENT POLICIES SUPPORTING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE 

DEVELOPMENT, Ministry of Planning and Investment 
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 หนวยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ใหคําแนะนํา และสราง

มาตรการตางๆ สําหรับ SMEs ในการเขาถึงขอมูลทางการตลาด, ราคา สราง

โอกาสในการขยายตลาดแก SMEs 

 หนวยงานระดบัทองถิ่นสรางมาตรฐานสําหรับ SMEs เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของ

อุปทานสินคา และบริการตามแผนงบประมาณการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 สงเสริมและสนับสนุนโอกาสแก SMEs ในการทําสัญญาทางธุรกิจ 

(Subcontractor), สงเสริมการสรางความสัมพันธระหวางหนวยยงานรัฐวิสาหกิจ 

กับ SMEs, สงเสริมดานเทคโนโลยี, การขนสงขนยาย (Transferring) และการ

ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs 

 ใหความชวยเหลือในการสรางมาตรการสําหรับ SMEs เพื่อเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีและอุปกรณ, พัฒนาผลิตภัณฑใหม, สรางทักษะการจัดการที่ทันสมัย, 

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ และปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้กระทรวงการ

วางแผนและการลงทุนไดจัดต้ังศูนยใหคําปรึกษา 3 แหง ใน กรุงฮานอย, โฮจิ

มินหซิต้ี และดานัง เพื่อรองรับ SMEs มีศูนยใหความรวมมือทางเทคนิคที่

ฮานอย (Centre for Technical Cooperation Hanoi) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก 

JICA ไดทําการตรวจสอบความตองการความชวยเหลือดานเทคนคิของ

ผูประกอบการในจังหวัดทางภาคเหนือ จาก Quang Binh Northward และจาก

ขอมูลตรงจุดนีเ้อง ไดถูกนําไปใชในการสรางโครงการชวยเหลือทางดานเทคนิค, 

ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุน 

5. นโยบายสนับสนุนการสงออก 

 กระตุนให SMEs ปรับปรุงการสงออก, สรางมาตรการที่ดีเพื่อให SMEs รวมมือ

กับผูนําเขาชาวตางชาต ิและขยายตลาดเพื่อการสงออกสินคาและบริการ 

 MPI ไดตกลงเขารวมโปรแกรมการสงเสรมิการสงออกสินคาและบริการ (โดย

รัฐบาลเปนเจาของโครงการ) ในป 2547 – 2551 ตามแนวทางในเอกสาร

หมายเลข 783/CP-KHTH วันที่ 8 มิถุนายน 2547  
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6. นโยบายสงเสริมดานขอมูล, การใหคําปรึกษาและการฝกอบรม 

 MPI และองคกรตาง ๆ ไดจดัหาขอมูลที่สําคัญสําหรับ SMEs ในโครงการจัดต้ัง 

e-portal (www.business.go.vn) สําหรับสรางความสัมพันธของผูประกอบการ 

ซึ่ง ASMED-MPI เปนผูผลักดนัโครงการ  

 รัฐบาลไดจัดสรรเงนิเพื่อโครงการ HR Consulting & Training to SME ป 2004-

2008 ใน Decision number 143/2004/QD-TTG Date 10/8/2004 โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อ 

- วัตถุประสงคระยะยาว คือ เพื่อปรับปรุงความสามารถทางการแขงขัน 

คุณภาพและจํานวนองคกรทีจ่ะทําหนาที่จัดหา สนับสนุนและพัฒนา

บริการสําหรับ SMEs 

- วัตถุประสงคระยะสั้น คือ เพื่อจัดหาความรูที่จําเปนเกี่ยวกบการจัดต้ัง

กิจการ, นักธุรกิจ, บุคคล ดวยการวางแผนการทําธุรกิจ และลด

ภาวการณ “ขาดความรู”, สนบัสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจ SMEs, ขยาย

ตลาดสงออก 

 รัฐบาลสนับสนนุองคกรทั้งในและตางประเทศที่จะเขามาใหขอมูลเกี่ยวกับ SME, 

ใหคําปรึกษาหรือใหการฝกอบรม 

  

22..66  สภาพแวดลอมและสถานการณการลงทุนของประเทศในกลุม สภาพแวดลอมและสถานการณการลงทุนของประเทศในกลุม CCLLMMVV  

    

 

สภาพแวดลอมการลงทุน 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

กัมพูชามีพื้นที ่ 181,035 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย) ประกอบดวย

สวนที่เปนแผนดิน 176,515 ตารางกิโลเมตร และผนืน้ํา 4,520 ตารางกิโลเมตร เสนเขตแดนโดยรอบ

ประเทศยาวประมาณ 2,572 กิโลเมตร ความยาวของประเทศจากทิศเหนือไปทิศใตประมาณ 440 

กิโลเมตร และความกวางของประเทศประมาณ 560 กิโลเมตร ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัด

   กัมพูชา 
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อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย)และลาว ทิศใตจรดกับอาวไทย ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม 

ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบรุี และตราด) และมีประชากรจํานวน 13.99 ลานคน 

(ป 2549) 

เศรษฐกิจโดยทั่วไปของกัมพชูา มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) เฉลี่ยรอยละ 

6.9 ต้ังแตป 2543 -2549 ในป 2549 มีผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or 

GDP) 6,105 ลานเหรียญสหรัฐ  รายไดเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 436 เหรียญสหรฐั  และอัตราเงนิเฟอ

ประมาณรอยละ 2.8 นอกจากนี้ลักษณะโครงสรางเศรษฐกิจ พิจารณาจากสัดสวนมูลคาการผลิตของภาค

เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เทียบกบัมูลคาการผลิตรวมของประเทศ จะเห็นไดวากัมพูชามีโครงสราง

เศรษฐกิจมีคอนไปทางภาคเกษตรและภาคบริการในสัดสวนใกลเคียงกัน 

ตาราง 2.18 ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สําคัญของกัมพูชา ป 2543 - 2549 

GDP (Million US$) 3,570.0 3,783.0 4,028.0 4,327.0 4,864.0 5,523.0 6,105.2

GDP per Capita (US$) 293.0 288.0 299.0 314.0 362.0 404.0 436.0

GDP Growth (%) 7.0 5.5 5.2 7.1 7.7 9.8 6.3

GDP by Industrial Sectors (%)

     Agriculture 36.9 34.9 32.2 33.2 30.6 31.4 N/A

     Industry 21.8 22.6 25.0 25.8 27.3 27.0 N/A

     Services 37.1 37.5 37.5 36.2 36.7 36.2 N/A

     Others 4.2 5.0 5.3 4.8 5.4 5.4 N/A

Inflation Rate Average Period (%) -0.8 1.1 3.2 1.2 3.9 5.8 2.8

Interest rate, 3-month time deposit 6.2 5.6 5.0 4.8 5.6 5.8 4.4

Unemployment Rate (%) 2.5 1.8 N/A N/A 0.8 N/A N/A

Description 2000 2001 20062002 2003 2004 2005

ที่มา: ASEAN Statistical Yearbook 2003, ASEAN Statistical Pocketbook 2006, Asian Development Bank 
 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

จากการจัดอันดับสภาพแวดลอมในการทําธุรกิจ ในป 2550 World Bank’s doing Business ไดจัด

อันดับการอํานวยประโยชนในการทําธุรกิจในแตละประเทศทั่วโลกตามความยากงาย ไมวาจะเปนดานการ

จัดต้ังธุรกิจ การขอใบอนุญาต การจางแรงงาน การเขาถึงแหลงเงินทนุ การจายภาษีตางๆ รวมถึงการ

ขั้นตอนในการยกเลิกธุรกิจ 
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ภาพรวมในการทําธุรกิจ กัมพูชาถูกจัดอันดับไวที่อันดับที่ 143 จากจํานวนประเทศที่มีการสํารวจ 

177 ประเทศ เมื่อพิจารณาอันดับการอํานวยประโยชนดานการจัดต้ังธุรกิจ อยูในอนัดบัที่ 159 โดยใชเวลา

ในการจัดต้ังธุรกิจเฉลี่ย 86 วัน และมีตนทุนคาใชจายคิดเปนรอยละ 236.4 ของรายไดตอประชากร สําหรับ

การขอใบอนุญาตอยูในอันดับที่ 159 เชนกัน โดยมีระยะเวลาในการขอใบอนุญาติเฉลี่ย 181 วัน มีตนทุน

คาใชจายคิดเปนรอยละ 1,640.5 ของรายไดตอประชากร 

ตาราง 2.19 ขอมูลอันดับการอํานวยประโยชนทางธุรกิจ ของกัมพูชา 
Cambodia      
 2004 2005 2006 2007 
Start Procedure 11 11 10 10 
 Time 94 94 86 86 
 Cost (US$) 553.8 480.1 276.1 236.4 
 Minimum capital* 1825.8 394.0 80.7 66.2 
License Procedure   28 28 
 Time   247 181 
 Cost (US$)*   606.7 1640.5 

*คิดเปนรอยละตอรายไดตอหัวของประชากร 
ที่มา: World Bank’s doing Business  

 

สภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ 
 

- มูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวม 

จากสถิติการคาระหวางประเทศของกัมพูชา จะเห็นวามูลคาการคาของป 2548 เพิ่มขึ้นจากป 

2544 กวา 1 เทาตัว โดยมีมูลคาการคารวม 6,746 ลานเหรียญสหรฐั เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 19 

 
ตาราง 2.20มูลคาการคาระหวางประเทศ ป 2544 - 2548 

รายการ มูลคา  (ลานเหรียญสหรัฐ) 
2544 2545 2546 2547 2548 

1. มูลคาการคารวม 
    อัตราการขยายตัว (%) 

3,426.0 
- 

3,131.7 
(8.59) 

3,471.1 
10.85 

5,669.0 
63.33 

6,746.0 
18.99 

2. การสงออก 
    อัตราการขยายตัว (%) 

1,475.0 
- 

1,467.4 
(0.51) 

1,756.0 
19.66 

2,476.0 
41.00 

2,915.0 
17.73 

3. การนําเขา 
    อัตราการขยายตัว (%) 

1,951.0 
- 

1,664.3 
(14.69) 

1,715.1 
3.05 

3,193.0 
86.16 

3,831.0 
19.98 

ที่มา กรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิชย 

 

- สินคาสงออก และนําเขา 
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อัตราการขยายตัวของการสงออกถือวาอยูระดับดี โดยมีการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 18 ขณะที่

การขยายตัวเฉลี่ยสําหรับการนําเขาประมาณรอยละ 20 อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา 

รองเทา และสิ่งทอยังคงเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด ตลาดสงออกหลักไดแกสหรัฐอเมริกา 

ตลาดในกลุมสหภาพยุโรปและญี่ปุน ในขณะที่กัมพูชามีการนําเขาสินคาจากฮองกงมากที่สุด รองลงมา 

ไดแก ไทย และจีน ตามลําดับ  

ตาราง 2.21 10 อันดับสินคานําเขา และสงออกของกัมพูชา 

สินคานําเขา (ม.ค. – มิ.ย. 2549) 

 

สินคาสงออก (ม.ค. – มิ.ย. 2549) 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
มูลคา 

(Million US) 
ลําดับที่ รายการ 

มูลคา 
(Million US) 

1 นํ้ามันสําเร็จรูป 249.20 1 เส้ือผาทุกชนิด 1169.68 

2 ผาผืน 205.00 2 รองเทา 25.14 

3 รถจักรยานยนตและชิ้นสวน 58.91 3 สินคาสิ่งทออื่นๆ 6.00 

4 รถยนต อุปกรณและชิ้นสวน 43.57 4 ไมแปรรูป 0.00 

5 ปูนซีเมนต 33.08 5 ไมอื่นๆ 4.39 

6 เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ 28.66 6 ยางพารา 2.91 

7 เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ 9.53 7 ผลิตภัณฑปลา 17.30 

8 นํ้าตาลทราย 8.75 8 ขาว 3.36 

9 เครื่องดื่ม 6.23 9 บุหร่ี  3.36 

10 อื่นๆ  858.16 10 อื่นๆ 24.93 

 รวม 1,501.04  รวม 1255.73 
ที่มา : กรมศุลกากรกัมพูชา  
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ตาราง 2.22 10 อันดับประเทศคูคาที่สําคัญของกัมพูชา จําแนกตามมูลคาการนําเขา และสงออก ป 2549 

ลําดับที่ ประเทศ มูลคา ลําดับที่ ประเทศ มูลคา

(ลานเหรียญสหรัฐ) (ลานเหรียญสหรัฐ)

1 ฮองกง 1,378.1 1 สหรัฐอเมริกา 2,116.60

2 ไทย 767.4 2 เยอรมัน 335.4

3 จีน 612.1 3 อังกฤษ 154.1

4 เวียดนาม 505.6 4 ฝร่ังเศส 124.8

5 ฝร่ังเศส 119.2 5 แคนาดา 103.2

6 เกาหลี 116.5 6 ญ่ีปุน 101.0

7 สิงคโปร 105.7 7 มาเลเซีย 85.9

8 ญ่ีปุน 83.1 8 เวียดนาม 44.1

9 อินโดนีเซีย 70.2 9 สิงคโปร 21.2

10 มาเลเซีย 51.1 10 ฮองกง 7.3

ประเทศนําเขา ประเทศสงออก

ที่มา  Asian Development Bank 

- สิทธิพิเศษดานการคาระหวางประเทศที่ไดรับ 

- สิทธิพิเศษเกี่ยวกับ MFN และ GSP จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาสหภาพยุโรป 

ออสเตรเลีย ญีปุ่น จีน และนิวซีแลนด เปนตน 

- สิทธิประโยชนจาก ASEAN Integration System of Preferences (AISP) 349 

รายการ 

- ASEAN-6 โดยได GSP จากประเทศญี่ปุน 226 รายการ และสาธารณรัฐเกาหลี 78 

รายการ 

- ขอตกลงการคาเสรี ASEAN-China ในกรอบขอตกลงวาดวยความรวมทางการคา

สินคา ณ กรุงเวียงจันทร ไดใหสิทธิพิเศษเกี่ยวกับโควตาและ ภาษี สําหรับสินคา

เกษตร 418 รายการ 

 

สถานการณการลงทุน 

กัมพูชามีแหลงทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความไดเปรียบในเรื่องคาจางแรงงานต่ํา 

ประกอบกับการที่รัฐบาลกัมพชูาพยายามแกไขกฎระเบียบดานการลงทุนใหโปรงใส จึงทําใหนักลงทุน

ตางชาติเขามาลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ้น โดยในป 2548 มีปรมิาณเงินลงทุนจากตางประเทศมูลคา 381 ลาน

เหรียญสหรฐั เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาที่มีมูลคาเพียง 131 ลานเหรียญสหรัฐ  
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อุตสาหกรรมทีน่ักลงทุนตางชาตินิยมเขาไปลงทุนในกัมพูชามากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเพื่อ

สงออก โดยเฉพาะเสื้อผาสําเร็จรูป เนื่องจากกัมพูชาไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป 

(Generalized System of Preferences: GSP) จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน สําหรับอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่

มีมูลคาการลงทุนอยูในระดับสูงไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี ธุรกิจกอสราง โดยเฉพาะโรงงานและที่พัก

อาศัยซึ่งขยายตัวตามภาคการทองเที่ยว  

ตาราง 2.23มูลคาเงินทุนไหลเขาออกของกัมพูชา 
ประเทศ มูลคา (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

 2545 2546 2547 2548 

กัมพูชา 
     มูลคาเงินทุนไหลเขา  
     มูลคาเงินทุนไหลออก 

 
145 
6 

 
84 
10 

 
131 
10 

 
381 
6 

ที่มา: UNCTAD, World Investment Report 2006 

สําหรับการลงทุนในกัมพูชาที่ไดรับอนุมัติจาก CIB  มีทั้งสิ้น 104 โครงการดังตารางที่ 2.22 โดย

อุตสาหกรรมทีไ่ดรับอนุมัติสูงสุด คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 53 โครงการ 

รองลงมา คอื อุตสาหกรรมอืน่ๆ จํานวน 13 โครงการ สาเหตุที่อุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปมีการลงทุนจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องจากกัมพูชาไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) จากสหรัฐอเมริการ ยโุรป ญี่ปุน 

ฯลฯ ทําใหไดรับการลดหยอนและยกเวนภาษีนําเขาจากประเทศดังกลาว ประกอบดับกัมพูชามีตนท ุน

คาแรงที่คอนขางต่ํา รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบดานการลงทุนใหมีความโปรงใสหลังการเขาเปน

สมาชิก WTO แมวาการเปดเสรีสิ่งทอโลกเมื่อตนป 2005 จะทําใหสิ่งทอของกัมพชูาตองเผชิญกบัการ

แขงขันที่รุนแรงโดยเฉพาะจากจีนในตลาดสงออกหลักเดิมก็ตาม อยางไรก็ตามนักลงทุนสวนใหญยังมีความ

มั่นใจในอุตสาหกรรมดังกลาว ประกอบกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ประกาศใชมาตรการ Safeguard 

กับเสื้อผาสําเร็จรูปนําเขาจากจีน ทําใหกมัพูชายังคงรักษาสวนแบงตลาดไวไดบาง (สํานักงานสงเสริม

การคาในตางประเทศฯ ณ กรงุพนมเปญ 2550) 

 อยางไรก็ตาม จากตาราง 2.22 เมื่อพิจารณาจํานวนเงินลงทุนจะพบวา อุตสาหกรรมปโตรเลียม 

ซึ่งแมวาจะปนโครงการกอสรางโรงกลั่นน้ํามันเพียงแหงเดียว แตก็มีมูลคาเงินลงทุนมากที่สุด คือ 200 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 52.7 ของมูลคาเงินลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้ธุรกิจกอสรางก็เปน

ธุรกิจที่มีการลงทุนสูงโดยเฉพาะโรงงานและที่พักอาศัยซึ่งขนายตัวตามภาคการทองเที่ยวและความ

ตองการหองพักในเมืองทองเที่ยวขนาดใหญ รวมทั้งความตองการที่อยูอาศัยแบบหอพักและคอนโดมิเนียม

ที่เพิ่มขึ้นในกรุงพนมเปญ  
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ตาราง 2.24 การลงทุนจากตางประเทศในกัมพูชาที่ไดรับอนุมัติจาก CIB* ป 2548 จําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเงินลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก 

ลําดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโครงการที่อนุมัติ เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
มูลคา สัดสวน (%) 

1  ปโตรเลียม  1  200  52.7  
2  เส้ือผาสําเร็จรูป  53  54.5  14.4  
3  กอสราง  2  31.0  8.2  
4  เหมืองแร  10  30.0  7.9  
5  โรงแรม  4  16.0  4.2  
6  พลังงาน  3  16.0  4.2  
7  อุตสาหกรรมอื่นๆ  13  12.6  3.3  
8  ผลิตภัณฑพลาสติก  4  5.5  1.4  
9  การเกษตร  2  2.0  0.5  
10  โรงงานยาสูบ  2  2.0  0.5  
11  อื่นๆ  10  10.0  2.7  

รวม 104  379.6  100.0  

หมายเหต ุ: * รวมการรวมลงทุนกับนักลงทุนทองถ่ินและนักลงทุนชาติอืน่ๆ ที่มา : Cambodian Investment Board    

จากตารางที่ 2.23 จะเห็นไดวา ในป 2548 จีนเปนนักลงทนุรายใหญที่สุดในกัมพูชา รองลงมา คือ 

เกาหลีใต และไทย ตามลําดับ  

ตาราง 2.25 การลงทุนจากตางประเทศในกัมพูชาที่ไดรับอนุมัติจาก CIB* ป 2548 จําแนกตามประเทศผูลงทุนที่มี
มูลคาเงินลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ลําดับที่ ประเทศผูลงทุน จํานวนโครงการที่อนุมัติ เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
มูลคา สัดสวน (%) 

1  จีน  41  238.8  62.9  
2  เกาหลีใต  15  15.7  4.1  
3  ไทย  6  14.8  3.9  
4  มาเลเซีย  4  10.7  2.8  
5  ออสเตรเลีย  2  7.0  1.8  
6  อื่นๆ  36  92.6  24.5  

รวม  104  379.6  100.0  

หมายเหต ุ : จํานวนโครงการที่อนุมัติจําแนกตามประเทศผูลงทุนมากกวาจํานวนโครงการที่จําแนกตามประเภทธุรกิจ เน่ืองจากมีการ
นับซํ้าในโครงการที่มีการรวมทุนของนักลงทุนตั้งแต 2 ประเทศขึ้นไป เชน โครงการกอสรางโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูป 1 โครงการอาจ
เปนการรวมทุนของไทยและจีน ทําใหนักแยกตามประเทศผูลงทุนได 2 โครงการ เปนตน  
* รวมการรวมลงทุนกับนักลงทุนทองถ่ินและนักลงทุนชาติอื่นๆ  
ที่มา : Cambodian Investment Board  

 ทั้งนี้ หากพิจารณาสถิติการลงทุนสะสม จะพบวา นับต้ังแตป 2537 – 2548 มาเลเซียเปนประเทศ

ที่เขามาลงทุนรายใหญที่สุดในกัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.2% รองลงมาคือ จีน และไตหวัน 

ตามลําดับ อยางไรก็ตามตัวเลขดังกลาวเปนเพียงตัวเลขที่ขออนุมัติ ซึ่งในสภาพความเปนจริงมีหลาย

โครงการที่ไดรบการอนุมัติแลวแตยังไมไดมีการลงทุนจริง และมีหลายโครงการลงทุนที่นักลงทุนตางชาติ

ลงทุนในนามชาวกัมพูชา 
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ตาราง 2.26 การลงทุนจากตางประเทศในกัมพูชาที่ไดรับการอนุมัติจาก CIB* ป 2537 – 2548 จําแนกตาม
ประเทศผูลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก  

ลําดับที่ ประเทศผูลงทุน เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
มูลคา สัดสวน (%) 

1  มาเลเซีย  1,553.1 46.2 
2  จีน  463.2 13.8 
3  ไตหวัน 360.3 10.7 
4  สิงคโปร 176.6 5.3 
5  ไทย  150.8 4.5 
6 อังกฤษ 124.6 3.7 
7 เกาหลีใต 119.5 3.6 
8 ฮองกง 114.7 3.4 
9 แคนาดา 56.6 1.7 
10 ออสเตรเลีย 48.9 1.5 
11 อื่นๆ  189.4 5.6 

รวม  3,357.7 100.0  

หมายเหตุ : * รวมการรวมลงทุนกับนักลงทุนทองถ่ินและนักลงทุนชาติอืน่ๆ  
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ( ไทย ) ณ กรุงพนมเปญ, 2548  

 
สถานการณการลงทุนของไทยในกมัพูชา 

การลงทุนของไทยในกัมพูชา จากสถิติที่รวบรวมโดยสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศฯ ณ 

กรุงพนมเปญ พบวา ในป 2547 การลงทุนของไทยในกัมพชูาอยูในลําดับที่ 9 มีการลงทุนที่ไดรับการอนุมัติ

เพียง 1 โครงการ ทั้งนี้จากสถิติการลงทุนสะสมในระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2537 - 30 กันยายน 2547 มี

นักลงทุนไทยเขามาลงทุนในกัมพูชาทั้งสิ้น 57 โครงการ ดังตาราง 2.25 โดยลงทนุในอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารมากที่สุด จํานวน 9 โครงการ รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยว จํานวน 8 

โครงการ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 7 โครงการ ตามลําดับ หากพิจารณาดานเงินลงทุน พบวา 

อุตสาหกรรมโรงแรมมีจํานวนเงินลงทนุมากที่สุด จํานวน 48.38 ลานเหรียญสหรฐั รองลงมา ไดแก 

อุตสหกรรมแปรรูปไม และโทรคมนาคม อยางไรกต็ามตัวเลขการลงทุนของนักลงทุนไทยตามตาราง

ดังกลาวอาจมีคาต่ํากวาความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการชาวไทยสวนหนึ่ง (โดยเฉพาะ

ผูประกอบการ SMEs) มักลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยใชชื่อของผูรวมทําธุรกิจชาวกัมพูชาเปนผู

ลงทุนและเปนเจาของกิจการ 
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ตาราง 2.27 การลงทุนของนักธุรกิจไทยในกัมพูชาซึ่งขอรับสงเสริมการลงทุนจาก CIB แยกตามประเภท
อุตสาหกรรม (1 สิงหาคม 2537 - 30 กันยายน 2547)  
ลําดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโครงการที่อนุมัติ มูลคา(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เงินทุนจดทะเบียน เงินทุนไทย 

1  โรงแรม  7  123.4  48.4 
2  แปรรูปไม  3  38.0  33.9  
3  การสื่อสาร  2  16.0  14.8  
4  ส่ิงทอ  7  8.1  7.7  
5  แปรรูปอาหาร  9  7.7  5.7 
6  กอสราง  5  7.3  4.5  
7  อุตสาหกรรมเกษตร  5  11.3 4.4  
8  พลาสติก  3  4.3  3.3  
9  ส่ือตางๆ  4  2.7 2.7  
10  เหมืองแร  3  3.0  2.5  
11 อื่นๆ 9 13.0 7.1 

รวม 57 234.9  135.2  

ที่มา : Cambodia Investment Board (CIB)  
รวบรวมโดย สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศฯ ณ กรุงพนมเปญ, 2547 
 

ในดานพื้นที่ของการเขาไปลงทุนของนักลงทุนไทย พบวาสวนใหญนักธุรกิจไทยมีการลงทุนใน

นครพนมเปญและเมืองเสียมเรียบมากที่สุด โดยสาขาธุรกิจที่มีการลงทุนในนครพนมเปญมากไดแก สาขา

การคาสง การเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค และตัวแทนจําหนายวัสดุกอสราง การคาปลีก 

ผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร รานอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก สวนสาขาที่มีการลงทุนในเมืองเสียมเรียบมาก

ไดแก สาขาโรงแรม และรานอาหาร 

เมื่อไดสัมภาษณผูประกอบการ SMEs ไทยที่ไดไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา ผูประกอบการ

สวนใหญใหความเห็นถึงแรงจูงใจในการเขาไปลงทุนวา แรงจูงใจที่สําคัญที่สุดคือแรงจูงใจทางดาน

การตลาด (market seeking) โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ที่ เนื่องจากราชอาณาจักรกัมพูชาเปนประเทศที่

เพิ่งผานพนภาวะสงครามมาไมนานทําใหมีภาคการผลิตในประเทศยังมีจํากัด และยังมีการแขงขันที่ไม

รุนแรงมากนัก เนื่องจากผูประกอบการภายในประเทศขาดแคลนทั้งเงินทุน ทักษะ และเทคโนโลยี ในขณะ

ที่ผูบริโภคหรือประชากรเริ่มมีรายไดมากขึ้นเรื่อยๆ และผูบริโภคในกัมพูชาบางสวนยังเปนชาวตางชาติที่

เขามาทํางานและนักทองเที่ยวซึ่งมีกําลังซื้อสูง ผูประกอบการไทยจึงลงทุนทําธุรกิจนําเขาสินคาอุปโภค

บริโภคจากประเทศไทยเขามาขาย (เนื่องจากสินคาไทยมีภาพลักษณดานคุณภาพที่ดีในกัมพูชา) หรือ

ลงทุนผลิตสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อทดแทนสินคานําเขา (เชน ขาวสาร ขนม พลาสติก เปนตน)  ในสวน

ของแรงจูงใจในดานการแสวงหาตลาดสงออกนั้น ผลการศึกษาพบวามีนอยมากในหมูนักลงทุน ทั้งนี้

เนื่องจากถึงแมวากัมพูชาจะไดรับสิทธิพิเศษทางการคามากก็ตาม แตในหลังจากที่จีนและเวียดนามไดเขา

เปนสมาชิก WTO ทําใหกัมพูชาสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขันไปมาก กอปรกับในชวงกอนหนานี้ได
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มีนักลงทุนจากไตหวันและเกาหลีใตเขามาลงทุนในสาขาสิ่งทอ (ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางการคา) 

คอนขางมากแลว 

อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญหลายรายไดขยายการลงทุน

มายังราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีแรงจูงใจในดานการแสวงหาทรัพยากร (resources seeking) เชน การ

ลงทุนทํา contract farming ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเล เปนตน สวนแรงจูงใจในดานประสิทธิภาพ 

(efficiency seeking) นั้นนับวามีผลนอยมากตอการตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการในราชอาณาจักร

กัมพูชา ทั้งนี้เนื่องจากถึงแมวาแรงงานในประเทศกัมพูชาจะยังคงมีระดับคาจางที่คอนขางต่ํา แตก็มีระดับ

ความสามารถนอยเพราะมีขอจํากัดดานการศึกษา นอกจากนี้ปจจัยการผลิตประเภทอื่นก็มีราคาคอนขางสูง 

เชน ที่ดิน คาไฟฟา คาขนสง และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจ เปนตน 
 
 
 
 

 

สภาพแวดลอมการลงทุน 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

 ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร รอยละ 75 ของพื้นที่ทัง้หมดเปนภูเขา และที่ราบสูง 

ซึ่งสวนใหญอยูทางตอนเหนือของประเทศ จากทิศเหนือลงสูทิศใต มีแมน้ําโขงไหลผานประเทศเปนความ

ยาวประมาณ 1,900 กิโลเมตร ไมมีทางออกทะเล ทิศเหนือจรดประเทศจีน ทิศใตจรดกับกัมพูชา ทิศ

ตะวันออกจรดเวียดนาม และทิศตะวันตกติดไทยและสหภาพพมา 

 ลาว มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) เฉลี่ยรอยละ 6.7 ต้ังแตป 2543 -2549 ใน

ป 2549 มีผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or GDP) 3,527 ลานเหรียญ

สหรัฐ รายไดเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 575 เหรียญสหรฐั  และอัตราเงนิเฟอประมาณรอยละ 4.7 

 โครงสรางการผลิตของลาวแบงเปนภาคเกษตร ประมง และปาไม ประมาณรอยละ 50 

อุตสาหกรรมและกอสราง รอยละ 25 และภาคบริการ รอยละ 25 

 

 

 

 

 

   ลาว 
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ตาราง 2.28 ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สําคัญของลาว ป 2543 - 2549 

GDP (Million US$) 1,744.0 1,805.0 2,046.0 2,437.0 3,727.0 3,527.0

GDP per Capita (US$) 326.0 329.0 364.0 418.0 623.0 575.0

GDP Growth (%) 5.8 5.7 5.9 5.5 8.2 7.3

GDP by Industrial Sectors (%)

     Agriculture 51.2 50.4 48.6 47.0 N/A N/A

     Industry 23.7 24.7 25.9 27.3 N/A N/A

     Services 25.1 25.0 25.5 25.7 N/A N/A

Inflation Rate Average Period (%) 7.8 10.2 16.0 10.8 6.1 4.7

Interest rate, 3-month time deposit 18.0 16.0 20.0 23.3 N/A N/A

Unemployment Rate (%) 7.0 7.0 N/A N/A N/A N/A

Description 2001 20062002 2003 2004 2005

ที่มา: ASEAN Statistical Yearbook 2003, ASEAN Statistical Pocketbook 2006, Asian Development Bank 

 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

ภาพรวมในการทําธุรกิจ ลาวถูกจัดอันดับไวที่อันดับที่ 159 จากจํานวนประเทศที่มีการสํารวจ 177 

ประเทศ ซึ่งอยูในอันดับที่ตํ่ากวากัมพูชา แตเมื่อพิจารณาอันดับการอํานวยประโยชนดานการจัดต้ังธุรกิจ 

และการขอใบอนุญาติลาวจะมีอันดับที่ดีกวากัมพูชา โดยการจัดต้ังธุรกิจอยูในอันดับที ่ 73 โดยใชเวลาใน

การจัดต้ังธุรกิจเฉลี่ย 163 วัน และมีตนทนุคาใชจายคิดเปนรอยละ 17.3 ของรายไดตอประชากร สําหรับ

การขอใบอนุญาติอยูในอันดับที่ 130 โดยมีระยะเวลาในการขอใบอนญุาติเฉลี่ย 192 วัน มีตนทุนคาใชจาย

คิดเปนรอยละ 204.1 ของรายไดตอประชากร 
 

ตาราง 2.29 ขอมูลอันดับการอํานวยประโยชนทางธุรกิจของลาว 
Lao PDR      
 2004 2005 2006 2007 
Start Procedure 9 9 9 8 
 Time 198 198 198 163 
 Cost (US$) 19.5 18.5 15.1 17.3 
 Minimum capital* 150.7 28.5 23.4 0 
License Procedure   24 24 
 Time   208 192 
 Cost (US$)*   224.5 204.1 

*คิดเปนสัดสวนรอยละตอรายไดตอหวัของประชากร 
ที่มา: World Bank’s doing Business 2007 
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สภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ 

- มูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวม 

เศรษฐกิจลาวจะยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ผลจากการลงทุนในโครงการกอสรางเขื่อนผลิต

กระแสไฟฟาน้าํเทิน 2 และโครงการเกี่ยวกับเหมืองแร ซึ่งโครงการดังกลาวจะสงผลดีตอการคาระหวาง

ประเทศ และชวยใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการขยายตัวในระดับสูง

ตอเนื่อง ดุลการคาคาดวาจะยังคงขาดดุลตอเนื่อง เนื่องจากยังมีความตองการที่จะนําเขาเครื่องจกัร

และอุปกรณ สําหรับโครงการกอสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา เหมืองแร  

 
ตาราง 2.30 มูลคาการคาระหวางประเทศของลาว ป 2544 - 2548 

รายการ มูลคา  (ลานเหรียญสหรัฐ) 
2544 2545 2546 2547 2548 

1. มูลคาการคารวม 
    อัตราการขยายตัว (%) 

(191) 
6.9 

(146) 
23.3 

(127) 
13.5 

(349) 
(175.7) 

(329) 
5.7 

2. การสงออก 
    อัตราการขยายตัว (%) 

320 
(3.3) 

301 
(5.9) 

336 
11.6 

363 
8.3 

553 
52.2 

3. การนําเขา 
    อัตราการขยายตัว (%) 

510 
(4.7) 

447 
(12.4) 

462 
3.4 

713 
54.2 

882 
23.7 

ที่มา:  Asian Development Bank 

 
- สินคานําเขา และสงออก 

สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซหุงตม วัสดุใชในการตัดเย็บ อะไหล

รถยนต วัตถุดิบใชใน อุตสาหกรรม วัสดุกอสราง การคานอกระบบ เสบียงอาหาร เครื่องนุงหม 

เครื่องมือใชในกสิกรรมเลี้ยงสตัว ไฟฟา เปนตน ประเทศนําเขาที่สําคัญ ไดแก ไทย จีน เวียดนาม 

เยอรมัน อินโดนีเซีย มาเลเซยี เกาหลีใต อินเดีย และญี่ปุน เปนตน 

สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก เครื่องตัดเย็บสิ่งทอ  พลังงานไฟฟา  ไมและผลิตภัณฑจาก

ไม  ทองคํา  กาแฟ ผลิตภัณฑกสิกรรม ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอืน่ ๆ แรธาตุตาง ๆ ผลิตภัณฑกสิ

กรรมสัตวเลี้ยง ของปา เครื่องหัตถกรรม หวายและไมไผ เปนตน ประเทศสงออกที่สําคัญ ไดแก ไทย 

เวียดนาม จีน มาเลเซีย ฝรั่งเศส และเยอรมัน เปนตน  
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ตาราง 2.31 10 อันดับประเทศคูคาที่สําคัญของลาว จําแนกตามมูลคาการนําเขา และสงออก ป 2549 

ลําดับที่ ประเทศ มูลคา ลําดับที่ ประเทศ มูลคา

(ลานเหรียญสหรัฐ) (ลานเหรียญสหรัฐ)

1 ไทย 1,127.6 1 ไทย 454.7

2 จีน 185.6 2 เวียดนาม 101.8

3 เวียดนาม 86.2 3 จีน 45.1

4 สิงคโปร 45.2 4 มาเลเซีย 44.6

5 ญ่ีปุน 22.7 5 เยอรมัน 34.6

6 ออสเตรเลีย 20.5 6 ฝร่ังเศส 27.9

7 เกาหลี 18.0 7 เบลเยี่ยม 16.5

8 ฮองกง 15.5 8 เนเธอรแลนด 12.8

9 เยอรมัน 12.0 9 อิตาลี 6.6

10 ฝร่ังเศส 11.3 10 อังกฤษ 1.4

ประเทศนําเขา ประเทศสงออก

ที่มา:  Asian Development Bank 

สิทธิพิเศษดานการคาระหวางประเทศทีไ่ดรับ 

- ญี่ปุนใหระบบสิทธิพิเศษทางภาษี ประกอบดวย 2 สวน คอื 1. สําหรับผลิตภัณฑทาง

กสิกรรมปาไม และประมง 2. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหมืองแร รวมถึงสินคาที่ใช

ผลิตภัณฑทางกสิกรรม หรือ ผลิตภัณฑทางปาไมเปนสวนประกอบหลัก 

- สิทธิพิเศษทางดานอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชรวมกัน (Agreement on Common 

Effective Preferential Tariff-CEPT) สัญญาวาดวยการใหสิทธิพิเศษดานอัตราภาษี

นี้ เปนสวนสาํคัญในการปฏิบัติแผนลดอัตราภาษีของเขตการคาเสรีอาเซียน หรอื

อาฟตา (CEPT Scheme AFTA) 

- ลดอัตราภาษีสินคานําเขาของ จีน จํานวน 202/238 รายการใหแกการสงออกสินคา

ของลาว ไปยังจีน ทําใหราคาสินคาของลาวสามารถแขงขนัไดในจีน 

- สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of Preferences: 

GSP) จากประเทศผูนําเขามากถึง 35 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศในกลุม EU และ

ญี่ปุน  

-  
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สถานการณการลงทุน 

ในป 2548 ลาวมีปริมาณเงินลงทุนไหลเขาประเทศคิดเปน 28 ลานเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึ้นจากป

กอนหนาที่มีมูลคาเพียง 17 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึน้รอยละ 64.7 โดยไทยเปนประเทศที่ลงทุนในลาว

มากที่สุด รองมาเปนประเทศฝรั่งเศส และจีน  

อุตสาหกรรมทีน่ักลงทุนตางชาตินิยมเขาไปลงทุนในลาวมากที่สุด ไดแก การผลิตพลังงานไฟฟา 

ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญทีม่ีการลงทุนสูง  รองลงมา ไดแก การลงทนุดานการเกษตร การลงทุนดานการ

กอสราง  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม  การคา  เหมืองแร  โรงแรมภัตตาคาร  การบริการ  สิ่งทอ  ที่

ปรึกษา และอุตสาหกรรมไม 

ตาราง 2.32 มูลคาเงินทุนไหลเขาออกของลาว 
ประเทศ มูลคา (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

 2545 2546 2547 2548 

ลาว 
     มูลคาเงินทุนไหลเขา  
     มูลคาเงินทุนไหลออก 

 
25 
- 

 
19 
- 

 
17 
- 

 
28 
- 

ที่มา: UNCTAD, World Investment Report 2006 

จากการรวบรวมขอมูลโดย DDFI ของลาว ระบุวา ต้ังแตป 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2549 ไดมีการ

อนุมัติโครงการลงทุนจากตางประเทศเปนมูลคาเงินลงทุนรวม 4,338 ลานเหรียญสหรัฐ ไทยยังคงเปน

ประเทศที่เขาไปลงทุนในลาวมากที่สุด รองลงมา ไดแก เวียดนาม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และจีน ตามลําดับ 

สําหรับประเภทธุรกิจที่นักลงทุนตางชาติไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ พลังงานไฟฟา 

รองลงมาคือ เหมืองแร เกษตรและเกษตรแปรรูป การคา และอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ตามลําดับ  

ตาราง 2.33 การลงทุนจากตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจาก DDFI ป 2544 – มีนาคม 2549 จําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม 

ลําดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโครงการที่
อนุมัติ 

เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
มูลคา สัดสวน (%) 

1  พลังงานไฟฟา 29  2,754.2  63.5 
2  เหมืองแร 96  440.0 10.1  
3  เกษตรและเกษตรแปรรูป 100  237.7  5.5 
4  การคา 74  218.6  5.0 
5  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม  150 215.0  5.0 
6 การกอสราง 23 159.7 3.7 
7 การบริการ 121 131.6 3.0 
8 โรงแรมและการทองเที่ยว 40 71.9 1.7 
9 โทรคมนาคมและการขนสง 3 39.9 0.9 
10 อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรไม 30 26.6 0.6 
11 อื่นๆ  49 42.9  1.0  

รวม  715 4,338.1  100.0  

ที่มา:  Department for the Promotion and Management of Domestic and Foregoing investment 
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ตาราง 2.34 การลงทุนจากตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจาก DDFI ป 2531 – มกราคม 2548 จําแนกตามประเทศผู
ลงทุน 

ลําดับที่ ประเทศผูลงทุน เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
มูลคา สัดสวน (%) 

1  ไทย  614.1 22.0 
2  เวียดนาม  484.5 17.4 
3  ฝร่ังเศส  416.4 14.9 
4  ออสเตรเลีย  316.3 11.3 
5  จีน  282.2 10.1 
6 มาเลเซีย  83.8 3.0 
7 เกาหลีใต  61.3 2.2 
8 แคนาดา  44.0 1.6 
9 สิงคโปร  41.5 1.5 
10 อื่น ๆ  446.5 16 

รวม  2,790.5 100.0  

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

จากตารางที่ 2.34 ถึงแมวาในภาพรวมประเทศไทยจะเปนประเทศที่มีการลงทุนสะสมใน สปป.ลาว 

ต้ังแตป 2531 ถึง 2549 มากเปนลําดับที่หนึ่งก็ตาม แตหากพิจารณาตัวเลขการลงทุนในชวงระยะหลังจะ

พบวาประเทศที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงคือ เวียดนาม จีน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเห็นไดวา

ประเทศญี่ปุน สหรัฐ และประเทศในกลุมสหภาพยุโรปยังมีการลงทุนใน สปป.ลาวนอยมากเนื่องจากตลาด

ภายในประเทศที่มีขนาดเล็กมาก 

 
สถานการณการลงทุนของไทยในสปป.ลาว 

จากการรวบรวมสถิติการลงทุนของลาว ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการลงทุนในลาวมากที่สุด 

นับต้ังแตป 2531- 2548 โดยมีมูลคาการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,845.7 ลานเหรียญสหรัฐ อุตสาหกรรมที่ไทย

ลงทุนมากที่สุด ไดแก พลังงานไฟฟา รอยละ 55.05 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมา คอื โทรคมนาคมและ

การขนสง รอยละ 22.40 และโรงแรมและการทองเที่ยว รอยละ 10.12 ตามลําดับ 
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ตาราง 2.35 โครงการลงทุนของไทยที่ลงทุนในลาว ต้ังแตป พ.ศ.2531- 2548 
ลําดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโครงการที่อนุมัติ เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 

มูลคา สัดสวน (%) 

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

รวม 330 2,406.7 100.0 

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

 

จากตารางที่ 2.35 จะเห็นไดวาแรงจูงใจที่สําคัญของนักลงทุนไทยที่เปนเจาของกิจการขนาดใหญ

คือการแสวงหาทรัพยากร (Resources Seeking) เชน การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา การลงทุน

ภายใตขอตกลงเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) เปนตน และการแสวงหาตลาด (Market 

Seeking) เชน บริการโทรคมนาคม ธนาคารและการประกันภัย เปนตน ในสวนของผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมนั้นแรงจูงใจของนักลงทุนกลุมนี้คือ การแสวงหาตลาด (Market Seeking) โดยเฉพาะ

ตลาดภายในประเทศ เชน ธุรกิจคาสงสินคาอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย ธุรกิจโรงแรมตามเมือง

ทองเที่ยว ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร (เชน น้ําตาลทราย) ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจบริการซอม

รถยนตและรถจักรยานยนต ธุรกิจจําหนายอะไหลชิ้นสวนรถจักรยานยนต ธุรกิจผลิตถุงพลาสติก เปนตน  

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญของไทยจะเขาไปลงทุนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา

แลวคอนขางสมบูรณ เชน บริเวณใกลจุดผานแดนไทย-ลาว นครเวียงจันทน สะหวันนะเขต และปากเซ 

เปนตน 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ        บทที่ 2 
 

 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หนา 77

 

 

 

สภาพแวดลอมการลงทุน 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

เมียนมารต้ังอยูบริเวณ ทิศตะวันตกเฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางที่ราบสูง

ทิเบต และคาบสมุทรมลายู  โดยพรมแดนดานทิศทิศตะวันออกติดกับลาวและไทย ดานทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทเิบต และแควนยูนนานของจนี ดานทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน 

และไทย ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอินเดียและบังคลาเทศ สวนทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับไทย 

พื้นที่รวมของประเทศเทากับ 678,500 ตารางกิโลเมตร (ใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่

น้ํา 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร 

 เมียนมาร มีอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) เฉลี่ยรอยละ 9.32 ต้ังแตป 2543 -

2548 ในป 2548 มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or GDP) 5,922 ลาน

เหรียญสหรฐั รายไดเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 106 เหรียญสหรฐั  และอตัราเงินเฟอประมาณรอยละ 6.1 

 โครงสรางการผลิตของเมียนมาร แบงเปนภาคเกษตร ประมง และปาไม ประมาณรอยละ 43 

อุตสาหกรรมและกอสราง รอยละ 17 และภาคบริการ รอยละ 40 

ตาราง 2.36 ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเมียนมาร ป 2543 - 2548 

GDP (Million US$) 8,281.0 9,136.0 9,605.0 9,081.0 5,922.0

GDP per Capita (US$) 162.0 175.0 179.0 166.0 106.0

GDP Growth (%) 11.3 12.0 13.8 5.0 4.5

GDP by Industrial Sectors (%)

     Agriculture N/A N/A 50.6 42.9 N/A

     Industry N/A N/A 14.3 17.3 N/A

     Services N/A N/A 35.1 39.7 N/A

Inflation Rate Average Period (%) 21.1 57.1 36.6 4.5 6.1

Interest rate 15.0 15.0 15.0 15.0 N/A

Unemployment Rate (%) 4.0 N/A N/A N/A N/A

Description 2001 2002 2003 2004 2005

 ที่มา: ASEAN Statistical Yearbook 2003, ASEAN Statistical Pocketbook 2006, ADB Bank 

   เมียนมาร 
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สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

 World Bank’s doing Business ไมมีการจัดอันดับสภาพแวดลอมในการทําธุรกิจใหแกประเทศ

เมียนมาร 

 

สภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ 

- มูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวม 

มูลคาการคาระหวางประเทศของเมียนมารในป 2548 มีปริมาณการคารวม 3,261 ลานจาต 

เปนการสงออก 20,647 ลานจาต และการนําเขา 11,514 ลานจาต โดยมีดุลการคาเกินดุล 9,132 

ลานจาต 

ตาราง 2.37 มูลคาการคาระหวางประเทศของเมียนมาร ป 2544 - 2548 
รายการ มูลคา  (ลานจาต) 

2544 2545 2546 2547 2548 

1. มูลคาการคารวม 
    อัตราการขยายตัว (%) 

N/A 
 

5,045 
504.6  

722 
(85.7) 

5,359 
642.5 

9,132 
70.4 

2. การสงออก 
    อัตราการขยายตัว (%) 

N/A 
 

19,955 
16.5   

14,119 
(29.2)  

16,697 
18.3 

20,647 
23.7 

3. การนําเขา 
    อัตราการขยายตัว (%) 

N/A 
 

14,910 
(18.9)   

13,398 
(10.1) 

11,339 
(15.4) 

11,514 
1.5 

ที่มา: Asian Development Bank 

- สินคานําเขา และสงออก 

จากขอมูลที่มีการเผยแพร ในป 2546 สินคาที่มีการนําเขามากที่สุด ไดแก เครื่องจักร เหล็ก 

และน้ํามันดิบ เปนตน ประเทศนําเขาที่สําคัญ ไดแก จนี ไทย และสงิคโปร เปนตน สําหรับสินคา

สงออกที่สําคัญไดแก กาซธรรมชาติ ไมเนือ้แข็ง และถั่ว ประเทศสงออกที่สําคัญ ไดแก ไทย อินเดยี 

และจีน ตามลําดับ 

ตาราง 2.38 6 อันดับสินคานําเขา และสงออกของเมียนมาร ป 2546 
สินคานําเขา  

 

สินคาสงออก  

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
มูลคา 

(ลานจาต) 
ลําดับที่ รายการ 

มูลคา 
(ลานจาต) 

1 เครื่องจักรที่ไมใช  ไฟฟา และอุปกรณ
ขนสง  

2,626.0 1 กาซธรรมชาติ  5,626.9 

2 เหล็กกลา และผลิตภัณฑจากเหล็ก  857.0 2 ไมเน้ือแข็ง (รวมไมสัก)  1,679.8 

3 นํ้ามันดิบ 784.8 3 ถ่ัวตาง ๆ  1,590.6 
4 เครื่องจักรไฟฟา 712.8 4 กุง ปลา และผลิตภัณฑจากปลา  998.7 

5 นํ้ามันพืช  300.9 5 ขาว  554.2 

6 อื่น ๆ  8,719.3 6 อื่น ๆ   8,153.4 
ที่มา : BOI 
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ตาราง 2.39 10 อันดับประเทศคูคาที่สําคัญของเมียนมาร จําแนกตามมูลคาการนําเขา และสงออก ป 2549 

ลําดับที่ ประเทศ มูลคา ลําดับที่ ประเทศ มูลคา

(ลานเหรียญสหรัฐ) (ลานเหรียญสหรัฐ)

1 จีน 1,328.0 1 ไทย 2,134.8

2 ไทย 837.4 2 อินเดีย 526.9

3 สิงคโปร 619.6 3 จีน 229.7

4 มาเลเซีย 181.5 4 ญี่ปุน 223.3

5 เกาหลี 154.9 5 สหรัฐอเมริกา 0.0

6 อินเดีย 142.9 6 เยอรมัน 114.8

7 อินโดนีเซีย 107.9 7 มาเลเซีย 113.5

8 ญ่ีปุน 105.7 8 สิงคโปร 63.2

9 ฮองกง 44.2 9 อังกฤษ 44.6

10 เกาหลีเหนือ 40.2 10 ฝร่ังเศส 33.5

ประเทศนําเขา ประเทศสงออก

ที่มา: Asian Development Bank 
 

- สิทธิพิเศษดานการคาระหวางประเทศที่ไดรับ 

- สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใตกรอบอาเซียน (ASEAN Integration System of 
Preferences : AISP) 

- สําหรับไทยไดเริ่มให AISP แกสินคาของเมียนมาร จํานวน 72 รายการ ต้ังแต 1 
มกราคม 2545 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2553 ( ระยะเวลา 8 ป ) 

 

สถานการณการลงทุน 

ในป 2548 พมามีปริมาณเงินลงทุนไหลเขาประเทศรวม 300 ลานเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จากปกอน
หนาที่มีมูลคา 251 ลานเหรยีญสหรฐั หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 20 โดยสหราชอาณาจักรเปนประเทศที่มีมูลคา
เงินลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ จีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน ตามลําดับ อุตสาหกรรมที่นักลงทุนเขามา
ลงทุนมากที่สุด ไดแก การขดุเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ 10  ถือเปนประเภทการลงทุนที่สรางรายไดหลัก
เขาประเทศ 

 

 

 

                                                 
10 Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) 
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ตาราง 2.40 มูลคาเงินทุนไหลเขาออกของเมียนมาร 
ประเทศ มูลคา (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

 2545 2546 2547 2548 

เมียนมาร 
     มูลคาเงินทุนไหลเขา  
     มูลคาเงินทุนไหลออก 

 
191 
- 

 
291 
- 

 
251 
- 

 
300 
- 

ที่มา: UNCTAD, World Investment Report 2006 

 

สําหรับการลงทุนจากตางประเทศ (สะสม) นับต้ังแตสหภาพพมาเปดประเทศในป 2531 จนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2549 คณะกรรมาธิการสงเสริมการลงทุนแหงสหภาพพมา (Myanmar Investment 
Commission ; MIC) ไดอนุมัติโครงการลงทุนจากตางประเทศรวม 398 โครงการ มูลคาเงินลงทุนรวม 
7,786 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีสหราชอาณาจักร เปนประเทศที่มีมูลคาเงินลงทุนสะสมมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 20 ของมูลคาเงินลงทนุสะสมทั้งหมด รองลงมาคือ สิงคโปร คิดเปนรอยละ 18 และไทย คิดเปนรอย
ละ 17 ตามลําดับ  

สําหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสะสมมากที่สุด ไดแก การสํารวจและขุดเจาะ
น้ํามันและกาซ ธรรมชาติ รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจโรงแรมและ
การทองเที่ยว และเหมืองแร ตามลําดับ  
 
ตาราง 2.41 การลงทุนจากตางประเทศสะสมที่ไดรับการอนุมัติ (ต้ังแตป 2531 – 31 มกราคม 2549) จําแนกตาม
ประเทศผูลงทุน 10 อันดับแรก 

ลําดับที่ ประเทศผูลงทุน เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
มูลคา สัดสวน (%) 

1  สหราชอาณาจักร 1,569.5  20.16  
2  สิงคโปร  1,434.2  18.42  
3  ไทย  1,345.6 17.28  
4  มาเลเซีย 660.7  8.49  
5  ฮองกงจีน  504.2 6.48  
6 ฝร่ังเศส 470.4  6.04  
7 สหรัฐอเมริกา 243.6 3.13  
8 อินโดนีเซีย 241.5 3.10  
9 เนเธอรแลนด 238.8 3.07  
10 ญ่ีปุน 215.3 2.77  
11 อื่น ๆ  862.1 11.6 

รวม  7,785.9 100  

ที่มา : Myanmar Investment Commission  
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ตาราง 2.42 การลงทุนจากตางประเทศสะสมที่ไดรับการอนุมัติ (ต้ังแตป 2531 – 31 มกราคม 2549) จําแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม 

ลําดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโครงการที่
อนุมัติ 

เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
มูลคา สัดสวน (%) 

1  การขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ  71  2,634.998  33.84  
2  อุตสาหกรรมการผลิต  152  1,610.408  20.68  
3  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย  19  1,056.453  13.57  
4  โรงแรมและการทองเที่ยว  43  1,034.561  13.29  
5  เหมืองแร  58  534.890  6.87  
6 การขนสงและการคมนาคม  16  313.272  4.02  
7 ปศุสัตว และประมง  24  312.358  4.01  
8 นิคมอุตสาหกรรม  3  193.113  2.48  
9 การกอสราง  2  37.767  0.49  
10 เกษตรกรรม  4  34.351  0.44  
11 อื่น ๆ  6  23.686  0.33  

รวม  398  7,785.857  100.00  

ที่มา : Myanmar Investment Commission 
 

จากตาราง 2.42 จะเห็นไดวาสาขาธุรกิจที่ไดรับการอนุมัติในลงทุนในสหภาพพมาสวนใหญจะเปน

สาขาธุรกิจที่ตองใชเงินลงทนุสูง ทั้งนี้เนือ่งจากในระยะหลังที่ผานมารัฐบาลพมามีนโยบายอนุมัติการลงทุน

เฉพาะการลงทุนที่มูลคาเกิน 500,000 เหรียญสหรฐั นอกจากนี้จากตารางดังกลาวยังเห็นไดวาไดมีตัวเลข

การลงทุนในสาขาคาปลีกคาสงเลย ทั้งนี้เนือ่งจากรัฐบาลพมาไดสงวนธุรกิจในสาขาดังกลาวไดสําหรับชาว

พมา อยางไรกต็ามตัวเลขในตารางดังกลาวอาจต่ํากวาความเปนจริงทั้งนี้เนื่องจากมีนกัลงทุนบางรายได

ลงทุนโดยจดทะเบียนลงทุนในนามหุนสวนชาวพมา เนื่องจากอัตราภาษีและคาธรรมเนยีมตางๆสําหรับ

ธุรกิจตางชาติจะถูกกําหนดไวสูงกวาสําหรับชาวพมาคอนขางมาก 

 

สถานการณการลงทุนของไทยในพมา 

จากสถิติการสงเสริมการลงทนุของ Myanmar Investment Commission (MIC) ต้ังแตป 2531 

จนถึงป 2549 (ม.ค.) มีการลงทุนไทยในเมียนมารจํานวนทั้งสิ้น 56 โครงการ หรือมีมูลคาทั้งสิ้น 1,345.6 

ลานเหรียญสหรัฐ โดยกิจการที่ไทยไปเขาลงทุนมากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต คดิเปนรอยละ 47.5 

รองลงมาไดแก โรงแรมและการทองเที่ยว รอยละ 17 และประมง รอยละ 12.7 ตามลําดับ 
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ตาราง 2.43 โครงการลงทุนของไทยที่ลงทุนในเมียนมาร ต้ังแตป พ.ศ.2531- 2549 (ม.ค.) 
ลําดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโครงการที่อนุมัติ เงินลงทุน(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 

มูลคา สัดสวน (%) 

1  อุตสาหกรรมการผลิต 16 614.6 47.5 
2  โรงแรมและการทองเที่ยว 12 228.6 17.0 
3  ประมง 7 171.0 12.7 
4  เหมืองแร 8 121.2 9.0 
5  การขนสง 4 107.3 8.0 
6  การขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ  5 48.4 3.6 
7  การกอสราง 2 37.8 2.8 
8  อสังหาริมทรัพย 1 14.0 1.0 
9  เกษตรกรรม 1 2.7 0.2 

รวม 56 1,345.6 100.0 

ที่มา: MIC – Myanmar Investment Commission 

 

จากการเก็บขอมูลสัมภาษณผูประกอบการไทยที่ลงทุนทําธุรกิจในสหภาพพมา ผูประกอบการสวน

ใหญมีแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อการแสวงหาทรัพยากร (Resources Seeking) เชน การลงทุนใน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมแร เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณมากและมีคาแรงที่ตํ่าประมาณหนึ่งในส่ีของคาแรงในประเทศไทย แตก็มีผูประกอบการหลายรายที่

มีแรงจูงใจเพื่อการแสวงหาตลาด (Market Seeking) เนื่องจากมองเห็นวาสหภาพพมาเปนประเทศที่มี

ประชากรมาก และเปนประเทศคอนขางปดทําใหผูประกอบการในประเทศนอย กอปรกับรัฐบาลพมาก็มี

นโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรรมผลิตเพื่อทดแทนสินคานําเขา (มีนโยบายหามนําเขาสินคาทุก

ชนิดที่ผลิตไดในประเทศ) จึงทําใหผูประกอบการไทยหลายรายลงทุนในสาขา โรงแรม เสื้อผา และอาหาร 

 

 

 

สภาพแวดลอมการลงทุน  

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

 เวียดนามมีพื้นที่ประมาณ 331,689 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 0.65 เทาของประเทศไทย) เรยีง

เปนรูปตัว S ตามแนวฝงตะวันตกของทะเลจีนใต ความยาวจากเหนือจรดใต 1,650 กิโลเมตร ขนานไปตาม

แนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีไหลเขาและหมูเกาะตางๆ อีกนับพนัเกาะเรียงรายตั้งแต

อาวตังเกี๋ยไปจนถึงอาวไทย ทิศเหนือจรดประเทศจีน ทิศใตจรดกับอาวไทย ทิศตะวันออกจรดทะเลจีนใต 

   เวียดนาม 
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ทิศตะวันออกเฉียงใตจรดอาวไทย ทิศตะวันตกจรดประเทศลาว และทิศตะวันตกเฉียงใตจรดกัมพูชา มี

ประชากรทั้งสิ้น 84 ลานคน (2549) 

 เวียดนาม มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) เฉลี่ยรอยละ 7.6 ต้ังแตป 2543 -

2549 ในป 2549 มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or GDP) 50,900 ลาน

เหรียญสหรฐั รายไดเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 606 เหรียญสหรฐั และอตัราเงินเฟอประมาณรอยละ 6.6 

 โครงสรางการผลิตของเวียดนามแบงเปนภาคบริการ รอยละ 39 อุตสาหกรรมและกอสราง รอยละ 

40 และภาคเกษตร ประมง และปาไม รอยละ 21 

ตาราง 2.44 ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนาม ป 2543 - 2549 

GDP (Million US$) 32,647.0 35,066.0 39,535.0 45,402.0 52,809.0 50,900.0

GDP per Capita (US$) 415.0 437.0 487.0 553.0 635.0 606.0

GDP Growth (%) 6.9 7.0 7.1 7.7 8.5 8.2

GDP by Industrial Sectors (%)

     Agriculture 23.2 23.0 22.5 21.8 20.9 N/A

     Industry 38.1 38.5 39.5 40.2 41.0 N/A

     Services 38.6 38.5 38.0 38.0 38.1 N/A

Inflation Rate Average Period (%) -0.4 3.8 3.1 7.8 7.7 6.6

Interest rate, 3-month time deposit 8.7 9.5 8.4 9.0 10.4 N/A

Unemployment Rate (%) 6.3 6.0 5.8 5.6 5.3 N/A

Description 2001 20062002 2003 2004 2005

ที่มา: ASEAN Statistical Yearbook 2003, ASEAN Statistical Pocketbook 2006, ADB 
 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

ภาพรวมในการทําธุรกิจ เวียดนามถูกจัดอันดับไวที่อันดบัที่ 104 จากจํานวนประเทศที่มีการ

สํารวจ 177 ประเทศ อันดับการอํานวยประโยชนดานการจัดต้ังธุรกิจอยูในอันดับที ่ 97 ซึ่งตํ่ากวาลาว โดย

ใชเวลาในการจัดต้ังธุรกิจเฉลี่ย 50 วัน และมีตนทุนคาใชจายคิดเปนรอยละ 44.5 ของรายไดตอประชากร 

สําหรับการขอใบอนุญาติอยูในอันดับที ่ 25 โดยมีระยะเวลาในการขอใบอนุญาติเฉลี่ย 133 วัน มตีนทุน

คาใชจายคิดเปนรอยละ 56.4 ของรายไดตอประชากร 
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ตาราง 2.45 ขอมูลอันดับการอํานวยประโยชนทารธุรกิจ 
Vietnam      
 2004 2005 2006 2007 
Start Procedure 11 11 11 11 
 Time 63 56 50 50 
 Cost (US$) 29.9 28.6 50.6 44.5 
 Minimum capital* 0 0 0 0 
License Procedure   14 14 
 Time   143 133 
 Cost (US$)*   64.1 56.4 

*คิดเปนรอยละตอรายไดตอหัวของประชากร 
ที่มา:: World Bank’s doing Business 2007 

 
สภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ 

- มูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวม 

จากสถิติการคาระหวางประเทศของเวียดนาม จะเห็นวามูลคาการคาของเวียดนามจะมี

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ แตเวียดนามยังคงขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง เนื่องจากยังอยูในชวง

เริ่มตนของการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองนําเขาสินคาประเภทเครื่องจักร และอุปกรณตลอดจน

สินคาขั้นกลาง เพื่อใชในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

 
ตาราง 2.46 มูลคาการคาระหวางประเทศ ป 2544 - 2549 

รายการ มูลคา  (ลานเหรียญสหรัฐ) 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

1. มูลคาการคารวม 
    อัตราการขยายตัว (%) 

(1,189) 
(3.0) 

(3,040) 
(155.7) 

(5,107) 
(68.0) 

(5,452) 
(6.7) 

(4,648) 
(14.7) 

(4,810) 
(3.5) 

2. การสงออก 
    อัตราการขยายตัว (%) 

15,029 
3.8  

6,706 
11.2  

20,149 
20.6  

26,507 
31.5  

32,233 
21.6  

39,600 
22.9  

3. การนําเขา 
    อัตราการขยายตัว (%) 

16,218 
3.7  

19,746 
21.8  

25,256 
27.9  

31,959 
26.5  

36,881 
15.4  

44,410 
20.4  

ที่มา  Asian Development Bank 

- สินคานําเขา และสงออก 

อัตราการขยายตัวของการสงออกถือวาอยูในระดับดี โดยมีการขยายตัวเฉล่ียมากกวารอยละ 

23 ขณะที่การขยายตัวเฉล่ียสําหรับการนําเขาประมาณรอยละ 20 โดยถานหิน และน้ํามันดิบ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา และรองเทา ยังคงเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด ตลาดสงออก

หลักไดแกสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และออสเตรเลีย 
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ตาราง 2.47 10 อันดับสินคานําเขา และสงออก 
สินคานําเขา (2547) 

 

สินคาสงออก (2548) 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
มูลคา 

(Million US) 
ลําดับที่ รายการ 

มูลคา 
(Million US) 

1 เครื่องจักรและอุปกรณ  3,830 1 นํ้ามันดิบ  5,450 

2 นํ้ามัน ปโตรเลียม  3,759 2 ส่ิงทอและเครื่องนุงหม  3,531 

3 เหล็ก  2,306 3 รองเทา  2,224 

4 ผา  1,697 4 อาหารทะเล   1,925 

5 ส่ิงทอและเครื่องหนัง  1,640 5 ขาว  1,179 

6 อิเล็กทรอนิกส  1,218 6 ผลิตภัณฑไม   1,076 

7 เม็ดพลาสติก  1,095 7 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส   1,001 

8 เศษเหล็ก   647 8 กาแฟ   499 

9 เคมีภัณฑ   625 9 ยางพารา  453 

10 อื่นๆ  10,568 10 อื่นๆ   453 
ที่มา : BOI 

 

 

ตาราง 2.48 10 อันดับประเทศคูคาที่สําคัญ จําแนกตามมูลคาการนําเขา และสงออก ป 2549 

ลําดับที่ ประเทศ มูลคา ลําดับท่ี ประเทศ มูลคา

(ลานเหรียญสหรัฐ) (ลานเหรียญสหรัฐ)

1 จีน 8,215.2 1 สหรัฐอเมริกา 8,422.7

2 สิงคโปร 6,004.5 2 ญี่ปุน 4,927.5

3 ญี่ปุน 4,480.9 3 ออสเตรเลีย 3,656.5

4 เกาหลี 4,224.3 4 จีน 2,259.9

5 ไทย 3,407.7 5 เยอรมัน 1,789.9

6 มาเลเซีย 1,933.8 6 สิงคโปร 1,499.9

7 ฮองกง 1,661.4 7 อังกฤษ 1,356.8

8 สหรัฐอเมริกา 1,210.2 8 มาเลเซีย 1,286.8

9 เยอรมัน 978.4 9 ฟลิปปนส 959.6

10 อินโดนีเซีย 883.0 10 ฝรั่งเศส 872.3

ประเทศนําเขา ประเทศสงออก

ที่มา  Asian Development Bank 
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สถานการณการลงทุน 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา เวียดนามประสบความสําเร็จในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ โดยรัฐบาลเวียดนามไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบการคา และการลงทุนใหเกิด

ความคลองตัวสอดคลองกับมาตรฐานสากล สงเสริมการลงทุนในดานสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน การถือครอง

ที่ดินมาตรการดานภาษี อํานวยความสะดวกกระบวนการจดทะเบียนต้ังโรงงาน และเรงดําเนินนโยบาย 

One-Price Policy เพื่อลดตนทุนการลงทุนใหแกนักลงทุนตางชาติในสาขาโทรคมนาคม ไฟฟา และ

คมนาคมขนสง 

การลงทุนจากตางประเทศในป 2549 มีมูลคารวม 10.2 พันลานเหรียญสหรฐั ซึ่งสูงเปน

ประวัติการณนับต้ังแตที่ไดมีการออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนมา โดยมีการลงทุนจากตางประเทศ จาก 

77 ประเทศทั่วโลก จํานวนทั้งสิ้น 7,490 โครงการ มูลคาการลงทุนกวา 67,311 ลานเหรียญสหรฐั 

ตาราง 2.49 มูลคาเงินไหลเขาออกของเวียดนาม 
ประเทศ มูลคา (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

 2546 2547 2548 2549 

เวียดนาม 
     มูลคาเงินทุนไหลเขา  
     มูลคาเงินทุนไหลออก 

 
1,450 

- 

 
1,610 

- 

 
2,020 

- 

 
10,200 

- 

ที่มา: UNCTAD, World Investment Report 2006 

 

ประเทศที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด คือ สิงคโปร (9,365 ลานเหรยีญสหรฐั) รองลงมา คือ 

เกาหลี (9,191 ลานเหรียญสหรัฐ) และไตหวัน (8,621 ลานเหรียญสหรฐั) อยางไรก็ตามถึงแมวาประเทศ

สิงคโปรจะมีเงนิลงทุนมากทีสุ่ดแตก็มิไดหมายความวาธุรกิจที่มาลงทุนเปนธุรกิจของประเทศสิงคโปร ทั้งนี้

เนื่องจากสิงคโปรเปนทําเลที่ต้ังสาขาประจําภูมิภาคของกิจการขามชาติจากหลายประเทศ ดังนั้นตัวเลขเม็ด

เงินลงทุนจากสิงคโปรจึงรวมการลงทุนของกิจการขามชาติเหลานั้นไวดวย ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีใตมี

การลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งการลงทุนในดานอสังหาริมทรัพย (เชน การสราง/พัฒนา

นิคมอุตสาหกรรม) และการผลิตสินคาอุตสาหกรรม (เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน) สวนประเทศไทยนั้น

มีลําดับที่ของการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆในแตละป โดยในป 2550 การลงทุนสะสมของไทยอยูในลําดับที่ 12 

(1,534 ลานเหรียญสหรัฐ) 
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ตาราง 2.50 การลงทุนจากตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจาก MPI จําแนกตามประเทศผูลงทุน 

 เงนิลงทุน  ทุนจดทะเบียน

1  สิงคโปร 1,458 9,365 2,674

2  เกาหลี 1,486 9,191 3,785

3  ไตหวัน 1,636 8,621 3,051

4  ญี่ปุน 819 8,067 4,955

5  ฮองกง 404 5,505 2,162

6  B.V. Islands 300 3,819 1,374

7  เนเธอรแลนด 76 2,429 2,027

8  สหรัฐอเมริกา 335 2,319 685

9  ฝรั่งเศส 179 2,249 1,137

10  มาเลเซีย 219 1,740 1,080

11  หมูเกาะเคยแมน 24 1,683 595

12  ไทย 151 1,534 831

 รวม 77 ประเทศ 7,490 67,311 28,977

เงนิลงทุน(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
จํานวนโครงการที่อนุมัติ ประเทศลําดับท่ี

 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายม 2550 ที่มา:  Ministry of Planning and Investment 

 

เวียดนามมีการลงทุนจากตางชาติในกลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมหนัก 

อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบริการ เชน การโทรคมนาคม โรงแรม กอสราง 

สํานักงานและอพารทเมนท ทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนตางชาติมีความมั่นใจในศักยภาพและแนวโนมการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ดังขอมูลแสดงในตาราง 2.43 อยางไรก็ดีจะเห็นวาตารางดังกลาวมิได

แสดงถึงการลงทุนในรานอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากรานอาหารเปนสาขาธุรกิจที่รัฐบาลเวียดนามคอนขางสวงน

ไวสําหรับชาวเวียดนาม 
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ตาราง 2.51 การลงทุนจากตางประเทศที่ไดรับการอนุมัติ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ทุนจดทะเบียน

(ลานเหรียญสหรัฐ)

 1. ภาคอุตสาหกรรม 5,012 42,021

 นํามัน และกาซ 32 2,005

 อุตสาหกรรมเบา 2,138 11,158

 อุตสาหกรรมหนัก 2,179 21,245

 อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป 281 3,380

 กอสราง 382 4,233

 2. ภาคการเกษตร 874 4,098

 Agriculture & Forestry 758 3,760

 Aquaculture 116 338

 3. ภาคบริการ 843 19,197

 โทรคมนาคมและการขนสง 192 3,902

 โรงแรมและการทองเทียว 190 4,452

 ธนาคารและสถาบันการเงนิ 64 840

 สาธารณสุขและการศึกษา 240 1,063

 การกอสรางเมืองใหม 8 3,228

 สํานักงานและอพารทเมนต 126 4,573

 กอสรางสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม 23 1,139

 อืนๆ 761 1,996

 รวม 7,490 67,311

 อุตสาหกรรม จํานวนโครงการ

 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายม 2550 
ที่มา  Ministry of Planning and Investment 

 

จังหวัดที่นักลงทุนตางชาตินิยมเขาไปลงทุนมากที่สุด ไดแก นครโฮจมิินห มีจํานวนถึง 1,772 

โครงการ เงนิลงทุนรวม 11,938 ลานเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมา ไดแก ฮานอย มโีครงการลงทนุ 636 

โครงการ เงนิลงทุน 9,236 ลานเหรียญสหรฐัฯ ดองไน 688 โครงการ 8,409 ลานเหรียญสหรฐัฯ บินหเยือง 

1,025 โครงการ 4,784 ลานเหรียญสหรฐัฯ และบาเรีย - หวุงเตา 119 โครงการ 2,177 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

อยางไรก็ตาม ตัวเลขสถิติเงินลงทุนจากตางชาติที่จัดทําและเผยแพรโดยรัฐบาลเวียดนามยังมีความ

แตกตางจากตัวเลขสถิติเงินลงทุนจริงจากตางชาติที่จัดทําและเผยแพรโดย UNTAD เชน ในป 2549 

กระทรวงการวางแผนและลงทุนของเวียดนามเปดเผยวามีนักลงทุนตางชาติจายเงินเขาโครงการลงทนุ

ทั้งสิ้น 4,100 ลานดอลลารสรอ. ในขณะที่ UNTAD เปดเผยวาในปเดียวกันเวียดนามมีเงินลงทนุจาก
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ตางชาติเกิดขึ้นเพียง 2,310 ลานดอลลารสรอ. (ผูจัดการออนไลน : 19 ตุลาคม 2550 “UNTAD จัด

เวียดนามอันดับ 6 นาลงทุนที่สุด) 

 
ตาราง 2.52การลงทุนจากตางประเทศในเวียดนาม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2548 จําแนกรายจังหวัด  
ลําดับที่ จังหวัด จํานวนโครงการ ทุนจดทะเบียน 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 
สัดสวน 

(%) 

1 Ho Chi Minh City  1,772  11,938  24.3  
2 Ha Noi  636  9,236  18.8  
3 Dong Nai  688  8,409  17.1  
4 Binh Duong  1,025  4,784  9.7  
5 Ba Ria-Vung Tau  119  2,177  4.4  
6 Hai Phong  178  1,949  4.0  
7 Vinh Phuc  87  726  1.5  
8 Long An  94  690  1.4  
9 Hai Duong  72  628  1.3  
10 Quang Ninh  77  563  1.2  
11 Da Nang  71  456  0.9  
12 Ha Tay  41  423  0.9  
13 Khanh Hoa  67  402  0.8  
14 Tay Ninh  98  361  0.7  
15 Phu Tho  40  287  0.6  
16 Nghe An  16  254  0.5  
17 Quang Nam  36  224  0.5  
18 Bac Ninh  35  218  0.5  
19 Hung Yen  53  216  0.4  
20 Thai Nguyen  19  210  0.4  
21 Others  550  4,951  10.1  

 รวม  5,774  49,102  100.0  

หมายเหตุ : รวมโครงการสํารวจน้ํามันและกาซนอกชายฝงทะเลดวย  
ที่มา : Vietnam Economic Times, November 2005 

 

สถานการณการลงทุนของไทยในเวียดนาม 

จากสถิติการสงเสริมการลงทนุของ Ministry of Planning and Investment (MPI) ในป 2548 MPI 

ไดอนุมัติการลงทุนของไทยทั้งสิ้น 12 โครงการ เงินลงทุนรวม 30.4 ลานเหรียญสหรัฐ โดยโครงการสวน

ใหญอยูที่นครโฮจิมินห และจงัหวัดใกลเคียงที่สําคัญ  

สาขาการผลิตที่ SMEs ไทยไปลงทุนในเวียดนามมากที่สุดไดแก อุตสาหกรรมการคาโดยเฉพาะ

การเปนตัวแทนจําหนาย อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของจักรยานยนต 

อุตสาหกรรมสินคาอุปโภค อตุสาหกรรมสนบัสนุน (เชน การผลิตชุดครวัในรานอาหาร โรงแรม การผลิต
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ผงซักฟอกและอุปกรณอื่นๆสาํหรับโรงแรม การผลิตพลาสติกสําหรับประกอบรถจักรยานยนต การผลติชื้น

สวนรถจักรยานยนตอยางอื่น การผลิตอาหารสัตว เปนตน) และรานอาหาร (ลงทุนรวมกับชาวเวียดนาม) 

จากการสํารวจผูประกอบการ SMEs ไทยที่ไดลงทุนที่ประเทศเวียดนามพบวามีทั้งผูประกอบการ

ที่ขยายฐานการคา ขยายฐานการผลิต และลงทุนกอต้ังธุรกจิใหมที่ประเทศเวียดนาม โดยนักธุรกิจสวนใหญ

เลือกลงทุนในเขตนครโฮจิมินหเนื่องจากเปนเมืองการคาที่ประชากรมาก รองลงมาไดแกเมืองฮานอย นัก

ธุรกิจไทยทั้งสองเมืองมีการรวมตัวกันจัดต้ังเปนสมาคมนักธุรกิจไทยในโฮจิมินห และสมาคมนักธุรกิจไทย

ในฮานอย เพือ่ใหสรางเครือขายความรวมมือระหวางกัน เพื่อการประสานงานกับภาครัฐ และเพื่อใหขอมูล

คําแนะนําแกนกัลงทุนไทยทีป่ระสงคจะไปลงทุนในประเทศเวียดนาม 

นักธุรกิจไทยทีไ่ปลงทุนในประเทศเวียดนามโดยสวนใหญมแีรงจูงใจในการลงทุนเพือ่แสงหาตลาด 

(Market Seeking) เปนหลักทั้งนี้เนื่องจากเวียดนามเปนประเทศที่มีประชากรมาก และประชากรสวนใหญ

อยูในวัยหนุมสาว กอปรกับเวียดนามไดเริ่มเปดประเทศมาไดไมนาน จึงทาํใหมีโอกาสทางดานการตลาดสูง

มาก โดยมีทั้งนักลงทุนในที่เขามาลงทุนบุกเบิกเมื่อประมาณ 10 – 20 ปที่ผานมาและประสบความสําเร็จใน

การสรางตราสินคาใหเปนที่จดจําของผูบริโภค อยางเชน เครื่องดื่มกระทงิแดง และปลากระปองตราสามแม

ครัว เปนตน และนักลงทุนที่เพิ่งเขามาลงทุนในชวงเร็วนี้ ซึง่แรงจูงใจในดานการแสวงหาตลาดของ

ผูประกอบการที่ลงทุนในเวียดนามที่สําคัญมีดังนี้ 

- การที่อุตสาหกรรมปลายน้ํายายฐานการผลิตมาเวียดนาม จึงตองยายตามมาดวย 

- การสํารวจตลาดแลวเห็นวายังไมมีผลิตภัณฑที่คนเวียดนามกําลังจะตองมีความตองการใน

อนาคตอันใกล 

- การที่ชาวเวียดนามมีการเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และชาวเวียดนามสวนหนึ่งไดรับ

รายไดเสริมจากชาวเวียดนามโพนทะเลทําใหมีกําลังซื้อสูง 

- การที่ชาวเวียดนามเพิ่งผานพนจากภาวะสงคราม (ซึ่งตองอดอยากในชวงเวลานั้น) มาไดไมนาน

และปจจุบันมีความมั่นใจในภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีความตองการบริโภคสินคามาก 

- การที่รัฐบาลเวียดนามมีแผนการลงทุนกอสรางและพัฒนาสาธารณูโภคอยางเปนมาก 

- การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการอยางรวดเร็วทําใหเปนโอกาสของอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(เชน อุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ของโรงแรม และรานคา) 

- การที่เวียดนามไดรับสิทธิพิเศษทางการคาทั้งในระดับอนุภูมิภาค และระดับโลกทําใหการผลิต

สินคาที่เวียดนามสามารถเขาถึงตลาดตางประเทศไดงายกวา 

อยางไรก็ตามแรงจูงใจที่สําคญัอีกประการหนึ่งของนักลงทนุไทยในการเลอืกลงทุนในประเทศ

เวียดนามคือเพื่อแสวงหาประสิทธิภาพ (Efficiency Seeking) ทั้งนี้เนื่องจากเวียดนามเปนประเทศที่ยังคงมี
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คาแรงในระดับที่คอนขางต่ํา และแรงงานมีคุณภาพคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในละแวกใกลเคียง 

การยายฐานการผลิตมายังเวียดนามจึงนําใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนและรักษาความไดเปรียบใน

การแขงขันไวได ดังเชน กรณีการยายฐานการผลิตสวนหนึ่งของโรงงานผลิตผลติภัณฑจากพลาสติก 

โรงงานผลิตยางรถมอเตอรไซด เปนตน 

22..66  บทสรุปบทสรุป  

จากการทบทวนโครงสรางกลุมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมของประเทศไทยในหัวขอที่ 2.1 จะ

เห็นไดวา SMEs มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยสูงมากทั้งในเชิงของสัดสวนกิจการ สัดสวนการจาง

งาน และสัดสวนการสรางรายไดเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเห็นไดวาในเชิงโครงสรางนั้น SMEs 

สวนใหญประกอบธุรกิจในสาขาดานการคาและซอมบํารุง การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม บริการ

อสังหาริมทรัพย โรงแรมและภัตตาคาร สิ่งทอและเครืองแตงกาย เปนหลัก ดังนั้น SMEs ในกลุมสาขา

ดังกลาวจึงควรไดรับการสงเสริมใหมีการยายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุม CLMV เพื่อ

รักษาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ นอกจากนี้ยังพบวา SMEs อัตราการขยายตัว

ของมูลคาการสงออกต่ํากวาอัตราดังกลาวของประเทศ และเริ่มมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขาสูง

กวาอัตราดังกลาวของประเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา SMEs ไทยเริ่มมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวที

การคาระหวางประเทศนอยลง ดังนั้นจึงควรมีการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ใน

ระดับสากล ซึ่งชองหนึ่งคือ การสนับสนุนให SMEs ยาย/ขยายการผลิตและการคาไปยังประเทศเศรษฐกิจ

ใหมในละแวกเพื่อนบานที่มีศักยภาพสูงในดานปจจัยการผลิต ตลาดในประเทศ และชองทางการคาระหวาง

ประเทศ 

ปจจุบันการยายหรือขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศในกลุม CLMV สามารถทําไดสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้เนื่องจากประเทศตางๆในกลุม CLMV ตางมีสมาชิกภาพตามกรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค

อยาง ACMECS และ GMS ซึ่งมีการตกลงในการอํานวยความสะดวกดานการลงทุน และการขนสงสินคา

ระหวางประเทศสมาชิก นอกจากนี้การที่ประเทศตางๆในกลุม CLMV ตางเปนสมาชิกใน  ASEAN และ 

WTO (ยกเวน สปป.ลาว) ไดสงผลใหประเทศตางๆเหลานี้มีศักยภาพในดานตลาดสินคาสงออกเปนอยาง

มาก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศในกลุมนี้ไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศที่มีกําลังซื้อสูงอยางเชน 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใต จีน และแมกระทั่งประเทศในอาเซียน 

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ประเทศตางๆในกลุม CLMV ตางมีการปรับนโยบายเศรษฐกิจของ

ตนใหมีความเปนเสรีและมีการทํางานของกลไกตลาดมากขึ้นเพื่อสงเสริมใหประเทศมีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว นอกจากนี้รัฐบาลของทุกประเทศโดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา และลาว ตาง
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พยายามปรับนโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากลงทุน

จากตางชาติ เนื่องจากเล็งเห็นวาการลงทุนจากตางชาติเปนกลไกที่สําคัญที่จะเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศผานการจางงาน การเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ การยกระดับฝมือ

แรงงาน การยกระดับสาธารณูปโภค การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศ การแกไขปญหาการขาด

ดุลการคา เปนตน นอกจากนี้การที่ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว ตางมีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเฉลี่ยที่สูงกวารอยละ 5 ตอป ก็เปนปจจัยดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติใหความสนใจกับตลาด

ภายในประเทศของประเทศเหลานี้ ถึงแมวาจะมีขอจํากัดในดานเสถียรภาพของราคาสินคาบางก็ตาม 

(ภาพประกอบที่ 2.6) 

 

ภาพประกอบที่ 2.6 การเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและกลุม CLMV 

นอกเหนือการสงเสริมการพัฒนาประเทศผานการลงทุนจากตางชาติแลว ประเทศกลุม CLMV 

ตางมีเปาหมายที่จะลดระดับความยากจน และกระจายโอกาสการประกอบอาชีพไปยังประชากรกลุมตางๆ 

ใหทั่วถึงมากขึ้น ประเทศเหลานี้จึงเริ่มที่จะสงเสริมการลงทุนจัดต้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดย

คนทองถิ่นมากขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาคํานิยามเกี่ยวกับ SMEs และมาตรการสงเสริม SMEs ของบาง

ประเทศในกลุมนี้จะยังไมชัดเจน แตทิศทางดังกลาวก็แสดงในเห็นวารัฐบาลของประเทศในกลุมนี้ตาง

เล็งเห็นขอดีหรือผลกระทบในทางบวกของ SMEs ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนั้นๆ 

ดังนั้น SMEs ของประเทศไทยที่ประสงคจะลงทุนในกลุมประเทศดังกลาวควรพยายามแสดงผลกระทบใน

ทางบวกของการลงทุนจาก SMEs ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในเขตพื้นที่นั้นๆ 

ผลจากการเปดประเทศเขาสูการเชื่อมโยงทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

กอปรกับนโยบายสงเสริมการลงทุนอยางจริงจังไดทําใหมีการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนเขาสูประเทศใน

กลุม CLMV อยางตอเนื่อง (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2.7)  โดยประเทศไทยเริ่มมีความสําคัญในแงแหลง

เงินทุนตอประเทศในกลุมดังกลาวลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศอื่นๆไดมีการขยายการลงทุน
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ไปยังประเทศกลุม CLMV ที่มากกวาไทย (เชน สิงคโปร มาเลเซีย เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน จีน 

สหรัฐอเมริกา)  

 

หนวย : ลานเหรียญ สรอ. 

 

ภาพประกอบที่ 2.7  มูลคาเงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศของประเทศไทยและกลุม CLMV 

 

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณการคาการลงทุนของประเทศตางๆในกลุม CLMV ในปจจุบันจะเห็น

ไดวาประเทศที่มีการพัฒนาและเติบโตของการคาการลงทุนสูงที่สุดในกลุมคือ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้

เนื่องจากปจจัยที่เปนองคประกอบหลายประการ ทั้งทางดาน ขนาดและกําลังซื้อของตลาด นโยบาย

สงเสริมของรัฐบาล ความพรอมทางดานปจจัยการผลิต โดยมูลคาการลงทุนในเวียดนามมีสูงมากในแทบ

ทุกอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา อสังหาริมทรัพย ภาคบริการ และภาคการเกษตร 

อยางไรก็ตามกัมพูชา และลาว ก็มีการขยายตัวการลงทุนจากตางชาติสูงเชนกัน โดยการลงทุนของตางชาติ

ในกัมพูชา และลาวจะมีคอนขางมากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากธรรมชาติเปนปจจัยการผลิต 

(เชน โรงไฟฟาพลังน้ํา และเหมืองแร เปนตน) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (เชน โรงแรม

และรานอาหาร เปนตน) สวนสหภาพพมานั้นการลงทุนสวนใหญในอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ

เปนปจจัยการผลิต (เชน น้ํามัน กาซ แปรรูปอาหารทะเล) และการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อทดแทน

สินคานําเขา ตลอดจนภาคบริการที่ยังขาดแคลนในประเทศ 

ในดานทําเลปลายทางของการลงทุนจากตางชาติ จากขอมูลของการลงทุนและสถานการณการ

พัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นไดคอนขางเดนชัดวาทําเลปลายทางของการลงทุนของประเทศในกลุม CLMV 
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แทบทั้งหมดเปนเมืองเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆอยูแลว และบางเมืองเปนเมืองเศรษฐกิจใหมที่ภาครัฐ

กําลังสงเสริมใหเกิดการลงทุนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งแสดงไดดังตารางดานลางและ ภาพประกอบที่ 2.8   

 

ประเทศประเทศ  พ้ืนที่ที่มีการลงทุนจากตางชาติมากพ้ืนที่ที่มีการลงทุนจากตางชาติมาก  

กัมพูชา พนมเปญ เสียมราฐ สีหนุวิลล 
ลาว เวียงจันทน สะหวันนะเขต จําปาสัก 
เมียนมาร รางกุง มัณฑะเลย เมยวะดี 
เวียดนาม โฮจิมินฮและจังหวัดใกลเคียง ฮานาย ดานัง 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.8 ทําเลของประเทศกลุม CLMV ที่มีการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนตางชาติ 

จากการสัมภาษณนักลงทุนไทยที่ลงทุนทําธุรกิจในประเทศกลุม CLMV พบวานักลงทุนสวนใหญที่

ลงทุนผลิตหรือจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคจะมีแรงจูงใจทางดานการแสวงหาตลาด (Market Seeking) 

เปนหลัก โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศในกลุมดังกลาวเพิ่งเปดประเทศไดไมนาน จึง

ทําใหมีผลิตภัณฑที่เปนที่วางในตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหเปนโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญ โดยมีทั้งการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต การคา และการบริการ ซึ่งในกรณีของกัมพูชานั้นตลาดภายในประเทศที่
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สําคัญคือกลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่มีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วตอเนื่อง ในสวนของเวียดนามนั้นนัก

ลงทุนไทยหลายรายยังมีแรงจูงใจการลงทุนดานการแสวงหาประสิทธิภาพ (Efficiency Seeking) เพื่อใหมี

ตนทุนการผลิตที่ลดลง (เชน การทําการเกษตรแบบ contract farming การยายฐานการผลิตสวนหนึ่งของ

อุตสาหกรรมพลาสติกและยางรถยนตไปยังเวียดนาม) และการแสวงหาตลาดลูกคากลุมอุตสาหกรรม (คือ

ผูผลิตปลายน้ํา เชน ปศุสัตว โรงแรม อิเล็กโทรนิกส และจักรยานยนต เปนตน) สวนการลงทุนโดยมี

แรงจูงใจในดานการแสวงหาทรัพยากร (Resources Seeking) นั้นมักเปนการลงทุนของกิจการขนาดใหญ 

เชน การลงทุนในธุรกิจพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรในสปป.ลาวและสหภาพพมา สวน

การลงทุนของกิจการขนาดเล็กมักอยูในรูปของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนหลัก 

โดยทั่วไปนักธุรกิจไทยที่ทําการลงทุนในประเทศกลุม CLMV มักมีความประสงคที่จะลงทุนโดยใช

เงินทุนของตนเองทั้งหมด (เนื่องจากเปนไปไดยากที่จะเขาถึงแหลงเงินทุนในประเทศปลายทาง) แต

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัตินักธุรกิจไทยมักมีรูปแบบการลงทุนอยู 3 แบบหลักคือ การลงทุนโดยตรง

ทั้งหมดซึ่งมักเปนกรณีของกิจการขนาดใหญ การลงทุนโดยการรวมทุนกับคนทองถิ่น และการลงทุนโดยให

ผูรวมดําเนินธุรกิจทองถิ่นจดทะเบียนเปนเจาของกิจการ ซึ่งนักลงทุนที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็กมักเลือกรูปแบบการลงทุนสองวิธีสุดทายเนื่องจากมีความเชื่อวาจะทําใหสามารถทําธุรกิจในประเทศนั้น

ไดอยางราบรื่นและมีตนทุนในการดําเนินการที่ตํ่ากวา นอกจากนี้จากการสอบถามยังพบวาผูประกอบการ 

SMEs ที่ลงทุนในกลุมประเทศดังกลาวจะนําผลกําไรที่ไดรับไปขยายการลงทุน (Reinvestment) ตอซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการลงทุนของประเทศในกลุมนี้ 

สาขาที่ผูประกอบการสวนใหญนิยมเขาไปลงทุนนั้นมีทั้งภาคการคาสง (เปนตัวแทนจําหนายสินคา

จากประเทศไทย) การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปนักลงทุนที่มีความสนใจจะลงทุนผลิตสินคา

อุปโภคบริโภคในประเทศนั้นมักจะเริ่มตนดวยการทดลองตลาดโดยการเขารวมนิทรรศการและงานแฟร

ตางๆ เพื่อดูกระแสตอบรับจากลูกคา เมื่อพิจารณาแลววาสินคาไดรับกระแสตอบรับดี ก็จะเริ่มเสาะหา

ผูแทนจําหนายสินคาในประเทศนั้น ซึ่งเมื่อจําหนายไประยะหนึ่งแลวเล็งเห็นวาตลาดมีศักยภาพสูง ก็จะเริ่ม

ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศนั้นๆ สวนภาคบริการนั้นเนื่องจากกฎระเบียบของบางประเทศยังไมเปด

โอกาสใหตางชาติเขาลงทุนไดอยางเต็มที่ ดังนั้นนักลงทุนในสวนใหญจึงเลือกที่หานักธุรกิจทองถิ่นเปนผู

รวมทุนหรือเปนผูจดทะเบียนธุรกิจ 

 


