ไทยแลนด์ 4.0
การเคลือนย้ ายการค้ า-การลงทุนประเทศ CLMV
โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม
รายงานพิเศษประกอบการให้ สมั ภาษณ์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
โดย ดร.ธนิต โสรัตน์
ประธานกรรมการบริ ษัทในเครื อ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป
รองประธานสภาองค์การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ าและอุตสาหกรรมไทย
วันที 4 กรกฎาคม 2561

ความสําคัญ
ประเทศเพือนบ้ าน CLMV ประกอบด้ วยประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม มีประชากรรวมกัน
ประมาณ 168.99 ล้ านคน ประเทศเหล่านีกํ าลังเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิ จโลกและเปิ ดกว้ างทังด้ านสังคม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง ประเทศเหล่านีเศรษฐกิจพึงเปิ ดกําลังซืออยู่ในช่วงขยายตัว จีดีพีเฉลียโต 7.0-7.3 ในปี 2560 ตัวเลขการส่งออก
(รวม) ของไทยไปประเทศเหล่านีมีมูลค่า 779,971 ล้ านบาท ในจํ านวนนี เป็ นตัวเลขการส่งออกผ่านชายแดนมูลค่า
383,303 แสนล้ านบาท ขยายตัว 4.83 ทีน่าสนใจคือการค้ ากับประเทศ CLMV ใช้ ระบบโลจิสติกส์ทางถนน เฉพาะสปป.
ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์ ส่งออกทางถนนคิดเป็ นสัดส่วนสูงถึงร้ อยละ 77.2 และเวียดนามสัดส่วนร้ อยละ 11.0 ซึงด่าน
ศุลกากรชายแดนหลักของไทยล้ วนมีเส้ นทางโครงสร้ างพืนฐานเชือมโยงกับเมืองใหญ่ๆของประเทศเหล่านีสามารถถึงที
หมายได้ ภายใน 24 ชม.ซึงเป็ นจุดแข็งของประเทศไทย
กล่าวคือทางอยู่รอดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึงยังต้ องใช้ แรงงานเข้ มข้ น หากยังต้ องการขยายธุรกิจและ
หรื อดํารงขีดความสามารถในการแข่งขัน อาจจําเป็ นทีจะต้ องเคลือนย้ ายการลงทุนไปยังประเทศ CLMV ในช่วงทีผ่านมา
นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 36.5 รองลงมาสปป.ลาว
มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 23 กัมพูชามีสดั ส่วนร้ อยละ 22.5 และประเทศเมียนมาร์ มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 18
เปรี ยบเทียบข้ อมูลการค้ า-การลงทุนประเทศ CLMV
หน่วย : ล้ านบาท
ประเทศ

ขนาด
เศรษฐกิจ
ล้ าน/เหรี ยญ
สหรัฐ

เศรษฐกิจ
ขยายตัว
%

ส่ งออกรวม
(ล้ านบาท)
ปี 2560

ส่ งออก
ขยายตัว
%

ส่ งออก
ชายแดน
(ล้ านบาท)
ปี 2560

ส่ งออกทาง
เรือ/อากาศ
(ล้ านบาท)
ปี 2560

3

กัมพูชา

17,700

7.0%

179,082

9.35%

101,821

61,903

14.3

1.1%

2

สปป.ลาว

12,500

7.4%

133,694

-4.57%

127,871

2,035

6.77

-None-

4

เมียนมาร์

65,800

8.5%

146,142

-0.27%

107,681

37,050

53-56

4.0%

1

เวียดนาม

204,620

6.1%

391,210

18.52%

61,571

28,250

90

4.41%

ลําดับ
การเข้ า
ไปลงทุน
ของไทย

850,128

ดร.ธนิต โสรัตน์

ประชากร อัตรา
(ล้ านคน) ว่ างงาน
%

398,944

1

ที ผ่า นมาประเทศไทยได้ ใ ช้ น โยบายสนับ สนุน อุต สาหกรรมการผลิต เป็ นหัวจัก รขับ เคลื อนเศรษฐกิ จ มาไม่
น้ อ ยกว่า 50-60 ปี และประสบความสํา เร็ จ ในการเปิ ดรั บ การลงทุน จากต่า งประเทศ (FDI : Foreign Direct
Investment) จนสามารถพลิก กลับ จากประเทศซึงต้ อ งพึงพาการนําเข้ ากลายเป็ นประเทศส่ง ออกอัน ดับ ที 21 ของ
โลก และเป็ นอันดับที 6 ในเอเชี ยแปซิฟิก ปั จจัยสําคัญมาจากจํานวนแรงงานในอดีตมีเพี ยงพอและมีต้นทุนค่าจ้ างที
เหมาะสมกับการแข่งขัน
ภายใต้ สถานการณ์ ทีเปลียนไปจํานวนแรงงานของไทยในปั จจุบันนอกจากต้ นทุนค่าจ้ างที สูงกว่าในภูมิภาค
และความไม่พ อเพีย งเชิง ปริ ม าณที จะสนับ สนุน ภาคการผลิต การก้ า วผ่ า นเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” ขณะที
อุต สาหกรรมบางส่ ว นซึ งมีศัก ยภาพและเทคโนโลยีชั นสูง อาจยัง คงใช้ ฐ านการผลิต ในประเทศ แต่ บ าง
คลัสเตอร์ ซึงใช้ แรงงานเข้ มข้ นอาจต้ องพิจารณาทางเลือกเพือรั กษาขีดความสามารถในการแข่ งขันด้ วยการ
ย้ า ยฐานการผลิต ไปประเทศซึ งมีต้ น ทุน ตําและแรงงานที เพีย งพอต่ อ อุป สงค์ โดยประเทศเป้ าหมายซึ งมี
ศักยภาพและกลุ่มทุนไทยทังรายใหญ่และเอสเอ็มอี สามารถเข้ าถึงคือประเทศเพื อนบ้ านกลุ่ม “CLMV” ประกอบด้ วย
ประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ประทศเหล่านี มีชายแดนติดกับไทยทังทางบกและทาง
ทะเล มีเส้ น ทางถนนสามารถขนส่งสิน ค้ าได้ สะดวก อีกทังกําลัง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และส่งเสริ ม รั บการลงทุน
จากต่างประเทศ ด้ วยประชากรรวมกันมากกว่า 166 ล้ านคน จึงมีศกั ยภาพเป็ นฐานการผลิตและโอกาสสําหรั บการ
ส่งออกและตลาดภายใน

ประมาณค่ าจ้ างแรงงานประเทศ AEC
ลําดับ

ประเทศ

เงินท้ องถิน

ค่ าจ้ างขันตํา
รายวัน (บาท)

รายเดือน
(บาท)

ปี 2560
อัตราแลกเปลียน
16 ก.พ. 60 (บาท)

1

สิงคโปร์

1,000 SGD / เดือน

833-

25,000-

24.93

SGD

2

ฟิ ลปิ ิ นส์

16,000 เปโซ / เดือน

350-400-

9,100-12,000-

0.7141

เปโซ

3
4

มาเลเซีย
ไทย

1,225 ริ งกิต / เดือน
-

326305-310-

9,7809,150-9,300-

7.978

ริ งกิต

5

อินโดนีเซีย (เกาะบาหลี)

2.182 ล้ านรูเปี ยะ / เดือน

163-230-

5,895-

0.0027

รูเปี ยะ

6

เวียดนาม (โฮจิมินห์ / ฮานอย)

3.5 ล้ านด่อง / เดือน

175-

5,250-

0.0015

ด่อง

7

เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง)

2.10 แสนจ๊ าด / เดือน

165-180-

5,000-5,400-

0.0256

จ๊ าด

8

กัมพูชา

4.07-5.23 แสนเรี ยว / เดือน

116-150

3,500-4,550

0.0086

เรี ยว

9

สปป.ลาว

9.5 แสนกีบ / เดือน

120-130

3,500-4,000-

0.0042

กีบ

ดร.ธนิต โสรัตน์
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โครงสร้ างแรงงานไทยไม่ เอือต่ ออุตสาหกรรมใช้ แรงงานเข้ มข้ น
เหตุผลสําคัญทีภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมของไทยจําเป็ นจะต้ องพิจารณาทางเลือกในการเคลือนย้ ายการค้ าและ
ย้ ายฐานการผลิต เนืองจากการขาดแคลนแรงงานในระบบปฏิบตั ิการจะเป็ นปั ญหาสําคัญในอนาคตถึงขันกลายเป็ นวิกฤต
ของประเทศ ปั จจุบนั โครงสร้ างกําลังแรงงานของไทย มีจํานวน 37.66 ล้ านคน (พฤศจิกายน 2559) ในจํานวนนีร้ อยละ
30.6 เป็ นแรงงานทีจบในระดับอุดมศึกษา ร้ อยละ 21.03, จบระดับมัธยมปลายร้ อยละ 12.54, ระดับปวช.- ปวส.
ร้ อยละ 3.67, โดยแรงงานปฏิ บัติ ก าร (กึ งไร้ ทัก ษะ-ไร้ ทัก ษะ) ระดับ มัธ ยมต้ น และตํ ากว่ า ประมาณร้ อยละ 61.84
ขณะเดียวกันจํานวนแรงงานใหม่ ทีเข้ าสู่ตลาดในแต่ ละปี มีจํานวนประมาณ 550,000 คน จากข้ อมูลของ TDRI
(2558) แจงว่าร้ อยละ 61.5 เป็ นผู้จบระดับอุดมศึกษา, ร้ อยละ 8.9 จบระดับปวช., ร้ อยละ 13.6 จบระดับปวส., ร้ อยละ 4.2
จบมัธยมตอนปลายส่วนทีเหลืออีกประมาณร้ อยละ 11.8 จบระดับมัธยมต้ นหรื อตํากว่า
จากตัวเลขข้ างต้ นบ่งชีว่าโครงสร้ างแรงงานไทยกระจุกตัวอยู่ทีระดับอุดมศึกษามากที สุด (ร้ อยละ 30.6) และ
นับวันตัวเลขจะสูงขึน แสดงให้ เห็นเป็ นนัยว่าแรงงานระดับปฏิบตั ิการและแรงงานกึงไร้ ทกั ษะซึงจบการศึกษามัธยมปลาย
และมัธยมต้ น แต่ละปี เข้ าสู่ตลาดแรงงานมีจํานวนเพียง 88,000-100,000 คน (ร้ อยละ 16.0) สําหรั บจํานวนแรงงานกึงไร้
ทักษะและไร้ ทกั ษะซึงอยู่ในระบบแรงงานของประเทศน่ าจะมีประมาณ 23.18 ล้ านคนหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 61.50 ของ
กําลังแรงงานซึงมีงานทํา ส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในภาคเกษตร, อุตสาหกรรมก่อสร้ าง, ภาคการผลิต, ค้ าปลีก-ค้ าส่ง,
โลจิสติกส์, ท่องเทียว และบางส่วนอยู่ในภาคบริ การ เช่น รปภ. คนทําความสะอาด - พ่อค้ าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ฯลฯ (ข้ อมูล:
จาก TRDI ปี 2558 และสํานักงานสถิติแห่งชาติไตรมาส 2/2559)
โครงสร้ างแรงงานไทย
จํานวนแรงงานมีงานทํา (2559) 37.66 ล้ านคน
ลูกจ้ างรั ฐบาลและหน่ วยงานรั ฐ
สัดส่วนร้ อยละ 4.03
แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
สัดส่วนร้ อยละ 16.62
จํานวน 6.26 ล้ านคน

แรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม
สัดส่วนร้ อยละ 32.95

ค้ าปลีก-ค้ าส่ ง
สัดส่วนร้ อยละ 16.38
จํานวน 6.17 ล้ านคน
ก่ อสร้ าง
สัดส่วนร้ อยละ 5.46
จํานวน 2.00 ล้ านคน

ท่ องเทียว
สัดส่วนร้ อยละ 7.32
จํานวน 2.76 ล้ านคน

จํานวน 12.41 ล้ านคน

จํานวน 1.52 ล้ านคน
โลจิสติกส์
สัดส่วนร้ อยละ 2.92
จํานวน 1.10 ล้ านคน
การศึกษา
สัดส่วนร้ อยละ 3.31
จํานวน 1.25 ล้ านคน
กิจการสุขภาพ
สัดส่วนร้ อยละ 1.75
จํานวน 0.66 ล้ านคน
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โครงสร้ างข้ างต้ นบ่งบอกถึงกําลังแรงงานปฏิบตั ิการ-กึงไร้ ทกั ษะตังแต่ชนมั
ั ธยมศึกษาตอนต้ น, ประถมศึกษา และ
ตํากว่า ซึงออกสู่ตลาดงานจะลดลงอย่างเป็ นนัย ส่งผลให้ ปัญหาขาดแคลนอยู่ในปั จจุบนั จะยิงทวีความรุ นแรงมากขึนใน
อนาคตข้ างหน้ า เหตุผลสําคัญเด็กรุ่ นใหม่ หันไปเรี ยนในระดับสูงจนถึงขันอุดมศึกษาซึงไม่ ใช่ เรื องทีผิดแต่ เป็ น
เรื องทีต้ องทบทวนว่ าประเทศไทยจะเดินไปทางไหน
จากการวิเคราะห์โครงสร้ างแรงงานไทยช่วง 4 ปี (2556-2559) แรงงานไร้ ทกั ษะในตลาดแรงงานลดลงถึง 1.72
ล้ านคน หรื อลดลงร้ อยละ -7.0 ขณะทีแรงงานระดับอุดมศึกษาในช่วงเดียวกันเพิมขึนร้ อยละ 5.36 คิดเป็ นจํานวนถึง 4.0
แสนคน ตัวเลขนีบ่งบอกถึงสัญญาณการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบตั ิการและระดับไร้ ทกั ษะในอนาคต 5-6 ปี ข้ างหน้ า
จะยกระดับความรุ นแรงถึงขันวิกฤต และจะกลายเป็ นกับดักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยพึงพา
การส่งออกจากภาคอุตสาหกรรมคิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 88 ของมูลค่าการส่งออกทังหมด
การก้ าวผ่าน “Thailand 4.0” ซึงกําลังเปลียนแปลงสูอ่ ตุ สาหกรรมใหม่ทีใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีชนสู
ั ง คงต้ อง
ยอมรับความจริ งว่าอุตสาหกรรมทีมีศกั ยภาพในระดับทีเป็ นอุตสาหกรรมใหม่คงมีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมทีใช้
แรงงานเข้ มข้ น จากการศึกษาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมส่ งออกทังสินประมาณ 89 คลัสเตอร์ มีเพียง 21 คลัสเตอร์
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.6-24.0 ซึงอยู่ในข่ ายเป็ นอุตสาหกรรม 4.0 ขณะทีอุตสาหกรรมทีเหลือเป็ นอุตสาหกรรมซึงมี
เทคโนโลยีแต่ยงั คงต้ องใช้ แรงงานในสัดส่วนทีสูงจนถึงสูงมาก โดยทีอุตสาหกรรมเหล่านีเป็ นอุตสาหกรรมตกขอบ ต้ องใช้
เวลาพอสมควรในการปรั บตัว จากตัวเลขมูลค่าส่งออกภาคอุตสาหกรรมปี 2559 พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมซึงใช้ แรงงาน
เข้ มข้ นมีจํานวน 68 คลัสเตอร์ มีมูลค่าส่งออกรวมกันประมาณ 4.9-5.0 ล้ านๆบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.22-65.0 ของการ
ส่งออกของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมธุรกิจทีเปลียนไปทําให้ ภาคเอกชนซึงยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเลือก
คือการย้ ายฐานการผลิตไปประเทศเพือนบ้ าน หากมองด้ านโอกาสเป็ นจุดแข็งความได้ เปรี ยบทางภูมิรัฐศาสตร์ เพราะ
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึงทีผ่านมาภาคเอกชนไทยได้ เริ มย้ ายฐานการผลิตไปกลุ่มประเทศ “CLMV” มา
ก่อนหน้ านี และในอนาคตนักลงทุนไทยในเชิงปริ มาณจะเพิมขึนอีกมาก เพราะหากยังต้ องใช้ แรงงานจํานวนมากหากไม่
เปลียนไปใช้ เทคโนโลยีคงมีทางเลือกไม่มากนักนอกจากการย้ ายฐานการผลิตไปประเทศซึงมีต้นทุนตํากว่า
อย่ างไรก็ตามอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจส่ วนใหญ่ คงไม่ สามารถย้ ายฐานการผลิตได้ ดังนันในช่ วงก้ าว
ผ่ านสู่เศรษฐกิจใหม่ จําเป็ นจะต้ องพัฒนาแรงงานและผลิตภาพแรงงานไทยให้ สามารถแข่ งขันขับเคลือนใน
เศรษฐกิจ 4.0 ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ เกียวข้ องกับการปฏิรูปกําลังแรงงานด้ านปฏิบตั ิการของประเทศทังโครงสร้ าง
ได้ แก่ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมจํานวน 6.26- 6.4 ล้ านคน แรงงานในภาคบริ การซึงใช้ แรงงานเข้ มข้ น เช่น ค้ าปลีก-ค้ า
ส่ง จํ านวน 0.17 ล้ านคน, ก่ อสร้ าง 2.06 ล้ านคน, ภาคโลจิ สติ กส์ 1.10 ล้ านคน, ภาคท่องเที ยว 2.76 ล้ านคน ฯลฯ
อีกประมาณ 15.5 ล้ านคน และโรงงานในภาคเกษตรอีกประมาณ 12.2-12.41 ล้ านคน แรงงานเหล่านีส่วนใหญ่เป็ น
แรงงานปฏิบตั ิการไร้ ทกั ษะหรื อกึงไร้ ทกั ษะ ประเด็นคือประเทศไทยจะออกจากกับดักนีได้ อย่างไร คําตอบคงไม่ใช่เพียงการ
ขับเคลือนไทยแลนด์ 4.0
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ดัง นันแนวทางการสนับ สนุนให้ ภ าคส่วนอุต สาหกรรมซึงยังต้ องการแรงงานจํ านวนมาก โดยธุร กิ จ เหล่านี มี
ศักยภาพทังด้ านเทคโนโลยีการผลิตและด้ านตลาดให้ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเป้าหมายซึงจะทําให้ เศรษฐกิจของ
ประเทศยังสามารถรักษาการขยายตัวได้ เหมือนกับประเทศญีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้ หวัน และประเทศจีนซึงกําลังรุ กด้ านการ
ส่งเสริ มการลงทุนนอกประเทศ
ศักยภาพการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV
ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 15.79 ล้ านคน (พ.ศ.2560) พืนทีลงทุน 80% อยู่ทีนครพนมเปญ ทีเหลือ
กระจายไปอยู่ตามเมืองสําคัญ เช่น พระตะบอง (บัดบอง), เสียมเรี ยบ, บันเตียเมียนเจย (ศรี โสภณ), เกาะกง, กัมปงสะปื อ,
ตาแก้ ว, กําปงจาม ฯลฯ ไทยลงทุนเป็ นอันดับที 8 ประเทศทีลงทุนมีมลู ค่าสูงสุดคือมาเลเซีย รองลงมาได้ แก่ จีน, ไต้ หวัน,
สหรัฐ, เกาหลีใต้ , เวียดนาม, สิงคโปร์ อัตราภาษี นิติบุคคลร้ อยละ 20 แต่ยกเว้ นหากได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ค่าเช่า
สํานักงานในเมืองประมาณ 18-20 เหรี ยญสหรั ฐต่อตารางเมตร ปั จจุบันมีอุตสาหกรรมไทยเข้ าไปลงทุนมากกว่า 100
โรงงาน เช่น โรงแรม สือมวลชน ก่อสร้ าง อุปกรณ์ ก่อสร้ าง พลาสติก ปุ๋ ย ปศุสตั ว์ เกษตรแปรรู ป โรงงานนําตาล เครื องดืม
ธนาคาร ฯลฯ
อัตราค่าจ้ างของกัมพูชาจ้ างเป็ นเหรี ยญสหรัฐและมาคํานวณเป็ นเงินสกุลเรี ยว ค่าจ้ างทัวไปแรงงานประมาณ
96-100 บาทต่อวัน แต่ในช่วงต้ นปี 2560 สหภาพแรงงานประท้ วงนํามาสู่การปรั บขึนค่าจ้ างแบบก้ าวกระโดดประมาณ
9.4 % เป็ นเงินประมาณ 5.23 แสนเรี ยวคิดเป็ นเงินไทยประมาณ 4,500 บาท / เดือน สําหรับอัตราค่าจ้ างหัวหน้ าคนงาน
ประมาณ 100-150 เหรี ยญสหรัฐ ลูกจ้ างในสํานักงาน 150-300 เหรี ยญสหรัฐ หากเป็ นระดับผู้จดั การประมาณ 1,0001,050 เหรี ยญสหรัฐ

ชายแดนยาว 798 กม. จังหวัดติดชายแดน 7 จังหวัด
เส้ นทางด่านชายแดนหลักอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ
ด่านถาวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 10 แห่ง
การค้ าผ่านชายแดนมูลค่า 121,098 ล้ านบาท ได้ ดลุ การค้ า 81,745
ล้ านบาท อัตราการขยายตัว -3.18 % (ปี 2559) การส่งออกไทยกัมพูชา มูลค่า 163,324 เป็ นการส่งออกผ่านแดน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 62.09
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลียร้ อยละ 7.0 มีความมันคงด้ านการเมือง
นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
(พ.ศ. 2541–ปั จจุบนั )
ค่าจ้ างขันตํา 116-150 บาท/วัน หรื อ 4.07-5.23 แสนเรี ยว/เดือน
นักลงทุนหลัก เกาหลี สิงค์โปร์ มาเลเซีย ไทย แหล่งการลงทุนด้ าน
อุตสาหกรรมเบา ด้ านการท่องเทียว สินค้ าอุปโภคบริ โภค
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ประเทศกัมพูชามีการปรั บกลยุทธ์ การลงทุนภายใต้ แผนพัฒนากุลยุทธ์ แห่งชาติฉบับที 5 (2557-2561) และพัฒนา
อุตสาหกรรมระยะ 10 ปี (2558-2568) โดยตังเป้าหมายเพิมสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมจากร้ อยละ 23 ต่อจีดีพีเป็ นร้ อยละ 30 ต่อ
จีดีพี โดยหน่วยงานรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจการลงทุนคือสภาเพือการพัฒนากัมพูชา (CDC) ซึงกําลังให้ การส่งเสริ มการลงทุน
ไฟฟ้าทังพลังนําและถ่านหินเพือแก้ ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ปั จจุบนั กัมพูชานําเข้ าไฟฟ้าจากต่างประเทศทังเวียดนาม
และไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28 โดยค่าใช้ ไฟฟ้าแพงที สุดในภูมิภาคซึงเป็ นอุปสรรคสํ าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ แม้ แต่ในนิคมอุตสาหกรรมสําคัญในพนมเปญไฟฟ้าไม่พอใช้ อย่างรุ นแรงซึงบริ ษัทมินิแบของญีปุ่ นวางแผนการ
ลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้างบลงทุนประมาณ 400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คาดว่าเสร็ จในปี 2562 แต่ยงั อยู่ในช่วงการเจรจา
การเข้ าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาของนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการเคลือนย้ ายฐานการ
ผลิตส่วนใหญ่ เข้ าไปทํ าอุตสาหกรรมทอผ้ าและเครื องนุ่งห่ม ปั จจุบันกัมพูชามีตัวเลขส่งออกเครื องนุ่งห่มมูลค่าสูงกว่าไทย
ขณะที จํ านวนอุตสาหกรรมของกัมพูชามี โรงงานการ์ เม้ นท์ มากที สุด โดยมี แรงงานอยู่รวมกันประมาณ 7.0 แสนคน เป็ น
อุตสาหกรรมทีใหญ่สดุ ในประเทศกัมพูชาสหภาพแรงงานมีความเข้ มแข็ง และมีการประท้ วงค่าแรงและขอสวัสดิการเพิมบ่อย
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่ ง ห่ ม มี มู ล ค่ า ประมาณ 1.8 แสนล้ า นบาทหรื อ ร้ อยละ 81 ของ
ภาคอุตสาหกรรมทังหมด และมีสดั ส่วนอยู่ในภาคส่งออกสูงถึงร้ อยละ 67 ของการส่งออกรวม มีโรงงานรวมกันประมาณ
982 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็ นของนักลงทุนจีน, ฮ่องกง และไต้ หวัน
อย่างไรก็ตามต้ นทุนการผลิตของกัมพูชามีการปรับตัวสูง เช่น ต้ นทุนโลจิสติกส์แข่งขันไม่ได้ ค่าจ้ างเริ มปรับตัว
สูงขึน สหภาพแรงงานสไตรค์ บ่อยครั งและแรงงานมีปัญหาด้ านทักษะ มีการเปลียนงานบ่อยและเริ มหายาก ทํ าให้ ที
ผ่านมาโรงงานต่างชาติปิดตัวไปมากกว่า 150 โรงงาน อุตสาหกรรมรองลงมาคือการผลิตรองเท้ าเพือส่งออกมีสดั ส่วน
ร้ อยละ 10 มีโรงงานประมาณ 90 โรงงาน ส่วนใหญ่ผลิตรองเท้ าหนัง, รองเท้ ากีฬาเพือการส่งออก
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีสําคัญของกัมพูชา
ปั จจุบนั กัมพูชามีพืนที 10 จังหวัดซึงประกาศเป็ นพืนทีการลงทุนประเภทเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประมาณ 32 แห่ง
แต่มีเพียง 10 แห่งทีมีการตังโรงงานของนักลงทุนต่างชาติ โดยแต่ละเขตมีอํานาจกําหนดสิทธิประโยชน์โดยยกเว้ นภาษี นิติ
บุคคลสูงสุดไม่เกิน 9 ปี และภาษี VAT เพือการส่งออก อยู่ภายใต้ การกํากับของสภาเพือพัฒนากัมพูชา (CDC : The
Council For Development Of Cambodia) เขตเศรษฐกิจพิเศษทีเปิ ดดําเนินการ ได้ แก่
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง จังหวัดเกาะกง มีโรงงานประมาณ 10 แห่ง
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิว 1 จังหวัดพระสีหนุ โรงงานไฟฟ้า 2 โรงและโรงงานของนักลงทุนจีนและ
มาเลเซียเป็ นส่วนใหญ่
3) เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิว 2 จังหวัดพระสีหนุ มีโรงงานประมาณ 26-30 แห่ง
4) เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิว 3 จังหวัดพระสีหนุ ส่วนใหญ่นกั ลงทุนญีปุ่ นมาลงทุน
5) เขตเศรษฐกิจพิเศษ S.N.C จังหวัดพระสีหนุ
6) เขตเศรษฐกิจพิเศษสวายเรี ยง จังหวัดสวายเรี ยงมีโรงงาน 22 - 25 แห่ง
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7) เขตเศรษฐกิ จพิ เศษปอยเปต จั ง หวั ด บั น เตี ย เมี ย นเจย ติ ด ชายแดนไ ทยด้ านปอยเปต
จํานวนโรงงาน 13-15 แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นโรงงานผลิตเครื องนุ่งห่มของนักลงทุนไทย
8) เขตเศรษฐกิจพิเศษบันเตียเมียนเจย จังหวัดบันเตียเมียนเจย มีโรงงานเครื องนุ่งห่ม 1-2 โรงงานเป็ นนัก
ลงทุนไทย
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ จังหวัดกันดาล มีโรงงานประมาณ 58-60 แห่ง
10) เขตเศรษฐกิจพิเศษ Goldfame Pak Shun จังหวัดกันดาล มีโรงงาน 3-4 แห่ง
11) เขตเศรษฐกิจพิเศษกัมปอต จังหวัดกัมปอต มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากถ่านหิน
ข้ อมูลทัวไปเกียวกับการค้ าการลงทุนไทย-กัมพูชา
ในช่ วงรั ฐ บาล คสช.ไทยและกัม พูช าพัฒ นาความสัม พัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่างกัน มากที สุด ทังความร่ วมมื อ ระดับ
กระทรวงระหว่าง 2 ประเทศเพือเชือมโยงการค้ าการลงทุนระหว่างกัน เสถียรภาพของรั ฐบาลกัมพูชามีความมันคงการ
เลือกตังปี 2561 สมเด็จฮุนเซนยังคงเป็ นผู้นําประเทศแบบผูกขาดเพราะพรรคฝ่ ายค้ านถูกศาลสังยุบไปแล้ วประเด็นที
รั ฐบาลกัมพูชาต้ องเร่ งแก้ เกี ยวกับความมีมาตรฐานของหน่วยงานรั ฐ,กฎหมายระเบียบต่างๆปั ญหาการกีดกันการค้ า,
คอรัปชัน,โครงสร้ างสาธารณูปโภคโดยเฉพาะไฟฟ้าสิงอํานวยความสะดวกการค้ าและการลงทุนให้ กบั นักลงทุนทีต้ องการ
ทําธุรกิจในกัมพูชาเป็ นช่วงเวลาเหมาะสมในการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศกัมพูชาโดยหัวใจของการลงทุน
คือ กฎหมายการลงทุนซึงประเทศกัมพูชาเปิ ดกว้ างด้ านการลงทุนให้ กับนานาประเทศ ก่อนหน้ านี ได้ เข้ าไปลงทุนกับ
อุตสาหกรรมเครื องนุ่งห่มแต่เริ มเข้ าไปลงทุนด้ านบริ การทังภาคส่วนการเงินและอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
อุปสรรคสําคัญ ของการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศคือ ปั จจัยด้ านการเมือง ปั จจุบันได้ พัฒนาความสัมพันธ์ ใ น
ทิศทางทีดีขึน การเมืองมีเสถียรภาพภาครั ฐมุ่งสร้ างผลประโยชน์ ร่วมทางเศรษฐกิจโดยกระทรวงพาณิ ชย์ กัมพูชาเร่ ง
ผลักดันพัฒนากฎหมายการลงทุนในกัมพูชาให้ เป็ นสากลและเอือต่อการลงทุน ขณะทีปั จจุบนั รัฐบาลกัมพูชาเน้ นพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานด้ านพลังงานจากโครงการลงทุนสร้ างโรงไฟฟ้าเพือลดต้ นทุนด้ าน
พลังงานในประเทศและกระชับความร่ วมมือระหว่างแนวชายแดนไทย-กัมพูชามากขึนด้ วย
ประเทศกัมพูชาปั จจุบันมีประชากรรวม 15.79 ล้ านคน ในปี 2559 มีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) 20.02 หมืนล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐหรื อประมาณ 670,670 ล้ านบาท(เทียบกับ สปป.ลาว 15.9 หมืนล้ านเหรี ยญดอลลาร์ ) เป็ นตลาดการค้ า
สําคัญของประเทศไทยคาดว่าปี 2560 การส่งออกไทยไปกัมพูชา 98,930 ล้ านบาท และการนํ าเข้ าประมาณ 26,310
ล้ านบาท ซึงอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคส่วนบริ การ เป็ น 3 ภาคส่วนหลักของกัมพูชา ทีผ่าน
มาภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในประเทศมากขึน ผลักดันการเข้ าถึงแหล่ง
เงินทุนผู้ประกอบการ
นอกจากนี กัม พูช ายัง เปิ ดรั บ การลงทุน จากต่างประเทศ แต่ผ้ ูประกอบการต้ องศึก ษากฎหมายการลงทุน ใน
ประเทศกัมพูชาก่อนบุกตลาด โอกาสของ เอสเอ็มอี ไทยในกัมพูชามีอยู่มาก ได้ แก่ การส่งออกสินค้ าอุปโภคบริ โภครวมถึง
การสนับสนุนด้ านการผลิตชินส่วนย่อยในอุตสาหกรรม เช่น ชินส่วนยานยนต์ ชินส่วนมอเตอร์ ไซด์ ชินส่วนจักยาน ส่งออก
ไปยังตลาดกัมพูชาแต่ก็มีความท้ าทายจากการกีดกันของท้ องถินและการแข่งขันด้ านราคากับสินค้ าจีนและเวียดนาม
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ขณะทีอุตสาหกรรมการเกษตรและบริ การ ล้ วนมีศักยภาพในตลาดกัมพูชาทังธุรกิจด้ านสุขภาพ โรงพยาบาล
โรงแรม ธุรกิ จความงาม สปา รวมถึงความเติบโตของตลาด อี-คอมเมิร์ ชในกัมพูชาทํ าให้ ธุรกิ จเกี ยวเนื องอืนๆได้ แ ก่
ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจซอฟต์แวร์ มีความต้ องการเพิมขึน ทําให้ มีโอกาสทางการค้ าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา
หลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริ การ โลจิ สติกส์และธุรกิ จก่อสร้ างซึงเติบโตอย่างรวดเร็ วตามภาคส่วนการ
ท่องเทียวโดยรัฐบาลกัมพูชามีเป้าหมายเพิมรายได้ จากภาคส่วนการท่องเทียวมากขึน
ปั จ จุบัน รั ฐ บาลไทยมี น โยบายผลัก ดัน ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวัน ออก หรื อ อี อี ซี ให้ เ ป็ นศูน ย์ ก ลาง
เศรษฐกิ จในภูมิภาคอาเซียนความท้ าทายคือกฎระเบี ยบการค้ าการลงทุนระหว่างกันที ไม่เอื ออํานวยในการทํ าธุรกิ จ
ระหว่าง 2 ประเทศ ซึงโอกาสทางธุรกิจในกัมพูชามีอยู่มากแต่กมั พูชาต้ องลดอุปสรรคและกฎระเบียบทีกีดกันการค้ าการ
เคลือนย้ ายสินค้ าข้ ามแดนระหว่างกันลงด้ วย ในด้ านโลจิสติกส์ปี 2566-2570 ไทยวางโครงการเชือมโยงเส้ นทางคมนาคม
โดยรถไฟ ไทย-กัมพูชา 6 โครงการมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 1.32 แสนล้ านบาทโดยไทยจะ
ลงทุนในเขตพื นที ของไทยและเสนอให้ กัมพูชาลงทุนในพืนทีของตัวเอง กัมพูชามีโครงการลงทุนเส้ นทางรถไฟในแผน
ดังกล่าวอยู่แล้ วแต่ภาครัฐของไทยเสนอให้ กัมพูชาพัฒนาเส้ นทางรถไฟทีสามารถเชือมพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกก่อน
ทังนีกระบวนการเชือมโยงประเทศเพือนบ้ านเป็ นสิงทีสําคัญทีสุดในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(อีอีซี) เพราะเป็ นประตูเชือมโยง ลาว จีน และกัมพูชา เบืองต้ นได้ พฒ
ั นาเส้ นทางรถไฟกรุ งเทพ-พนมเปญ คาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จในปี 2560 นีแต่ยงั ห่างจากเมืองพนมเปญราว 300 กิโลเมตร หากลงทุนเพิมเติมจะสามารถยกระดับการค้ าการลงทุน
ระหว่างสองประเทศได้ มากขึน โดยไทยตังเป้าหมายมูลค่าการค้ าระหว่างกันเป็ น 1.5 หมืนล้ านดอลลาร์ ภายในปี 2563 ซึง
สูงกว่าจากปั จจุบนั ประมาณ 3.6 เท่าคงไม่ใช่เรื องง่ายๆทีจะทําได้ สําหรับความท้ าทายในการค้ าและการลงทุนของสอง
ประเทศ คือการพัฒนาด้ านคมนาคมและกฎระเบียบด่านชายแดนต้ องเชือมโยงกันในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ด่ านสําคัญไทย-กัมพูชา
1. ด่ านอรั ญประเทศ – ปอยเปต จังหวัดสระแก้ ว การค้ าไทย-กัมพูชาเพิมขึนร้ อยละ 12.71 สินค้ าส่งออกทีสําคัญ
ได้ แก่ เครื องยนต์, รถจักยานยนต์, รถยนต์, อะไหล่รถจักยานยนต์, เครื องดืมชนิดไม่อดั ลม, ปูนซีเมนต์ ส่วนสินค้ านําเข้ า
ได้ แก่ ส่วนประกอบมอเตอร์ , เศษทองแดง, อะลูมิเนียม, มันสําปะหลัง, อาหารสุนขั , ภาวะการค้ าทีผ่านด่านอรัญมูลค่า
การส่งออกลดลงร้ อยละ 3.34 มูลค่าการนําเข้ าเพิมขึนร้ อยละ 89.48 โดยมีการนําเข้ ามันสําปะหลังเป็ นอันดับหนึง
2. ด่ านคลองใหญ่ – เกาะกง จังหวัดตราด ในปี งบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2459-เดือนกันยายน 2560) มี
มูลค่าจํานวน 33,532,538 บาท แยกเป็ นมูลค่าส่งออก 28,595,632,016 บาท มูลค่านําเข้ า 4,936,906 บาท ทําให้ ไทย
เกินดุล 23,658,725,823 บาท แต่เมือเทียบกับมูลค่าการค้ าชายแดนปี งบประมาณ 2559 ทีมีมลู ค่า 35,114,500,381
บาท พบว่า มีมูลค่าค้ าชายแดนลดลง 1,584,962,172 บาท โดยทีมูลค่าส่งออกมียอดลดลงกว่า 1,939 ล้ านบาท หรื อ
ลดลง 6.35 % ซึงสินค้ าทีมีการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาในปี 2560 ยังคงเป็ นสินค้ าทีมีการส่งออกเป็ นประจําในรอบ
10 ปี ประกอบด้ วย เครื องดืม นําอัดลม และนําหวานมีมลู ค่ากว่า 3,049 ล้ านบาท, นําตาลทราย 2,102 ล้ านบาท, นมและ
อาหารเสริ ม 1,648 ล้ านบาท, รถจักรยานยนต์ 1,088 ล้ านบาท ของใช้ พลาสติก 938 ล้ านบาท ชุดสายไฟฟ้า 817
ล้ านบาท ส่วนสินค้ านําเข้ ามายังประเทศก็คือ ชุดสายไฟฟ้ารถยนต์ สําเร็ จรู ป 3,695 ล้ านบาท เสือผ้ าสําเร็ จรู ป 501
ล้ านบาท ผลมะพร้ าว 217 ล้ านบาท ปลาทะเลสดทังตัว 128 ล้ านบาท ปลาหมึก 88 ล้ านบาท”
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สปป.ลาว ประชากร 6.77 ล้ านคน มีธุรกิจไทยอยู่ 100 กว่าแห่ง อัตราค่าจ้ างค่อนข้ างตําประมาณ 9.5 แสนกีบต่อ
เดือนหรื อประมาณ 3,500-4,000 บาทต่อเดือนแรงงานสปป.ลาวเริ มหายากเพราะมีทางเลือก ทํางานด้ านค้ าปลีก-ค้ าส่ง หรื อ
งานด้ านบริ การ รวมทังข้ ามไปทํางานฝั งไทยซึงได้ ค่าจ้ างสูงกว่า พืนทีลงทุนร้ อยละ 80 อยู่ในนครเวียงจันทน์ โดยเฉพาะย่าน
ไชยเชษฐา ย่านจันทะบุรี ประเทศสปป.ลาวมีการพัฒนาพืนทีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่า 30 แห่ง (แต่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการลงทุน) กระจายไปอยู่ตามแขวงต่างๆ เช่น คําม่วน วังเวียง สะหวันนะเขต จําปาสัก อัตราภาษี ร้อยละ 28 จะ
ได้ รับการยกเว้ นภาษี นิติบุคคลหากได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนแตกต่างกันตามลักษณะธุรกิจและมูลค่าการลงทุนโดย
อัตราสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
ธุรกิจนักลงทุนไทยทีไปลงทุน เช่น โรงไฟฟ้า ด้ านพลังงาน โรงงานผลิตนําตาล เหมือง ปลูกข้ าวและส่งออกข้ าว
เกษตรแปรรู ป ปุ๋ ย อาหารสัตว์ ปศุสตั ว์ ก่อสร้ าง อุตสาหกรรมคอนกรี ต โรงงานพลาสติก โรงงานผลิตสารส้ ม ธนาคาร
สุขภาพ ร้ านอาหาร ฯลฯ นักลงทุนหลัก เช่นประเทศจีนเป็ นนักลงทุนอันดับ 1 ไทยเป็ นนักลงทุนอับดับ 2 รองลงมาได้ แก่
ญีปุ่ น เมียนมาร์ มาเลเซีย ฝรั งเศส เวียดนาม ฯลฯ ตัวเลขการลงทุนของต่างชาติปัจจุบนั มีประมาณ 225-258 ราย โดย
ร้ อยละ 44 ลงทุนในภาคบริ การ และร้ อยละ 31 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม

ชายแดนยาว 1,750 กม.
เส้ นทางหลักชายแดน หนองคาย-ท่านาแร้ ง-เวียงจันท์
เส้ นทางมุกดาหาร-สะหวันเขต-ด่งฮา(R9)
เส้ นทางเชียงของ-บ่อแก้ ว-บ่อเต็น (R3A)
ด่านถาวร 19 แห่ง จุดผ่อนปรน 29 แห่ง
การค้ าชายแดนมูลค่า 202,906 ล้ านบาท (ปี 2559)
ขยายตัว +14.65 ได้ ดลุ การค้ า 69,932 ล้ านบาท
ส่งออกมูลค่า 140,071 เป็ นการส่งออกผ่าแดนร้ อยละ 97.39
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลียร้ อยละ 7.3 -7.4
ประธานประเทศคนใหม่ นายบุนยัง วอละจิด (เมษา 59)
ค่าจ้ างขันตํา 120-130 บาท/วัน หรื อ 9.5 แสนกีบ/เดือน
เป็ นแหล่งพลังงานหลักของไทย อนาคตการลงทุนด้ านการค้ า-บริ การ
และ Co-Tourism (ธุรกิจอยู่ภายใต้ อาณาเขตของประเทศจีน)
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เขตเศรษฐกิจพิเศษทีสําคัญของสปป.ลาว
สปป.ลาวมีกฎหมายส่งเสริ การลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษมาตังแต่ปี 2552 มีการปรับปรุ งกฎหมายเกียวกับ
เขตเศรษฐกิ จพิเศษ (Special Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zone) โดยการ
บริ หารงานมีองค์กรดูแลโดยตรงเป้าหมายในปี 2563 จะให้ มีการผลักดันให้ มีถงึ 41 แห่งในพืนทีเป้าหมายทัวประเทศ โดย
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีสําคัญมี 11 แห่ง โดยข้ อมูลของทางการสปป.ลาวแจงว่ามีการลงทุนดังนี
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษเซโน แขวงสะหวันนะเขตติดสะพานข้ ามแม่นําโขงแห่งที 2 (จ.มุกดาหาร) มูลค่าการ
ลงทุน 74.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เส้ นทางโลจิสติกส์ใช้ ถนน R9 จากจังหวัดมุกดาหารข้ ามสะพานแม่นําโขง
เข้ าไปยังแขวงสะหวันนะเขต - เข้ าประเทศเวียดนามภาคกลาง (กวางตรี )
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนคํา แขวงหลวงนําทา ติดกับชายแดนจีน มูลค่าการลงทุน 500 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ เส้ นทางโลจิสติกส์ใช้ เส้ นทาง R3A จากอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายข้ ามสะพานแม่นําโขงเข้ า
ไปยังแขวงบ่อแก้ ว - แขวงหลวงนําทา และเข้ าชายแดนจีนเมืองหม่อฮันมีถนนไปสู่นครคุนหมิงประเทศจีน
ตอนใต้
3) เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลียมทองคํา แขวงบ่อแก้ ว ตรงข้ ามจังหวัดเชียงราย มูลค่าการลงทุน 1,000 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ นักลงทุนจีนได้ รับสัมปทานมีแผนทําเป็ นเขตอุตสาหกรรมโดยใช้ สิทธิ AFTA
4) เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ - ลองแทงค์ นครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่าการลงทุน 1,000 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ เส้ นทางจากจังหวัดหนองคายข้ ามสะพานแม่นําโขงแห่งที 1 ไปท่านาแล้ งเข้ าสูน่ ครหลวงเวียงจันทน์
5) เขตนิคมอุตสาหกรรม การค้ าเวียงจันทน์ - โนนทอง นครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่าการลงทุน 43 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
6) เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี นครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่าการลงทุน 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
7) เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่าการลงทุน 1,600 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่าการลงทุน 128 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
9) เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว แขวงคําม่วน มูลค่าการลงทุน 708 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ใช้ เส้ นทางสะพานข้ ามแม่นํา
โขงสู่เมืองท่าแขก แขวงคําม่วน และใช้ เส้ นทางหมายเลข 13 ของสปป.ลาว สู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง
(เมืองวิงซ์)
10) เขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก แขวงคําม่วน มูลค่าการลงทุน 80 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
11) เขตเศรษฐกิ จพิเศษจําปาสัก แขวงจําปาสัก มูลค่าการลงทุน 162.5 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ จากจังหวัด
อุบลราชธานีผ่านด่านช่องเม็ก-ปาเซ สูแ่ ขวงจําปาสัก และใช้ เส้ นทางหมายเลข 13 สูจ่ งั หวัดสตรึงแตรงของ
ประเทศกัมพูชา
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เมียนมาร์ ประชากร 53.897 ล้ านคน เป็ นประเทศทีติดชายแดนไทยเป็ นระยะทางยาวมากสุด ปั จจุบันมีนัก
ลงทุนไทยประมาณ 80-100 ราย โดยไทยเป็ นนักลงทุนอันดับ 2 อันดับ 1 คือประเทศญีปุ่ นมีโรงงานประมาณ 40 แห่ง
ภาษี นิติบคุ คลร้ อยละ 30 ระยะเวลาการยกเว้ นภาษี ขนอยู
ึ ่กบั การลงทุนในพืนทีซึงรัฐบาลกําหนด เช่น เป็ นZone Develop,
Promote Zone, Free Zone ซึงจะยกเว้ นภาษี สงู สุดถึง 8 ปี ประเทศเมียนมาร์ ยงั มีแรงงานหนุ่ม-สาวจํานวนมากค่าแรง
เมียนมาร์ ในนครย่างกุ้งมีการปรับตัวสูงค่อนข้ างเร็ วหากพอมีทกั ษะทํางานในโรงงานประมาณ 2.10 แสนจ๊ าด/ต่อเดือน
หรื อประมาณ 5,000-5,400 บาท/เดือน (165-180 บาท/วัน) แต่หากเป็ นแรงงานมีทกั ษะเป็ นคนขายของหรื อเสมียนวันละ
300-350 บาท แต่คา่ จ้ างในพืนทีห่างไกลจะแตกต่างกันโดยค่าจ้ างทีรัฐกําหนดไว้ ประมาณ 95-110 บาท
ปั จจุบันประเทศต่างๆเริ มให้ ความสนใจลงทุนในประเทศเมียนมาร์ แต่ยงั มีปัญหาด้ านโครงสร้ างพืนฐานและไฟฟ้าไม่
พอใช้ ประเทศต่างๆทีลงทุน เช่น ไต้ หวัน เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง สหรัฐ จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม อินเดียส่วนใหญ่
ลงทุ น ในนครย่ า งกุ้ งและนิ ค มอุ ต สาหกรรม เช่ น เขตทิ ล าวา

ไลตาย่ า ดราก้ อน เชปิ ตา เมงกาละดอง

พะโค ฯลฯ อุตสาหกรรมทีไทยไปลงทุน เช่น ปตท.สผ. อุตสาหกรรมการ์ เม้ นท์ รองเท้ า ของเล่น ออโต้ พาร์ ท บะหมีแปรรู ป ชินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ าง เครื องจักรการเกษตร ปุ๋ ย ปลูกยางพารา ฯลฯ

ชายแดนยาว 2,202 กม. จังหวัดติดชายแดน 10 จังหวัด
ด่านชายแดนหลัก แม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง/เชียงแสน-ท่าขีเหล็กเนปี ดอร์
การค้ าผ่านชายแดนมูลค่า 187,964 ล้ านบาท (ปี 2559)
ถดถอย -13.76 ได้ ดลุ การค้ า 30,715 ล้ านบาท
การส่งออกไทย-เมียนมาร์ มูลค่า 146,457 ล้ านบาท โดยเป็ นการ
ส่งออกผ่านชายแดนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.65 ของการส่งออก
ทังหมด
ค่าจ้ างขันตํา 165-180 บาท/วัน หรื อ 2.10 แสนจ๊ าด/เดือน
เศรษฐกิจขยายตัวลดลงเหลือ 7.78
การเมืองมันคง ประธานาธิบดี ทิน จ่อ (1 เมษายน 2559)
นางออนซาน ซูจี เป็ นทีปรึกษาแห่งรัฐ
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เขตเศรษฐกิจประเทศเมียนมาร์
ประเทศเมียนมาร์ ประกาศนโยบายการลงทุนสําหรับต่างชาติตงแต่
ั ปี 2014 โดยมีการแก้ ไขหลายครังปั จจุบนั ยัง
ไม่นิง หน่วยงานรั บผิดชอบคือคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนประเทศเมียนมาร์ หรื อ MIC : Myanmar Investment
Commission แต่ยงั ต้ องขออนุญาตอีกหลายหน่วยงานกว่าจะตังโรงงานได้ ในภาคโลจิสติกส์ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้
ร้ อยละ 70 การลงทุนด้ านการขนส่งและธุรกิ จค้ าปลีก-ค้ าส่ง และธุรกิ จบริ การบางประเภทยังสงวนสิทธิ ให้ เฉพาะคน
เมียนมาร์
เขตเศรษฐกิจทีสําคัญของเมียนมาร์
1) เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษทวาย จัง หวัด ทวายรั ฐ บาลไทยลงนามข้ อ ตกลงพัฒ นาท่าเรื อ นํ าลึก และเขต
เศรษฐกิจพิเศษแต่ไม่คืบหน้ า แต่รัฐบาลไทยให้ เงินกู้เมียนมาร์ 4,500 ล้ านบาทสร้ างถนนจากทวายพุนําร้ อน จังหวัดกาญจนบุรี (ปั จจุบันรั ฐวิสาหกิจจากจีนได้ รับลงทุนด้ านท่าเรื อและพืนทีการลงทุน)
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา อยู่ในเขตทิลาวาห่างจากนครย่างกุ้งประมาณ 26 กิโลเมตร มีท่าเรื อนํา
ลึก ใกล้ เ คีย งพื นที 2 แห่ง มีท างรถไฟ มีโ รงงานประมาณ 50-55 แห่ง จากนัก ลงทุน ต่า งชาติ
13 ประเทศ
3) เขตเศรษฐกิจพิเศษจ้ าวผิว รั ฐยะไข่ รั ฐวิสาหกิจจากประเทศจีนได้ รับสัมปทานมีการก่อสร้ างท่าเรื อ
และวางท่อ ส่ง ก๊ า ซและท่อ ส่ง นํ ามัน ดิบ และโครงการทางรถไฟสายชิต ต่ว ย-ยูน าน ระยะทาง
990 กิโลเมตร
4) เขตอุตสาหกรรมปลอดภาษี และเพือการส่งออก (Free Zone & Export Processing Zone) จังหวัด
เมีย วดีห่างชายแดนแม่สอดประมาณ 10 กิโลเมตร ปั จจุบัน เป็ นเขตฟรี โซนใหญ่เป็ นอัน ดับ 2 รอง
จากเขตฟรี โซนลาโช-รุ่ ยลี ทางภาคเหนือ (ติดชายแดนจีน)
นอกจากนี เมีย นมาร์ ย ัง มีเ ขตนิค มอุต สาหกรรมอีก หลายแห่ง ทั งในนครย่า งกุ้ ง , เมือ งพะโค, ผาอาง,
เมาะลําไย, เขตทิลาวา, ไลตาย่า, เชปิ ตา, ดราก้ อน, ดราก้ อ นซากัน , เมงกาลาดอง ในต่างจัง หวัด เช่น สิเ รี ย มหรื อ
ปาเต็ง , มัณ ฑะเลย์ , ลาโช, ท่าขี เหล็ก, เมีย วดี, มะริ ด ฯลฯ ส่วนใหญ่เ ป็ นโรงงานขนาดเล็ก อยู่น อกเขตส่ง เสริ ม การ
ลงทุน ประเทศเมียนมาร์ ในอดีตเป็ นประเทศที เคยมีเศรษฐกิจรุ่ งเรื องก่อนที จะเข้ าสู่ยุคทหารปิ ดประเทศและกลับฟื น
เปิ ดประเทศในสมัยรั ฐบาลนายพลเต็งเส่ง ต่อเนืองมาสู่ยุคนางออง ซาน ซูจี
อย่า งไรก็ต ามข้ อ มูล จากหน่ว ยงานด้ า นเศรษฐกิจ ของเมีย นมาร์ ร ายงานว่า ปี ที ผ่า นมาผลิต ภาพแรงงาน
(Productivity) และการลงทุน ของเมียนมาร์ ถือ ว่าตําสุดในภูมิภาคและตํากว่าค่าเฉลียถึง 3 เท่า ขณะเดียวกันธุรกิจ
ท้ องถินกระจุกอยู่ในพืนทีภาคกลางโดย 1/3 ธุรกิจลงทุนในนครย่างกุ้งประมาณ 23,000 แห่ง อีก 1/3 ธุรกิจลงทุนใน
เมือ งมัณ ฑะเลย์ ป ระมาณ 19,000 แห่ง สํ า หรั บ ในรั ฐ กะฉิ นและยะไข่ม ีก ารลงทุน ประมาณ 1,000-2,000 แห่ง
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ขณะเดียวกัน นิคมอุตสาหกรรมในเขตทิลาวามีธุรกิจต่างชาติลงทุนยังไม่มากใช้ แรงงานรวมกันเพียง 8,000 คน ใน
รายงานยังระบุว่าธุรกิจท้ องถิ นและต่างชาติซึงลงทุนมีการจดทะเบียนถูกต้ องประมาณร้ อยละ 75 และการเสียภาษี
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกต้ อง
เวี ย ดนาม ประชากรประมาณ 93.448 ล้ านคน เป็ นประเทศซึงมีศ ัก ยภาพสูง สุด ในกลุ่ม ประเทศ CLMV
ปี 2016 ส่งออกเที ยบกับไทยมีมูลค่าเท่ากับ ร้ อยละ 80.5 ขยายตัวร้ อยละ 8.6, มูล ค่า 1.73 แสนล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ
หรื อเท่ากับร้ อยละ 80.5 ของมูลค่าส่งออกของไทย จี ดีพีขยายตัวค่อนข้ างดีต่อ เนื องปี 2558 ขยายตัวร้ อยละ 6.68,
ปี 2559 ขยายตัวร้ อยละ 6.2 และปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว 6.7 โดยเป็ นประเทศที มีโครงสร้ างพื นฐานด้ านท่าเรื อ
ระดับภูมิภาครองจากประเทศไทย การลงทุน ส่วนใหญ่ อ ยู่ที นครฮานอย และนครโฮจิ มิน ห์ ไฮฟอง เมือ งวิง ซ์ ดาลัด
ดานัง บิ นท์ เยื อง ลองอัน ญ่ าแจ ฮาติงห์ ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลอยู่ทีเมืองเกิ นเทอ และฮาเตียง ทางภาคใต้ ติด
กับกัมพูชา
ประเทศเวีย ดนามไทยไปลุง ทุน มากกว่า 150-200 กิ จ การ เช่น ธุร กิ จ ปิ โตรเลีย ม แก๊ ส ซึงทัง PTT และ
ไทยออยส์ เข้ าไปลงทุน โรงงานทําสี เช่น TOA อาหารแปรรู ป เช่น ประกระป๋ องตราสามแม่ครั ว อุตสาหกรรมอัญมณี
อุต สาหกรรมทํา กระป๋ องสํา หรั บ บรรจุอ าหาร ยางมอเตอร์ ไ ซค์ เกษตรแปรรู ป ห้ า งสรรพสิน ค้ า เช่น กลุ่ม เซ็น ทรั ล
และสายการบิ น ของไทย3-4 แห่ง ค่าจ้ า งขันตําเวีย ดนามแตกต่า งกัน ในแต่ล ะพื นที เช่น ฮานอย โฮจิ มิน ห์ ดานัง
ไฮฟอง ค่าจ้ างประมาณ 5,250 บาท แต่หากเป็ นพื นที ห่างไกลอาจประมาณ 3,600 บาทต่อเดือน
ประเทศเวียดนามเป็ นประเทศที ประสบความสําเร็ จด้ านการลงทุนจากต่างประเทศเพราะเปิ ดประเทศและมี
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษตังแต่ปี 2531 ในปี 2558 มีก ารลงทุน จากต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 1.53 หมื นล้ านเหรี ย ญ
สหรั ฐ มูล ค่า การลงทุน ทางตรงสูง กว่า ไทย โดยเขตการลงทุน แบ่ง เป็ น 4 ภาค ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ มีเ ขตการลงทุน 62
แห่ง เช่น นครฮานอย, ไฮฟอง, จังชอน ภาคกลางมีเขตการลงทุน 43 แห่ง เช่น ลาวบ๋าว (จังหวัดกวางตรี ) , ฮาติง ห์ ,
วิง ซ์ , ดาลัด , ดานัง ภาคใต้ ม ีเ ขตการลงทุน 147 แห่ง เช่น นคนโฮจิ ม ิน ห์ , บิ น ห์ ด อง, ด่อ งไนท์ เขตการลงทุน
สามเหลียมปากแม่นําโขง เช่น เกิ นเทอ, ลองอัน, ฮาเตียง ฯลฯ
ประเทศญี ปุ่ นค่อนข้ างให้ ความสําคัญการลงทุนในเวียดนามเพราะมีศักยภาพด้ านต้ นทุน และตลาดภายใน
มีกํ า ลัง ซื อโดยให้ ค วามสนใจพื นที ภาคเหนื อ ทั งฮานอย, ไฮฟอง, ลัง ชอน ซึ งมีช ายแดนติด กับ มณฑลกวางสี
ของประเทศจี น และญี ปุ่ นสนใจลงทุน ภาคเกษตรมีก ารตังนิ ค มการเกษตรไฮเทคและเกษตรเพื อสุข ภาพในหลาย
พื นที
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เส้ นการค้ าผ่านแดน ผ่านทางเส้ นทางหมายเลข R9 (ไทย-ลาว)
และเส้ นทางหมายเลข R5 (ไทย-กัมพูชา)
และ R10 (คลองใหญ่ ไทย-กัมพูชา) – ฮาเตียน – โฮจิมินห์
การค้ าผ่านแดนมูลค่า 55,119 ล้ านบาท (ปี 2559)
ขยายตัว + 8.80 ได้ ดลุ การค้ า 3,446 ล้ านบาท
การส่งออกไทย-เวียดนาม ปี 2559 มูลค่า 330,119 ล้ านบาท
การส่งออกผ่านชายแดนเป็ นสัดส่วนร้ อยละ10.94
เศรษฐกิจขยายตัวประมาณ 6.0 – 6.2
การเมืองมันคงภายใต้ ระบอบสังคมนิยม
ประธานาธิบดี เจิน ดัย กวาง
นายกรัฐมนตรี เหงียน ซวน ฟุก (เมษา 59)
ค่าจ้ างขันตํา 175 บาท หรื อ 3.5 ล้ านด่อง / เดือน
ได้ เข้ าเป็ นสมาชิก TTP ซึงจะส่งผลด้ านศักยภาพและการลงทุน
(ปั จจุบนั ปธน.ทรัมป์ ประกาศยกเลิก)

การลงทุนในประเทศ CLMV ความสําเร็ จอยู่ทีการบริ หารความเสียงและความแตกต่ าง
การลงทุนในประเทศเพื อนบ้ านล้ วนมีระบบการเมืองการปกครองที แตกต่างกับประเทศไทยโดยสินเชิ ง เช่น
สปป.ลาว และเวียดนามเป็ นประเทศสังคมนิ ยม ประเทศเมียนมาร์ ยังไม่เป็ นเอกภาพยัง มีรั ฐ ซ้ อ นรั ฐ ต้ อ งติด ต่อ ผู้นํา
ชนกลุ่ม น้ อ ย การขนส่ง มีห ลายด่า นหลายระดับ ขณะที ประเทศกัม พูช าการเมือ งมีค วามซับ ซ้ อ น คอรั ป ชั นมาก
สหภาพแรงงานอยู่ภายใต้ อาณัติของการเมืองและมีอิท ธิ พ ลแฝง โดยการลงทุนในประเทศเหล่ า นี ต้ องทํา ตัว ให้
สอดคล้ อ งและกลมกลื นไม่ ใ ช่ เ ข้ า ไปเปลี ยนแปลง บางธุร กิ จ หากไม่ไ ด้ รั บ การส่ง เสริ ม การลงทุน อาจลงทุน ได้
70% หรื อธุรกิ จบริ การ หรื อธุรกิ จเทรดดิง ซือมา-ขายไป ต่างชาติอาจลงทุนไม่ได้ หากจะนอมินีหรื อคนท้ องถิ นถื อหุ้น
แทนต้ องพิ จารณาความเสียงขึนศาลมักแพ้ คดีและยังผิ ดกฎหมาย
อย่า งไรก็ดีก ารย้ ายฐานการผลิต หรื อ การลงทุน ในกลุ่ม ประเทศเหล่า นี ถื อ เป็ นโอกาสเพราะตลาดภายใน
พึงเปิ ด มีต้นทุนค่าแรงตํากว่าไทย มีจํานวนแรงงานรองรั บมากและส่วนใหญ่ ยังหนุ่มสาว ต้ นทุนการผลิตโดยรวมตํา
กว่าไทย โดยเฉพาะสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี GSP ได้ รับการยกเว้ นจากประเทศที พัฒ นาแล้ ว อีก ทังประเทศ CLMV
ไทยมีค วามได้ เ ปรี ย บเพราะอยู่ต รงกลางเส้ น ทางหลัก ของอนุภูมิภ าคตามระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้ แ ละระเบี ย ง
เศรษฐกิ จ ตะวัน ออก-ตะวัน ตก มีป ระเทศไทยเป็ นศูน ย์ ก ลางทํ า ให้ ก ารขนส่ง ไปเมือ งหลัก ใช้ ท างถนนขนส่ง
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ภายใน 1-2 วัน ประเทศเหล่านี วัฒนธรรมคล้ ายกับไทยประชาชนเป็ นมิตรและนิ ยมบริ โภคอาหารและสินค้ าอุปโภคบริ โ ภคจากไทย สิน ค้ า ไทยจัด เป็ นพรี เ มีย มเกรด การขยายการค้ า การลงทุน จึง เป็ นโอกาสและทางเลือ กของ
ผู้ประกอบการซึงอนาคตการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิ บัติการจะเป็ นประเด็นสําคัญระดับชาติ
กล่าวคือทางเลือกและทางรอดของการย้ ายฐานการผลิต อาจไม่ไ ด้ อ ยู่ที ต้ น ทุน หรื อ ค่าแรงที ตํากว่าไทย แต่
เกี ยวข้ องว่าในอนาคตการขาดแคลนแรงงานจะเป็ นวิกฤตของประเทศ ด้ วยโครงสร้ างทีเป็ นอยู่ในปั จจุ บันปั ญ หา
การขาดแคลนแรงงานระดับ ปฏิบัติก ารและกึ งแรงงานไร้ ทัก ษะจะเป็ นปั ญ หาระดับ ชาติ ถึง จะมีต ลาด มี
เทคโนโลยี แต่ไม่มีแรงงาน และแรงงานในอนาคตจะเป็ นแรงงานในระดับ อุด มศึก ษา ซึงแรงงานไทยนอกจากขาด
แคลนส่วนใหญ่ มีการเกี ยงงาน เลือกงานในอุตสาหกรรมบางคลัสเตอร์ เช่น แปรรู ปอาหาร แปรรู ปเกษตร โรงงานทํา
สับปะรดเพื อการส่งออก โรงงานแปรรู ปอาหารทะเล โรงงานทํารองเท้ า ฯลฯ อาจไม่มีท างเลือ กมากนัก หากไม่ย้ าย
โรงงานไปประเทศเพื อนบ้ านก็อาจต้ องหาเทคโนโลยี เข้ ามาทดแทน เกี ยวข้ องกับการเข้ าสู่อุตสาหกรรม 4.0
หากต้ องการลงทุนในประเทศ CLMV ต้ องทําอย่ างไร
1. วิสัยทัศน์ ด้ วยการทบทวนขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน ในระยะ 5-10 ปี ข้ างหน้ า ทังด้ านส่ง ออกและ
การจํ า หน่า ยในประเทศ บางธุร กิ จ อาจใช้ เ ทคโนโลยี ท ดแทนคนหรื อ ใช้ แ รงงานไม่ม ากต้ น ทุน ค่า แรงมี
สัดส่วน 5-7% อาจไม่จําเป็ นต้ องย้ ายฐานการผลิต (ขึนอยู่กับวิสัยทัศน์ ของผู้บริ หาร)
2. ประเมินโอกาสหรื อภัย คุก คาม การเปิ ด AEC และความก้ าวหน้ าพัฒ นาการของกลุ่ม ประเทศ CLMV
ทังด้ านขี ดความสามารถในการแข่งขัน, คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันต่างมีการย้ ายการผลิต ต้ องประเมิน
ให้ ออกว่าเป็ นโอกาสหรื อเป็ นหายนะของธุรกิ จ
3. วิเคราะห์ จุดแข็ง เช่น การเคลือนย้ าย-เทคโนโลยี -ผลิตภัณฑ์ หลัก (Product Champion) ที จะนําร่ องเป็ น
จุดแข็งหากย้ ายฐานการผลิต
4. ความพร้ อมของธุ ร กิจ ทั งด้ า นทรั พ ยากรมนุษ ย์ , การบริ ห ารจัด การ ขี ด ความสามารถของผู้ บ ริ ห าร
โดยเฉพาะทุนเกี ยวข้ องกับสภาพคล่องระยะอย่างน้ อย 2-3 ปี เพราะการลงทุนนอกประเทศเป็ นการลงทุน
หวังผลระยะยาว 2-3 ปี แรกอาจขาดทุนต้ องประเมินสภาพคล่องให้ ขาด หากใช้ เงิ นทุนหมุนเวียนไปลงทุน
ต้ องระมัดระวัง
5. เลือกประเทศและพื นทีซึ งจะลงทุน โดยให้ ส อดคล้ อ งกับ ลัก ษณะธุร กิ จ -อุต สาหกรรม เช่น ต้ น ทุน การ
ผลิต-ค่าจ้ าง, กฎหมายการลงทุน, สิท ธิ ป ระโยชน์ , ความนิ งด้ านการเมือ ง, โครงสร้ างพื นฐานต่างๆ, คนแรงงาน และค่าใช้ จ่ายจุกจิ กต่างๆ บางอุตสาหกรรมต้ องการใกล้ เมืองหรื อท่าเรื อเพือประหยัดต้ นทุนขนส่ง
บางอุตสาหกรรมต้ องการใกล้ แหล่งวัตถุดิบหรื อค่าจ้ างที ตํากว่าในหัวเมืองหลัก
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6. เลือกหุ้นส่ วนหรื อตัวแทนให้ ถูก ความล้ มเหลวของการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะ CLMV เกียวข้ องกับ
การหาหุ้นส่วนทีจะมาสนับสนุนธุรกิจไม่ใช่มาหากําไรหรื อเอาเปรี ยบจากการเป็ นหุ้นส่วน มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
เช่น มีนอกมีใน, ทําให้ ต้นทุนสูงหรื อนําธุรกิจเข้ ามาแข่งขัน ขณะเดียวกันตัวแทนด้ านกฎหมายหรื อทีปรึ กษาทัง
ของไทยและนักกฎหมาย-บัญชีของประเทศทีจะเข้ าไปลงทุนต้ องหามืออาชีพเข้ าธุรกิจหรื อมีความสัมพันธ์ ทีดี
กับเจ้ าหน้ าทีรัฐ มิฉะนันจะเป็ นหายนะและความล้ มเหลว
7. ประเมินความเสียง ต้ องประเมินทุกด้ านทังด้ านต้ นทุน กฎหมาย ภาษี ทังระดับประเทศและระดับแขวง การ
จัดหาแรงงาน ปั ญหาแรงงาน ปั ญหากฎหมายแรงงานต่างด้ าว ต้ นทุนแฝงต่างๆ ปั ญหาโครงสร้ างพืนฐาน ถนน
ไฟฟ้า นําประปา ความยาก-ง่ายของการนําเงินออกจากประเทศ ด้ านคอรั ปชันในรู ปแบบต่างๆ การเก็บหนี
รู ปแบบการค้ าโดยเฉพาะระยะเวลาคืนทุน
ข้ อควรระวังในการลงทุนประเทศ CLMV
1. กฎหมายไม่ แน่ นอนเปลียนแปลงบ่ อย แม้ แต่บตั รส่งเสริ มหรื อใบอนุญาตต่างๆสามารถเปลียนแปลงได้
2. การบริ หารจัดการคน เกียวข้ องกับความรู้ ในงาน, มาตรฐานของคนและระบบการศึกษา ทุกระดับต้ องมี
การอบรมฝึ กงาน วัฒนธรรม – ประเพณีและนิสยั ใจคอแตกต่างจากคนไทย
3. ปั ญหาแรงงานไร้ ทักษะ ต้ องฝึ กใหม่หมด ออกบ่อย เปลียนงานบ่อย ต้ องฝึ กบ่อยๆ สําหรั บประเทศกัมพูชาสปป.ลาว แรงงานเริ มหายากและเลือกงาน ชอบงานบริ การมากกว่างานอุตสาหกรรม
4. ระบบภาษีซับซ้ อนไม่ มีมาตรฐาน หากต้ องการความถูกต้ องอาจมีต้นทุนสูงจนอยู่ไม่ได้
5. คอรั ปชันเป็ นเรื องปกติ ทังหุ้นส่วน - ลูกจ้ างในบริ ษัทและเจ้ าหน้ าทีรัฐ
6. ต้ นทุนแรงงานอาจตํากว่ าไทย แต่ ต้นทุนด้ านอืนอาจสูงกว่ าไทย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าภาษี จกุ จิก ค่าประกันสังคม
ค่าอาหาร ค่าทีพัก บางแห่งต้ องมีพาหนะรับ-ส่ง ในด้ านต้ นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าไทย โดยเฉพาะค่าขนส่งทางเรื อ
ถนนไม่ได้ มาตรฐานระบบการขนส่งบางพืนทีเป็ นแบบพืนบ้ าน ระบบศุลกากรยังต้ องพัฒนาอีกมากบางด่านอาจไม่
มีใบเสร็ จ โครงสร้ างพืนฐานส่วนใหญ่สภาพไม่ดีใช้ เวลานานและบริ หาร Just In Time ค่อนข้ างลําบากอาจต้ องมี
สต๊ อกสินค้ าสูงกว่าประเทศไทยค่อนข้ างมาก
7. ระบบธนาคารเอาแน่ นอนไม่ ได้ การโอนเงิน อัตราแลกเปลียนไม่แน่นอน บางประเทศ เช่น เมียนมาร์ ข้อจํากัด
มากมาย มีชนกลุม่ น้ อย, เขตอิทธิพล ซึงมีทหาร-ตํารวจ-เจ้ าหน้ าทีรัฐสนับสนุนอยู่เบืองหลัง
8. การเข้ า ใจพื นทีและวั ฒนธรรมท้ องถิน ประเทศเมี ย นมาร์ กัม พูช า สปป.ลาว ให้ ค วามสํ าคัญ ด้ า น
วัฒนธรรม รวมทังด้ านศาสนา สถานทีศักดิสิทธ์ ต้ องเข้ าใจในวิถีชีวิตของแต่ละพืนที เกียวข้ องกับความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บางพืนทีเป็ นเขตคุ้มครองพิเศษ
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9. ระบบการเมืองแตกต่ างจากไทย ประเทศสปป.ลาว แบ่งเป็ นแขวงมีกฎหมายท้ องถินและใบอนุญาตใน
ระดับแขวงและระดับส่วนกลาง ประเทศเมียนมาร์ แบ่งเป็ นรัฐ โดย 7 รัฐ รัฐบาลปกครองได้ อีก 7 รัฐปกครอง
ตนเอง ภาษี นําเข้ าส่งออกมีดา่ นทังด่านทางการและด่านชนกลุ่มน้ อย มีแม้ กระทังวันชาติกระเหรี ยง ซึงเป็ น
วันหยุดราชการ
10. การบริ หารความแตกต่ าง การการลงทุนในประเทศ CLMV ความสําเร็ จอยู่ทีการบริ หารความแตกต่าง
และบริ หารต้ นทุนด้ านขนส่งและบริ หารความเสียงเพือแลกกับค่าแรงทีตํากว่าไทยและโอกาสในการขยาย
ตลาด
11. ระบบประกันภัยขาดมาตรฐาน บางประเทศ เช่น เมียนมาร์ และสปป.ลาวและบางพืนทีของกัมพูชาระบบ
ประกันภัยยังไม่มีหรื อไม่ได้ มาตรฐาน (ปั จจุบันประเทศเมียนมาร์ เริ มมีบริ ษัทประกันภัยแต่บางเส้ นทางไม่
คุ้มครอง)
12. ระบบศาลและการบังคับคดี นักลงทุนเป็ นคนนอกและถูกมองว่าเอาเปรี ยบคนท้ องถิน ระบบศาลประเทศ
CLMV ยืดหยุ่นได้ หากสามารถเข้ าถึง เมือขึนศาลต้ องเข้ าใจวลีนี หรื อได้ คําพิพากษาแต่การบังคับคดีเป็ นคน
ละเรื องกัน

หากจะคัดลอกบทความนีหรื อนําบางส่วนไปใช้ ในงานต่างๆโปรดอ้ างอิงชือผู้เขียนบทความ
สามารถ Download PowerPoint ได้ ที www.tanitsorat.com
และสามารถติดตามรายงาน-บทความอืนๆ ได้ ที
www.tanitsorat.com และ Facebook/Tanit.Sorat
รวมทังบทสัมภาษณ์ตา่ งๆ ได้ ที Youtube.com โดยใช้ คยี ์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์
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