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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 

การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในป 

พ.ศ. 2558 จะสงผลใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน และกลายเปนตลาดที่มี

ความสําคัญและนาจับตามองสําหรับนักธุรกิจจากตางชาติและนักธุรกิจในอาเซียน โดยเฉพาะใน

กลุมประเทศที่เรียกวา CLMV ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอยางตอเน่ือง เปนแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และเปนแหลงแรงงานราคาถูก กลุมประเทศเหลาน้ีจึงเปนทั้ง

แหลงผลิตและตลาดใหมที่นาสนใจในภูมิภาคน้ี รวมทั้งประเทศไทย จึงเปนโอกาสในการขยายการ

ลงทุนของผูประกอบการไทย 

ในสภาวการณที่คาแรงงานในไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปน 300 บาทตอวัน ทําให

ผูประกอบการในภาคธุรกิจที่ใชแรงงานสูงประสบปญหา ทั้งแรงงานที่หายาก จนตองจางแรงงาน

ตางดาว และนํามาซึ่งปญหาสังคมอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

SME เปนกลุมที่ประสบปญหาอยางมากจากขึ้นคาแรงงาน และมีความจําเปนตอง

แสวงหาทางเลือกในการเพิ่มศักยภาพเพื่อความอยูรอด หนทางหน่ึงคือ การออกไปลงทุนใน

ตางประเทศ แตปญหาคือ การขาดขอมูลของประเทศที่จะเขาไปลงทุน ความลังเลในการตัดสินใจ

ลงทุนในตางประเทศ ขาดแคลนเงินลงทุน ขาดบุคลากรที่จะเขาไปควบคุมการผลิต ขาดแผนทาง

ธุรกิจที่จะใชในการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ ขาดประสบการณการลงทุนในตางประเทศ และขอ

สําคัญขาดความชวยเหลือที่เพียงพอจากภาครัฐบาล  

SME จึงเปนกลุมธุรกิจที่ตองการความชวยเหลืออยางใกลชิดจากภาครัฐ แตปจจุบัน จาก

ความเห็นของภาคเอกชนหลายฝาย ปรากฏวา ภาครัฐยังไมสามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนที่

ออกไปลงทุนในตางประเทศอยางเหมาะสมและเพียงพอ แมภาครัฐจะพยายามสนับสนุนและ

สงเสริมใหเกิดการลงทุนในตางประเทศ แตยังไมมียุทธศาสตรที่ชัดเจน ไมมีแผนการดําเนินงานที่

เหมาะสม ไมมีหนวยงานหลักในการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ไมมีการติดตามผลอยาง

จริงจัง เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศที่พัฒนาแลวที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมให

วิสาหกิจของตนออกไปลงทุนในตางประเทศ เชน ญ่ีปุน และเกาหลีใต ความจริงแลว มีอีกหลาย

ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ เชน สิงคโปร หรือจีน แตเน่ืองจากขอจํากัดใน

จํานวนพื้นที่ที่จะนําเสนอ และเวลาในการดําเนินการ จึงไดยกตัวอยางการดําเนินงานของญ่ีปุน และ

เกาหลีใตมาใชในการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะตอหนวยงานในการสงเสริมการลงทุน 

SME ในตางประเทศ 



จ 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในผลการศึกษา ไดยกตัวอยางอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ใน

ประเทศกัมพูชามาเปนตัวอยางในการจัดทําขอเสนอแนะ เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ี  จากความเห็น

ของภาคเอกชน เปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขาดการดูแลทั้งในไทยและใน

ตางประเทศ แต ประสบปญหาอยางมากจากการขาดแคลนแรงงาน และการขึ้นคาแรงงานลาสุด   

ขอเสนอความชวยเหลือจะพิจารณาในปริบทของการจัดโครงสรางคณะกรรมการเพื่อให

ความชวยเหลือเปนไปอยางเปนระบบ ทั้งกลุม และเปนอนุกรรมการที่จะใหความชวยเหลือเฉพาะ

สําหรับ SME พิจารณาถึงภารกิจที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกันดําเนินการภายใน 

3-5 ป เชน การจัดต้ังกองทุนชวยเหลือ SME การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับ 

SME ในประเทศกลุม CLMV โดยมีโครงการนํารองในกัมพูชา การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย 

เปนตน เพื่อชวยเหลือให SME ประสบความสําเร็จจากการลงทุนในตางประเทศ โดยการแบงความ

รับผิดชอบตามความถนัดของแตละหนวยงาน และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะเปนหนวยงานหน่ึงในการสงเสริมการลงทุนไทย

ในตางประเทศ ซึ่งอาจจะตองพิจารณาการแกไขพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุนในปจจุบัน 

ใหรองรับกับภารกิจในการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ โดยกําหนดใหมีการจัดต้ังสํานัก

ใหมขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อดําเนินภารกิจตาง ๆ และประสานงานกับ

หนวยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในการสงเสริมการลงทุน

ไทยในตางประเทศอยางจริงจังและเปนรูปธรรม 

   



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 

ผู เ ขียนขอขอบคุณกระทรวงการตางประเทศ ที่ ใหความกรุณาเชิญสํ านักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมาเขารวมการฝกอบรมนักบริหารการทูต รุนที่  4 ป 2555 

ขอขอบคุณปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่อนุมัติใหผู เขียนไดเขารวมการฝกอบรมในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ใหความกรุณาเสนอชื่อผูเขียนในหลักสูตร

น้ีเปนตัวแทนของสํานักงานฯ และขอขอบคุณเปนอยางสูงตอเจาหนาที่ของสถาบันเทวะวงศวโร

ปการทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของกับการฝกอบรมน้ี มีความอดทนเปนอยางสูงที่ไดชวยอํานวยความ

สะดวกใหแกผูเขาฝกอบรมทุกคน และทํางานอยางหนักเพื่อใหการฝกอบรมผานไปไดดวยดี  
ขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่สละเวลาอันมีคาใหความรูเปนวิทยาทานแกผูเขียนและ

ผูเขารวมการฝกอบรมทุกทาน หวังเปนอยางยิ่งวา ความรูที่ไดรับในการฝกอบรบในคร้ังน้ี จะไดนํา

กลับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
ขอขอบคุณคณะอาจารยที่พิจารณาใหความเห็นรายงานการศึกษาสวนบุคคลทุกทานที่ให

ขอคิดเห็นดีๆ อยางตรงไปตรงมา ทําใหผูเขียนสามารถปรับปรุงรายงานน้ีจนเสร็จสมบูรณ 
สุดทายน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณบิดาและมารดาที่ไดใหกําเนิด ดูแลและอบรมสั่งสอน 

เปนกําลังใจ และเสริมสรางชีวิตและสติปญญาใหแกผูเขียนอยางสม่ําเสมอ แมในชวงของการ

ฝกอบรม มารดาจะลมปวยอยางหนัก แตการไดเพียงเห็นหนามารดาที่นอนไรสติบนเตียงตลอดชวง 

2 เดือนที่ฝกอบรมก็เปนกําลังใจอยางที่สุดสําหรับผูเขียนที่จําเปนตองมีชีวิตดําเนินตอไป 
ผู เขียนหวังวา รายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกผูนําไปศึกษาตอไป และหากมี

ขอบกพรองใด ๆ ผูเขียนขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา  

จากกระแสของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ประกอบกับการแขงขันที่ทวีความ

รุนแรงมากขึ้นทั้งทางปจจัยการผลิต การขนสง วัตถุดิบที่เร่ิมขาดแคลน แรงงานที่เร่ิมหายากในไทย 

ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งคุณภาพสินคาที่ตองมีการพัฒนาใหรองรับกับความตองการ

ของลูกคา ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ของไทยหลายราย เร่ิมขาดความ

ไดเปรียบ และแสวงหาการเพิ่มศักยภาพของตนเอง  

กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สอดรับกับการเปดประเทศทางเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศกลุมลุมแมนํ้าโขง ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ี จะเนน

เฉพาะประเทศ สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร (CLMV) เทาน้ัน ผนวกกับแรงผลักดัน

ของรัฐบาลไทยที่ตองการใหบริษัทไทยออกไปแสวงหาแหลงลงทุนใหม ๆ นอกประเทศดวยปจจัย

ทางเศรษฐกิจหลายอยาง รวมถึงเงินทุนสํารองระหวางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหรัฐบาลไทยตอง

เรงผลักดันใหเกิดการลงทุนไทยในตางประเทศมากขึ้น และในโอกาสที่อาเซียนกําลังจะกลายเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ทําใหการแข็งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น 

แตที่ผานมา อาจกลาวไดวา การออกไปลงทุนในตางประเทศเปนความจําเปนของ

ภาคเอกชน ซึ่งดําเนินการไปโดยขาดการสนับสนุนและความชวยเหลือจากภาครัฐบาลในระดับที่จะ

สนองความตองการของ SME ไดอยางแทจริง สวนหน่ึงอาจจะเน่ืองจากไมมีหนวยงานหลักใดใน

ประเทศไทยที่ไดรับการมอบหมายอยางเปนทางการตามกฎหมายใหดําเนินการในเร่ืองดังกลาวเพื่อ

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ มีแตเพียงภารกิจที่แตละหนวยงานไดรับมอบหมายหรือเสนอ

กิจกรรมเพื่อสรางภารกิจใหเพิ่มขึ้นและเพื่อของบประมาณเพิ่ม ทําใหการทํางานในปจจุบันของ

หนวยงานภาครัฐขาดการบูรณาการ และอาจจะไมตอบสนองความตองการของนักธุรกิจไทย

โดยเฉพาะ SME ซึ่งเปนกลุมที่ตองการความชวยเหลืออยางใกลชิด 

การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ยังไมมียุทธศาสตรจากภาครัฐที่ชัดเจน เหตุผล

ที่ CLMV ไดรับความสนใจอยางมากจาก SME ในการพิจารณาขยายการลงทุนออกไปจากไทย  

ก็เน่ืองจากความใกลชิดทางภูมิศาสตร ความคลายคลึงดานวัฒนธรรม บางประเทศก็มีภาษา 
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ที่ใกลเคียงกับภาษาไทย คาใชจายในการเร่ิมตนการดําเนินธุรกิจไมสูงมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ การติดตอคาขายกันมาชานานนําไปสูการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดงาย

ขึ้น การเปนแหลงแรงงานไรฝมือราคาถูกและมีจํานวนมาก แมวาทักษะและประสิทธิภาพอาจจะยัง

สูแรงงานไทยไมได แตในความจําเปนที่แรงงานไทยไดปรับตัวไปสูแรงงานฝมือที่มีราคาแพงขึ้น 

ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและยอมจําเปนตองแสวงหาแหลงลงทุนนอกประเทศเพื่อลดคาใชจายใน

การผลิต ปจจัยที่สําคัญอ่ืน ๆ ไดแก ผลสําเร็จของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ทําให

วัตถุดิบ และการขนสงเร่ิมจะลดปญหาอุปสรรคลงไปไดบาง รวมถึงสิทธิประโยชนที่บางประเทศ

ไดรับจากตลาดตางประเทศ ซึ่งเปนตลาดหลักของสินคาสงออกของไทย เชน เสื้อผาสําเร็จรูป 

นอกจากน้ัน รัฐบาลของประเทศในกลุม CLMV ในปจจุบัน ตางมีความประสงคที่จะ

ดึงดูดการลงทุนของตางชาติใหเกิดขึ้นในประเทศของตนอยางตอเน่ือง จึงไดพยายามปรับปรุง

กฎระเบียบใหชัดเจน ลดขั้นตอนการขออนุมัติลงทุน จัดต้ังศูนยใหบริการแบบครบวงจร (One Stop 

Service) และปรับปรุงการทํางานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ

มากขึ้น หลายประเทศ เชน เวียดนาม มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติการลงทุนใหกับ

รัฐบาลทองถิ่น ซึ่งทําใหขั้นตอนการดําเนินงานสะดวกยิ่งขึ้น  

สําหรับการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ มีลําดับเหตุการณ ดังน้ี  

ป 2539 ในสมัยที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี และเปนประธาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยใน

ตางประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีในสมัยน้ันเปนประธาน และประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันเอกชน 

เปนคณะกรรมการ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือ BOI เปนฝายเลขานุการ  

มีการประชุมหน่ึงคร้ัง มีการหารือถึงการใหสิทธิประโยชนสําหรับการลงทุนไทยในตางประเทศ ซึ่ง

ในคร้ังน้ัน กระทรวงการคลังรับไปพิจารณา คณะกรรมการชุดน้ีไดและยกเลิกไปหลังจากมีการ

เปลี่ยนรัฐบาล 

ป 2547 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีมติใหเปนยุทธศาสตรของบีโอไอในการ

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ โดยเร่ิมมีการจัดต้ัง Country Desk ดูแลการสงเสริมการลงทุน

ไทยในประเทศเปาหมาย ซึ่งไดแกกลุมประเทศ CLMV แตยังไมมีการแกไขพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุนเพื่อรองรับภาระกิจดังกลาว  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ โดยมีเลขาธิการบีโอไอเปนประธาน  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ปเดียวกัน กระทรวงพาณิชยไดนําเร่ืองการลงทุนไทยในตางประเทศ
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เสนอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ หรือ กนศ. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีดาน

เศรษฐกิจเปนประธาน และมีกระทรวงพาณิชยเปนฝายเลขานุการ ที่ประชุมเห็นวาเร่ืองดังกลาว

เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จึงมีมติใหกระทรวงพาณิชยดูแลในสาขาบริการ และบีโอไอดูแลสาขา

การผลิต 

ในป 2553 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนไทยในตางประเทศอีกคร้ังหน่ึง โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน 

และบีโอไอเปนฝายเลขานุการ จนถึงปจจุบันไดจัดประชุมไปแลวสองคร้ัง สรุปเปาหมายกิจการ 

ที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ ชิ้นสวนยานยนต ทองเที่ยว กอสราง 

และเกษตร แตมิไดวางเปาหมายวาจะเปนบริษัทขนาดใหญหรือขนาดเล็ก และมีการหารือถึงปญหา

ของนักธุรกิจไทยในตางประเทศเพื่อเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุมรับไปพิจารณา

แกไข  

สําหรับบีโอไอ การดําเนินงานสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ยังไมมียุทธศาสตร 

ที่ชัดเจน มีแตกิจกรรมที่ดําเนินการมาอยางตอเน่ืองมาเกือบ 20 ป การจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจไมไดจัดสรรตามความสําคัญของประเทศที่จะรองรับการลงทุนจากไทย และไดรับ

งบประมาณนอยในแตละป  

บีโอไอเคยจัดต้ังหนวยเฉพาะกิจ เรียกวา Thai Overseas Investment หรือ TOI ทําหนาที่

ใหคําแนะนํานักลงทุน และจัดกิจกรรมไปเยือนกลุม CLMV ในขณะเดียวกันก็สรางความสัมพันธ 

เพื่อสรางเครือขายเพื่อประโยชนในการลงทุนของไทย เชิญเจาหนาที่ของ CLMV มาจัดฝกอบรม 

ในไทย โดยใชงบประมาณของบีโอไอเพื่อใหเขาใจถึงการทํางานในวิเคราะหโครงการ วิธีการ

สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และขั้นตอนการพิจารณาโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน 

การจัดประชุมหัวหนาหนวยงานสงเสริมการลงทุนเพื่อสรางเครือขาย ซึ่งหลายกิจกรรมมีการ

ดําเนินการจนถึงปจจุบัน แตหนวยน้ีไดถูกยุบไปในที่สุด 

จนถึงปจจุบัน เปนเวลาเกือบ 20 ป การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศยังไมมี

รูปธรรมจากภาครัฐในการดําเนินการ แมจะเร่ิมมีการใหสิทธิประโยชนแกการบริษัทไทยที่ลงทุน

ในตางประเทศ เชน การยกเวนภาษีเงินปนผลโดยกระทรวงการคลังจากการลงทุนในตางประเทศ

โดยมีเงื่อนไขบางประการ แตกลับเปนปญหากับนักธุรกิจรายใหญบางราย และยังไมได

ประชาสัมพันธอยางกวางขวางใหนักธุรกิจไทยทุกระดับไดรับทราบ  

สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปซึ่งมีการใชแรงงานมาก เปนอุตสาหกรรม

หลักของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรม ผูลงทุนสวนใหญจึงพยายามแสวงหาแรงงานราคาถูกที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาตลาด
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ในตางประเทศ และลดตนทุนการผลิต ประเทศตางๆ ในภูมิภาคน้ีจึงเปนฐานการผลิตที่สําคัญของ

อุตสาหกรรมน้ี 

ประเทศไทยเปนประเทศเพื่อนบานกับกลุมประเทศ CLMV และมีศักยภาพในการพัฒนา

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป เพราะประเทศไทยเองก็เปนคูคา และเปนประเทศผูลงทุนในกลุม

ประเทศ CLMV ในภาวะที่คาจางแรงงานในประเทศสูงขึ้น ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานใน

ภาคการผลิต ผูประกอบการสวนหน่ึงประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทําใหเกิดการจาง

แรงงานตางดาวเพิ่มขึ้นโดยมีฐานการผลิตที่สําคัญบริเวณชายแดน และหลายบริษัทไดแสวงหาฐาน

การผลิตใหม ในตางประเทศ แตปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจในตางประเทศของ SME ไทย 

คือ ขาดขอมูลที่เพียงพอในการพิจารณาในการประกอบกิจการที่ตองมี การปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมใหมที่ไมคุนเคย และไมสามารถปรับการดําเนินงานที่ปฏิบัติในไทยใหเขากับการ

ดําเนินงานในตางประเทศได ที่สําคัญที่สุดคือ ขาดความชวยเหลือจากภาครัฐบาลทั้งกอนและหลัง

การลงทุนในตางประเทศ หากสามารถสนับสนุน ผลักดันและอํานวยความสะดวกให SME ไทย

ออกไปลงทุนในตางประเทศไดแลว นาจะกอใหเกิดประโยชนที่จะเพิ่มการลงทุนของ SME ไทยใน

ตางประเทศไดอยางแนนอน  

สําหรับกัมพูชามีความไดเปรียบไทยในเร่ืองแรงงานไรฝมือที่ยังหาไดงาย และมีคาจางขั้น

ตํ่าถูกกวาไทย การไดรับยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบและเคร่ืองจักรจากสิทธิประโยชนที่ไดรับจาก

หนวยงานสงเสริมการลงทุนของกัมพูชา การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาที่สวนใหญจะมี

การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) อีกทั้งการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีนําเขาจาก

ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งเปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทย  

สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอกัมพูชามีการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา

สําเร็จรูปมากที่สุด ประมาณ 350,000 คน จากโรงงานผลิตประมาณกวา 300 โรงงาน (จากการแถลง

ของรัฐมนตรีพาณิชยและรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชา ในระหวางการเยือนกัมพูชาจัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสมาคมอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป แรงงานสวนใหญยายมา

จากพื้นที่ชนบท  

จึงกลาวไดวา กัมพูชาเปนประเทศหน่ึงที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนจาก SME ไทย 

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของ SME ไทย  

1.2.2 เพื่อวิเคราะหถึงขอดี ขอดอยโอกาส และ ปญหาและอุปสรรค จากการลงทุนของ 



5 

 

SME ในประเทศ CLMV 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงการทํางานของประเทศที่พัฒนาแลว เชน JETRO (องคการสงเสริม

การคาตางประเทศของญ่ีปุน) ของญ่ีปุน และ KOTRA (Korea Trade Center) ของเกาหลีใต ซึ่ง 

ประสบความสําเร็จในการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ เปนตน 

1.2.4  เพื่อเสนอแนวทางของภาครัฐในลักษณะบูรณาการที่จะสงเสริมการลงทุนไทย 

รวมถึง SME ในตางประเทศ 

1.2.5 เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนไทยในตางประเทศ  

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการสงเสริมการลงทุนของ 

SME ไทยในกลุมประเทศ CLMV เน่ืองจากขอจํากัดของขนาดของการศึกษา โดยจะยกตัวอยาง 

การสงเสริมการลงทุน SME ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปไปสูประเทศกัมพูชา  

 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1 ลักษณะการศึกษาเชิงพรรณนา ถึงสาเหตุและขอเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 

1.4.2 ใชขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งในไทยและตางประเทศ และ

จากประสบการณของผูศึกษา ตัวอยางคือ อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศกัมพูชา 

1.4.3 การวิเคราะหขอมูลพิจารณาจากภารกิจของหนวยงานที่ เกี่ยวของและความ

เกี่ยวของของการดําเนินการของแตละหนวยงาน 

 

1.5 ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1 เปนแนวทางในการจัดโครงสรางการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

1.5.2 เพื่อประโยชนในการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

1.5.3 เพื่อประโยชนแก SME ที่จะไดรับความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแก 

การลงทุนในตางประเทศ 

 

1.6 นิยามศัพท  

1.6.1  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ของปรากฏตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 

 

 

ประเภท 

จํานวนการจางงาน  สินทรัพยถาวร  

วิสาหกิจ 

ขนาดยอม 

วิสาหกิจ 

ขนาดกลาง 

วิสาหกิจ 

ขนาดยอม 

วิสาหกิจ 

ขนาดกลาง 

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 

ที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1.6.2  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ สสว.1 ไดจัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 มีสถานะเปนหนวยงานของ

รัฐ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม และกํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมเปนกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีหนาที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กํากับดูแลและ

รับผิดชอบในกิจการของสสว. โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผูอํานวยการสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนกรรมการและเลขานุการ สสว. เปดดําเนินการเมื่อ 

15 พฤศจิกายน 2544  

1.6.3  One Stop Service (บริการแบบครบวงจร) คือ หนวยงานที่จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาล

กัมพูชาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา โดยการสนับสนุนดานการเงินจากภาคเอกชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ สําหรับคาใชจายของเจาหนาที่ที่ประจําอยูที่หนวยงานน้ี และคาสาธารณูปโภค

พื้นฐาน โดยเจาหนาที่จะทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเร่ือง

การจดทะเบียนบริษัท ออกใบอนุญาตลงทุน การนําเขาและสงออกสินคา ใบอนุญาตทํางานสําหรับ

                                                                    
1 สรุปและเรียบเรียงจากเว็บไซด http://www.sme.go.th/Pages/aboutSMEs/art_4.aspx. 
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ชางตางชาติ การออกใบแหลงกําเนิดสินคา เปนตน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

1.6.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 2 หมายถึง เขตพิเศษเพื่อการพัฒนา

ภาคเศรษฐกิจซึ่งจะนําการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวของมารวมเขาไวดวยกัน 

และอาจจะรวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและ /หรือเขตนิคมการผลิตเพื่อการสงออก  

เขตเศรษฐกิจพิเศษในแตละเขตจะมีพื้นที่การผลิตซึ่งอาจจะมีเขตการคาเสรี พื้นที่การใหบริการ 

พื้นที่สําหรับอยูอาศัยและพื้นที่การทองเที่ยว รัฐบาลกัมพูชาไดจัดต้ังคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของกัมพูชาเพื่อบริหารจัดการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ และออกกฤษฎีกายอยฉบับที่ 148 

วาดวยเร่ืองการจัดต้ังและการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กฤษฎีกายอยเขตเศรษฐกิจพิเศษ) เมื่อวันที่ 

29 ธันวาคม 2548  

ปจจุบันกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศที่ไดรับการอนุมัติทั้งสิ้น 21 เขต3 

ในจํานวนน้ีมีเพียง 7 เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปดดําเนินการแลว ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล 

เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ เขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน เขตเศรษฐกิจพิเศษ Tai Seng Bavet  

เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต เขตเศรษฐกิจพิเศษ Goldfame Pak Shun และเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 

1.6.5 องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญ่ีปุน หรือ Japan External Trade 

Organization (JETRO)4 เปนองคกรของญ่ีปุนที่เกี่ยวของกับภาครัฐบาล ทําหนาที่สงเสริมการคาและ

การลงทุนระหวางประเทศญ่ีปุนและตางประเทศ ในปจจุบัน JETRO ไดเปลี่ยนบทบาทหลักเปน

การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศไปสูประเทศญ่ีปุนและชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสงออก 

1.6.6  KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)5 เปนองคกรที่สงเสริม

การคาแหงชาติ ของเกาหลีใตจัดต้ังขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2505 ใชชื่อวา Korea Trade Promotion 

Corporation โดยในระยะแรกทําหนาที่จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคา เชน การสํารวจตลาด 

ในตางประเทศ และจับคูทางธุรกิจ จนเมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ไดเพิ่มภารกิจในการสงเสริม 

การลงทุนในตางประเทศและสนับสนุนโครงการความรวมมือทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

และเปลี่ยนชื่อเปน Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) ปจจุบันไดเพิ่มภารกิจ

ในการสงเสริมการลงทุนตางชาติในเกาหลีใตดวย KOTRA ไดเปดสํานักงานในตางประเทศเพื่อให

การดําเนินงานสะดวกขึ้นใชชื่อวา Korea Trade Centers (KTC) ขอมูลจนถึงป 2551 มีสํานักงาน 

                                                                    
2แหลงที่มา:  http://www.thaibizcambodia.com.kh/articledetail.php?nid=21. 
3 แหลงที่มา:  http://www.investincambodia.com/economic_zones/sezs.htm. 
4แหลงที่มา:   http://www.jetro.go.jp/en/jetro/. 
5 สรุปและเรียบเรียงจากเว็บไซด http://english.kotra.or.kr. 
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KTC ในตางประเทศทั้งสิ้น 93 สํานักงานใน 68 ประเทศ  

1.6.7  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)6 คือการ

รวมตัวของชาติในอาเซียนเพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม 

Euro Zone จะทําใหมีผลประโยชน, อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออก

ของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอสงวนไวไมลดภาษี

นําเขา อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  

1.6.8  Cluster หมายถึง7 กลุมของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวของ มารวมตัวดําเนินกิจการ

อยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน (Geographic Proximity) มีความรวมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการ

ซึ่งกันและกันอยางครบวงจร (Commonality and Complementary) ทั้งในแนวต้ังและแนวนอน โดย

ความเชื่อมโยงในแนวต้ัง (Vertical Linkage) เปนความเชื่อมโยงของผูประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรม ต้ังแตธุรกิจตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal 

Linkage) เปนความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนดานตางๆ รวมทั้งธุรกิจใหบริการ สมาคม

การคา สถาบันการศึกษาและฝกอบรม สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐตางๆ  

ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน 

ดวยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสรางนวัตกรรมรวมกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
6แหลงที่มา:   http://www.xn--12cfnfi1a0ej0dodd8dp7dwb9aj9ay4tja.net/. 
7แหลงที่มา:   http://info.dip.go.th. 



 

บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎี ผลงานการศึกษา และกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา 

 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎ ี

เพื่อวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทย 

ในกัมพูชาใช การวิเคราะหสภาพแวดลอมตามตัวแบบ SWOT Analysis ซึ่งจะสามารถวิเคราะห

ภาวะอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปดานความไดเปรียบเชิงแขงขันของกัมพูชา 

นอกจากน้ี จะใชการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis เพื่อแสดงจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค

และโอกาสของหนวยงานของไทย เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการสงเสริม

การลงทุนไทยในตางประเทศ เพื่อขอเสนอในการปรับปรุงการทํางาน และขอเสนอแนะเพื่อการ

ดําเนินงานอยางเปนบูรณาการในการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ SME 

 

2.2 ผลงานการศึกษา  

2.2.1 ผลการศึกษาของบีโอไอที่วาจางมหาวิทยาลัยบางแหงดําเนินการโดยงบประมาณ

ของบีโอไอ  

2.2.2 ผลการศึกษาของสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ที่วาจาง

มหาวิทยาลัยทําการศึกษาถึงโอกาสของ SME ในการลงทุนในตางประเทศ 

 

2.3 กรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา 

2.3.1 ภารกิจ รูปแบบองคกร และกิจกรรมขององคกรที่สําคัญที่สงเสริมการลงทุนของ

ประเทศตนในตางประเทศ ไดแก JETRO และ KOTRA ซึ่งแมจะไมใชหนวยงานราชการ แตเปน

องคกรที่เกี่ยวของกับภาครัฐ และไดรับมอบหมายใหหนาที่เสมือนหน่ึงเปนภาครัฐในการเจรจา

ตอรอง และชวยเหลือแกไขปญหาของภาคเอกชนในประเทศเปาหมาย 

2.3.2 ใชประสบการณในการทํางานของผูเขียนในหนวยงานสงเสริมการลงทุนมากกวา 

25 ป และทํางานในการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศเปนระยะ ๆ มาเกือบ 15 ป ต้ังแตเร่ิมตน

ภารกิจน้ีของสํานักงานฯ 



 

บทที่ 3 

ผลการศึกษา 

 
 

3.1 SME ไทยกับความจําเปนในการออกไปลงทุนในตางประเทศ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เปนกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอภาค

ธุรกิจโดยรวม เพราะถือเสมือนเปนฟนเฟองตัวเล็ก ๆ ที่มีความสําคัญตอกลุมธุรกิจขนาดใหญ ที่ตอง

พึ่งพาในลักษณะการรับจางผลิตหรือการผลิตชิ้นสวนเพื่อปอนธุรกิจขนาดใหญ ลักษณะเชนน้ี 

จะเห็นไดชัดในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต และอิเล็กทรอนิกส และการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน  

 จากขอมูลในตาราง 2 จะเห็นไดวา SME ไทยมีการขยายตัวดานมูลคาการคาระหวาง 

ประเทศอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากอัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกและนําเขาของ SME  

ที่มีคาเปนบวก โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของมูลคาการสงออกตอ GDP ที่มีคาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของภาคการสงออกตอ GDP ของ SME 

 

ตารางท่ี 2 สถิติการสงออก-นําเขาของ SME 

        หนวย : รอยละ 

 2547 2548 2549 

SME Export Growth  15.3 16.5 

Total Export Growth  17.5 18.8 

SME Export ตอ Total Export 30.2 29.7 29.1 

SME Export ตอ GDP SME 45.1 46.7 47.3 

SME Import Growth  27.2 9.5 

Total Import Growth  29.1 8.6 

SME Import ตอ Total Import 32.9 32.4 32.7 

ที่มา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางมูลคาการสงออกนําเขาของ SME กับ

มูลคาดังกลาวของประเทศ จะเห็นไดวา SME มีอัตราการขยายตัว ของมูลคาการสงออกที่ตํ่ากวาของ
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ประเทศทั้งในป 2548 และ 2549 และเร่ิมมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขาที่สูงกวาของ

ประเทศในป 2549 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงขีดความสามารถในการแขงขันที่ลดลงในเวทีการคา

ระหวางประเทศ ดังน้ัน จึงจําเปนที่ผูประกอบการ SME ควรปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ในการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ แนวทางหน่ึงในการแกไขคือ การยายหรือขยายการ

ลงทุนไปยังประเทศที่มีเงื่อนไขทางดานปจจัยการผลิต ตลาดและชองทางการคาระหวางประเทศ 

ที่จะชวยใหผูประกอบการ SME สามารถยกระดับศักยภาพการแขงขันในระดับสากลได อีกทั้งใน

เวลาน้ี เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่อาเซียนกําลังจะกลายเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะชวยเอ้ือ

ใหการยายฐานออกไปในประเทศอาเซียนเปนไปไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับบทสัมภาษณของนายสุกิจ คงปยาจารย นายกสมาคมอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหมไทย ในหนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 กลาววา “แนวโนมการสงออก

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทยในคร่ึงปหลังยังไมฟนตัวนัก เพราะประเทศผูนําเขาหลายแหง  

ไมเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป ไดชะลอการนําเขาสินคาจากไทย และหันไปนําเขาจากประเทศ

ที่มีตนทุนการผลิตและราคาถูกกวาไทย เพื่อรักษากําไรสวนตางแทน เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย 

และบังคลาเทศ สงผลใหเคร่ืองนุงหมไทยเสียเปรียบในการแขงขัน เพราะตนทุนการผลิตทั้งคาแรง 

วัตถุดิบสูงกวา และราคาสินคาไทยขายแพงกวาคูแขงเฉลี่ยรอยละ 10” 

จากบทสัมภาษณของนายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทยในหนังสือ Textile 

Digest ในบทความเร่ือง เคร่ืองนุงหมไทยเล็งยายฐานการผลิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 กลาววา 

“ขณะน้ี ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทยที่มีมูลคาการลงทุนขนาดใหญสุด 15 

รายของไทย ตัดสินใจหยุดลงทุนขยายกิจการเพิ่มเติมในไทย เพราะไมสามารถแบกรับกับนโยบาย

ขึ้นคาแรง 300 บาทตอวันต้ังแตเดือนเมษายนที่ผานมา ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานใน

อุตสาหกรรมจํานวนมาก จึงไดหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะพมาซึ่งมีคาจาง

แรงงานตํ่ากวาในประเทศไทยถึง 3 เทาตัว”  

 

3.2 ประเทศในกลุม CLMV กับศักยภาพการรองรับการลงทุนของ SME ไทย 

 การลงทุนจากตางประเทศในกลุม CLMV มีอัตราการเติบโตที่สูงมากในชวงหลังวิกฤต

เศรษฐกิจของเอเชียในป พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เน่ืองจากนักลงทุนจากชาติตาง ๆ 

เห็นถึงศักยภาพของประเทศในกลุมดังกลาว ทั้งในดานปจจัยการผลิต ตลาดภายในประเทศและ

ตลาดตางประเทศที่ประเทศเหลาน้ีไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีนําเขา อีกทั้งมาตรการสงเสริมการ

ลงทุนจากตางชาติของรัฐบาลในกลุมน้ี ประเทศที่ลงทุนในกลุม CLMV มากขึ้นอยางรวดเร็ว คือ 

ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก ไดแก จีน เกาหลีใต และสิงคโปร  
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ประเทศเกิดใหมเหลาน้ีเร่ิมรับการลงทุนจากตางชาติมากขึ้น เชนเดียวกับจีนเมื่อ 20 ป 

ที่แลว ซึ่งนักลงทุนตางชาติมุงมองไปที่ตลาดที่มีคาแรงงานไรฝมือราคาถูก มีแรงงานรองรับจํานวน

มาก และเนนที่อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเบา (light industrial manufacturing) เปนหลัก เชน การ

ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป รองเทา ดอกไมประดิษฐ ไฟคริสมาสต เปนตน 

เวียดนามมีความพรอมคอนขางมากในการรองรับการลงทุนจากตางชาติ และการกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 เน่ืองจากเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงในหลายดาน ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในชวงที่ผานมารัฐบาลเวียดนามไดเรงปฏิรูปกฎหมายและ

กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียน รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยทั้งดานภาษาและการพัฒนาฝมือ

แรงงาน สําหรับอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในเวียดนามมีการเติบโตของการสงออกถึงรอยละ 

300 ในหลายปที่ผานมา และเปนตลาดนําเขาของสหรัฐที่ใหญเปนอันดับสอง แมแตจีนก็ยังเร่ิมสง

สินคาไปผลิตในเวียดนามและกัมพูชาเพื่อรักษาความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก  

สําหรับกัมพูชา รัฐบาลไดเรงปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจาก

การเมืองในประเทศ เร่ิมมีเสถียรภาพมากขึ้นเปนลําดับ โดยรัฐบาลกัมพูชามุงใหความสําคัญกับการ

อํานวยความสะดวกในภาคสงออกและภาคการลงทุน เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากร

มนุษย และการเสริมสรางความสามารถของการวิจัยและพัฒนา นอกจากน้ี ยังเนนการพัฒนาความ

รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships : PPPs) ใหมีความแข็งแกรง

ยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาพรอมใหการสนับสนุนภาคเอกชนในดานการเสริมสรางความสามารถใน

การแขงขัน กัมพูชามีโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเกือบ 300 โรงงาน จางงานประมาณ 280,000 คน 

ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานผูหญิงที่มาจากชนบท และถือไดวาเปนอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของ

เศรษฐกิจกัมพูชาคิดเปนรอยละ 85 ของการสงออกทั้งหมดของประเทศ ตลาดสงออกที่สําคัญไดแก 

สหรัฐฯ (รอยละ 66) และสหภาพยุโรป (รอยละ 22) เน่ืองจากคาแรงงานราคาถูกและสามารถหาได

งายในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับไทย หรือเวียดนาม เปนตน อีกทั้งยังไดรับสิทธิพิเศษดานการคา

จากนานาชาติในฐานะประเทศดอยพัฒนา ดวยเหตุน้ี รัฐบาลกัมพูชาจึงไดพยายามสนับสนุนและ

สรางกฎระเบียบที่มีความเสรีตอการลงทุนของตางชาติ เพื่อสนับสนุนการลงทุน และกัมพูชาถือเปน

ประเทศเดียวในโลกที่ องคกรแรงงานระหวางประเทศของสหประชาชาติไดเฝาติดตามและรายงาน

ถึงสภาพการทํางานในโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในกัมพูชา เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานระหวาง

ประเทศและแหงชาติซึ่งเปนผลดีตอกัมพูชาในการเรียกความเชื่อมั่นและความ สนใจแกบริษัท

ตางชาติ เชน Levi, Gap เปนตน  
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ตารางท่ี 3 การลงทุนจากตางประเทศในกัมพูชา 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2554 

 

ลําดับท่ี ประเภท จํานวนโครงการท่ีอนุมัติ ทุนจดทะเบียน (ลาน US$) 

1 เสื้อผาสําเร็จรูป 40 41.8 

2 อุตสาหกรรมการเกษตร 13 38.7 

3 ยาง 9 28.3 

4 รองเทา 8 11.0 

5 พลังงาน 4 20.0 

  รวม 102 172.8 

 ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาไทยในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ มกราคม 2554 

 

 เมียนมารเปนประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกับไทยมากที่สุด หลังจากที่เมียนมาร  

เร่ิมเปดประเทศ จัดใหมีการเลือกต้ัง และใหเสรีภาพแกผูนําฝายคาน ทําใหพมาเร่ิมมีความโดดเดน

มากขึ้นในสายตาของนักลงทุนตางชาติ จนถึงปจจุบัน มีเฉพาะนักลงทุนไทยที่เขาไปลงทุนใน

เมียนมารแลว เชน กลุมซีพี กลุมปตท. กลุมสยามซีเมนต (SCG) Black Canyon (รานกาแฟและ

อาหาร) สําหรับเมียนมาร ยังสามารถรองรับการลงทุนจากไทยไดอีกมาก เน่ืองจากพมาเพิ่งเร่ิมเปด

ประเทศ ยังตองการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอีกมาก อีกทั้งโรงงานของพมาที่มีอยูในปจจุบันก็

เกามาก ขาดทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โอกาสการลงทุนที่นาสนใจในเมียนมาร ไดแก 

ธุรกิจบริการอาหาร รานอาหารและรานนํ้าชา ซึ่งชาวเมียนมารใหความนิยมสูง รวมทั้งธุรกิจผลิต

และจําหนายอาหารแปรรูป ธุรกิจผลิตสินคาเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตร ทาเรือ Logistic เปนตน 

การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในเมียนมารเร่ิมมีทิศทางที่สดใส หลังจากที่สหรัฐไดยกเลิกการควํ่าบาตร

ทางเศรษฐกิจในเมียนมารและอนุญาตใหนักลงทุนของตนเขาไปลงทุนในเมียนมารได นักธุรกิจ

ไทยรายใหญหลายรายสนใจจะออกไปลงทุนในเมียนมาร เชน เครือสหพัฒน บริษัท บูติคนิวซิต้ี 

จํากัด เปนตน แต SME ไทยอาจจะตองรออีกสักระยะหน่ึง หรืออาจจะตองรับความชวยเหลืออยาง

ใกลชิดจากภาครัฐของไทยและเมียนมารในการดูแลการเขาไปลงทุน 

ลาว8 มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

ประเทศกัมพูชา พมา และเวียดนาม คือมีอัตราการเจริญเติบโตสูงประมาณรอยละ 8 อีกทั้งยังมีอัตรา

การเจริญเติบโตของการผลิตในอุตสาหกรรมสูงถึง รอยละ 7 คิดเปนอันดับสองของโลก ซึ่งการที่

                                                                    
8แหลงที่มา:   http://www.thai-aec.com/tag/clmv. 
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ลาวมีผลงานโดดเดนขนาดน้ีตองถือวาไมธรรมดาทรัพยากรธรรมชาติของลาวไดแก ไม ยิปซั่ม 

ดีบุก และอัญมณี อยางไรก็ตาม ประเทศลาวเปนตลาดที่มีขนาดเล็กมากๆ คือมีประชากรเพียง 6.6 

ลานคนเทาน้ัน และเชนเดียวกับกัมพูชา ลาวเปนประเทศที่ยังตองพัฒนาในดานสาธารณสุขและ

สุขอนามัยของประชากร โดยอายุเฉลี่ยของคนลาวอยูที่ 63 ปเทากับกัมพูชา สวนรายไดประชาชาติ

ตอหัวของประชากรโดยเฉลี่ยอยูที่ 1,010 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 30,805 บาท) สูงกวา

กัมพูชาเล็กนอย และมีจํานวนประชากรที่อยูใตเสนแบงความยากจนถึงรอยละ 26 ดังน้ัน กําลังซื้อ

ของผูบริโภคลาวจึงอยูในระดับตํ่าเน่ืองจากมีการขยายตัวของเศรษฐกิจคอนขางดีมากในชวงที่ผาน

มา ทําใหลาวมีอัตราเงินเฟออยูที่ประมาณรอยละ 8 สูงกวากัมพูชาเล็กนอย ลาวมีผลผลิตทาง

การเกษตรที่สําคัญหลายอยาง เชน ขาวโพด กาแฟ ออย ฝาย ชา กาแฟ เปนตน และเนนการแปรรูป

ผลิตผลการเกษตร นาจะเปนโอกาสของผูประกอบการไทยที่ตองการวัตถุดิบราคาถูกเพื่อผลิต

อาหารแปรรูปและจําหนายทั้งในตลาดลาวและตลาดกลุมอาเซียน อุตสาหกรรมที่สําคัญของลาว 

ไดแก เหมืองแรทองแดง ดีบุก ทอง และสงออกเปนสินคาหลัก และนําเขาเคร่ืองจักรกล อุปกรณ

การเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภค ในดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ลาวยังตองพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงและการสื่อสารอีกมากเชนเดียวกับกัมพูชา ธุรกิจที่นาลงทุนในลาว ไดแก ธุรกิจราน

กาแฟและเบเกอร่ี ธุรกิจความงาม ธุรกิจอูซอมรถ เน่ืองจากยังไมเพียงพอ 

 

ตารางท่ี 4 ธุรกิจท่ีนาลงทุนในกลุมประเทศ CLMV 

 

ประเทศ ธุรกิจท่ีนาลงทุน 

เมียนมาร รานอาหารไทยและรานนํ้าชา การผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแปรรูป 

การผลิตสินคาเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตร ทาเรือ อูซอมรถ อุตสาหกรรมไม

แปรรูป สินคาอุปโภคบริโภค 

ลาว การผลิตสินคาเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตร ธุรกิจกาแฟและเบเกอร่ี ธุรกิจ

ความสวยความงาม อูซอมรถ โรงเรียนนานาชาติ 

เวียดนาม อุตสาหกรรมการเกษตร สินคาอุปโภคบริโภค เสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรม

ทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเน่ือง การแปรรูปสัตวนํ้า 

กัมพูชา การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ธุรกิจการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบนเกาะและชายหาด 

โรงแรมและรีสอรท ที่พักอาศัย รานอาหาร สนามกอลฟ 

ที่มา : https://news.voicetv.co.th/business/40839.html 
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3.3  ตัวอยางอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปกับการลงทุนใน CLMV 

มีการประเมินวา ในไทยมีโรงงานดานสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปทั้งสิ้นกวา 4500 โรงงาน 

มีคนงานทั้งสิ้นประมาณ 1 ลานคน  

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ลงบทสัมภาษณ นักธุรกิจไทยในกลุม

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป โดยสรุปไดวา เมื่อคาจางแรงงานของไทยปรับตัวสูงขึ้นเปนวันละ 300 

บาทสําหรับคาแรงขั้นตํ่า หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 40 ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2555 ใน 7 จังหวัด 

นํารอง ทําใหอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํานวนมาก ตองยายฐานการผลิตไปตางประเทศมากขึ้น 

ประธานกลุมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายสมศักด์ิ ศรีสภรวณิธิย กลาววา “ถือเปน 

Big Move คร้ังใหญ ต้ังแตกอกําเนิดอุตสาหกรรมน้ีในไทย เขากลาววา คาแรงงาน 300 บาทคือ 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมปลายนํ้าอยางเคร่ืองนุงหมยายฐานการผลิตไปเยอะมาก เพราะ

เปนอุตสาหกรรมที่เคลื่อนไหวเร็ว (เพียงแคยายจักรเย็บผาไปเทาน้ัน) ยายฐานไดงายกวากลุมสิ่งทอ

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมกลางนํ้า และตนนํ้าเชน กลุมเสนใย” 

ขอมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุวา อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย (รวมเคร่ืองนุงหม) 

มีมูลคาการสงออกคิดเปนรอยละ 3.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเปนมูลคา

การสงออกรวม 1.5 แสนลานบาทตอป และมีการจางงานกวา 1 ลานคน คิดเปนรอยละ 20 ของ 

การจางงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดของไทย มีโรงงานประมาณ 4500 โรงงาน  

โดยมากกวารอยละ 50 เปนโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและเคร่ืองนุงหม 

นายสิทธิโชค จตุรเจริญคุณ ผูจัดการฝายวิเคราะหและพัฒนา กลุมที เค การเมนท  

ที่ตัดสินใจยายฐานการผลิตไปกัมพูชา กลาววา “คาแรงงานที่เพิ่มเปน 300 บาท กลายเปนดาบสอง

คมที่บั่นทอนอุตสาหกรรมไทย ตอใหมีการบริหารจัดการที่ดีอยางไร ก็ปรับตัวไมทัน เพราะปจจุบัน 

คาแรงงานของประเทศในกลุม CLMV ถูกกวาไทยหลายเทาตัว โดยเฉพาะที่กัมพูชา คาแรงงานขั้น

ตํ่าเดือนละประมาณกวา 1000 บาท ถูกกวาคาแรงงานในไทย 5 เทาตัว” 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน 

         หนวย : เหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ 2547 2549 2551 2554 (1) 

ไทย 1.29 ตอชั่วโมง 1.75 ตอชั่วโมง 1.80 ตอชั่วโมง 350 ตอเดือน 

มาเลเซีย 1.189 ตอชั่วโมง 1.34 ตอชั่วโมง 1.57 ตอชั่วโมง N/A 

อินโดนีเซีย 0.559 ตอชั่วโมง 0.65 ตอชั่วโมง 0.83 ตอชั่วโมง N/A 

กัมพูชา 60 ตอเดือน (2) N/A 80 ตอเดือน (3) 100-120 ตอเดือน 

เมียนมาร 18-20 ตอเดือน (5) N/A 38-44 ตอเดือน(4) ตํ่ากวา 100 ตอเดือน 

สปป.ลาว N/A N/A 70 ตอเดือน (6) 100-120 ตอเดือน 

เวียดนาม 0.28 ตอชั่วโมง 0.46 ตอชั่วโมง 0.57 ตอชั่วโมง 150-170 ตอเดือน 

ที่มา : Werner International Managing Consultants สถิติสิ่งทอไทย 2552/2553 

1) บทสัมภาษณนายสุกิจ คงปยาจารย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย, 2554 

2) NEAK (2006) (3) www.sourceasean.com (4) Kudo (2010) (5) Kudo (2005) 

3) คาจางขั้นตํ่า www.dpisavan.com 

 

ภายใตเงื่อนไขของโลกที่เปลี่ยนไปเปรียบเสมือนแรงผลักใหภาคเอกชนตอง รวมกลุม 

ชวยเหลือตัวเองมากขึ้น ยอมรับวา ความชวยเหลือจากทางภาครัฐมีชา หรือไมมีเลย ระยะหลังจึง

เห็นโมเดล การรวมกลุมกันออกไปลงทุนในตางประเทศในลักษณะรวมกลุมอุตสาหกรรม  

ที่ดําเนินการเองโดยเอกชน  

สําหรับ SME พบวา ในป 2549 หมวดการผลิตที่มีจํานวน SME ในสัดสวนที่สูง ไดแก 

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม (รอยละ 23 ของจํานวน SME ในสาขาการผลิต) หมวดเคร่ืองแตงกาย 

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

เฟอรนิเจอร (รอยละ 6.9) และหมวดอ่ืนๆ (รอยละ 24.7)  

จะเห็นไดวา SME กระจายอยูในหมวดเคร่ืองแตงกายและสิ่งทอ รวมกันสูงที่สุดคือ  

คิดเปนรอยละ 23.7 ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา กลุมเคร่ืองแตงกายและสิ่งทอ เปนกลุมที่มีความสําคัญ

มากที่สุดในภาคการผลิตของ SME ทั้งหมด 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของกัมพูชา 

วิเคราะหตามแบบ SWOT ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 6 วิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในกัมพูชา 

จุดแข็ง จุดออน 

- มีแรงงานราคาถูกและหาไดงาย 

- มีสิทธิพิเศษทางการคากับประเทศพัฒนาแลว

หลายประเทศ สามารถเขาสูตลาดสงออกไดงาย 

- มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและการเปด

กวางตอนรับการลงทุนจากตางชาติมากที่สุด

ในบรรดาประเทศพัฒนานอยทั่วไป 

- กอใหเกิดการจางงานสงผลดีตอประเทศ ทําให

รัฐบาลกัมพูชาใหการสนับสนุนทุกดาน เชน 

การฝกฝมือแรงงาน  

- รัฐบาลกัมพูชาใหการสงเสริมการลงทุนใน 

อุตสาหกรรมน้ีเปนลําดับตน โดยเฉพาะการ

ยกเวนอากรนําเขาวัตถุดิบ และสิทธิประโยชน

ดานการลงทุน 

- มีการตรวจสอบมาตรฐานการใชแรงงานจาก 

ILO (International Labor Organization) ใน

การประกอบการผลิต 

- มีความตอเน่ืองในนโยบายการพัฒนาภาค 

- อุตสาหกรรม สวนหน่ึงเปนผลมาจากความมี

เสถียรภาพทางการเมือง 

- แรงงานระดับลางมีทักษะในการตัดเย็บตํ่ากวา 

- มาตรฐานและแรงงานระดับกลางขาดทักษะใน  

- การบริหารจัดการ 

- ตนทุนคาไฟฟายังสูงอยู แมวามีแนวโนมที่คา  

- ไฟฟาจะลดลงในอนาคต แตยังไมใชในระยะสั้น 

- ระบบการบริหารจัดการของรัฐขาดธรรมาภิบาล 

- ระบบโครงสรางพื้นฐานยังไมดี 

- ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบในการผลิตจาก 

- ตางประเทศ 

- ความสัมพันธของแรงงานกับนายจางไม

แนนอน เน่ืองจากไมมีสัญญาทางการในการ

จางการผลิต และความซื่อสัตยตอนายจาง 

อุปสรรค โอกาส 

- การพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ อาจ

เกิดปญหาเมื่อวัตถุดิบขึ้นราคา ถูกปฏิเสธการ

ขาย เกิดความลาชาในการสงวัตถุดิบ สงผล

กระทบตอกระบวนการผลิต 

- การพึ่งพาตลาดการสงออกมากเกินไปอาจ เกิด

ปญหาที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในระยะ 

ยาว เชน การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

- กัมพูชาเปนสมาชิกของอาเซียน และเปน

สมาชิก/คูเจรจากับเขตการคาเสรีอ่ืน ๆ เชน จีน 

เกาหลีใต และญ่ีปุน 

- ตนทุนคาจางแรงงานของจีนสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง ทําใหจีนตองแสวงหาแหลงผลิตใหม 

ๆ ตามแนวชายแดน  

- กฎระเบียบมีความเปนสากลมากขึ้น เน่ืองจาก 

อุปสรรค โอกาส 
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- เผชิญกับการแขงขันดานคาจางแรงงานกับ 

- เวียดนามและบังคลาเทศซึ่งมีแรงงานจํานวนมาก  

- ระบบภาษี การเงิน การธนาคาร และศาล ยัง

ไมไดรับการยอมรับในสากล 

เปนสมาชิกในองคกรระหวางประเทศ  

- รัฐบาลกัมพูชาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

อยางตอเน่ืองโดยความชวยเหลือจาก

ตางประเทศ ทําใหการขนสงเปนไปไดสะดวก

มากขึ้น 

- แรงงานสามารถฝกทักษะเพื่อปรับปรุงกระบวน 

- การผลิตไดอีกในอนาคต 

 

จากผลการวิเคราะหโดย SWOT จะเห็นไดวา กัมพูชาเปนประเทศที่เหมาะสมตอ 

การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับนักลงทุนไทย  

 

3.4 หนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุนธุรกิจ SME 

หนวยงานไทยที่ใหการสนับสนุนธุรกิจ SME มีมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน แบงเปน 

1) ดานการลงทุน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม ศูนยบริการนักลงทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนตน 

2) ดานการเงิน ไดแก ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด

ยอมและประชาชน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME 

Bank) ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชยตาง ๆ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ยอม (บสย.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) สมาคมธนาคารไทย เปนตน 

3) ดานการตลาด ไดแก กระทรวงพาณิชย คือ กรมสงเสริมการสงออก กรมการคาภายใน 

กรมการคาตางประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน 

4) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เปนตน 

แตละหนวยงานมีภารกิจและความรับผิดชอบแตกตางกันไป ซึ่ง SME สามารถใชบริการ

ไดตามภารกิจตาง ๆ ที่แตละหนวยงานกําหนดขึ้นเพื่อสงเสริม SME  

อยางไรก็ตาม ในการสงเสริมการลงทุน SME เพื่อไปลงทุนในตางประเทศ ในปจจุบัน  
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ยังไมมีการบูรณาการการดําเนินการของภาครัฐและเอกชน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความชวยเหลือที่ได

จากภาครัฐอาจจะยังไมเพียงพอและอาจจะยังไมสนองความตองการของนักธุรกิจไทย ทั้งขนาด

ใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม ดังจะเห็นไดจากบทสัมภาษณของนายสมศักด์ิ ศรีสภรวาณิธิย 

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย และกรรมการผูจัดการฮงเส็งการทอ ผูผลิตเสื้อผากีฬา

แบรนด Nike ในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 25 มิถุนายน 2555 กลาววา “….ไปกันเยอะ ไปกัน

เปนพรวน 15-16 ราย พวกน้ีเขารวมกลุมกันเปนคลัสเตอร ออกไปกันเอง รัฐบาลแทบไมได

ชวยเหลืออะไรเลย การปรับตัวของเอกชนมาในทิศทางน้ีแลว”  

นายชวลิต น่ิมลออ ประธานกรรมการบริหารและผูอํานวยการใหญ บริษัท โอเรียลตอล 

การเมนท จํากัด กลาวในการสัมมนาเร่ือง SME Roadmap : เปดแนวรุก AEC ภาคอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ” เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 วา “ภาคเอกชนตองการใหหนวยงานรัฐแกกฎหมายเพื่อปรับหนาที่

การทํางานในการสนับสนุนผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะหนวยงานที่

เกี่ยวของ 3 หนวยงาน คือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

และกรมสงเสริมการสงออก ซึ่งรัฐบาลจะตองแกไขกฎหมายทันทีไมใชรอใหถึงป 2558 จะไมทัน 

โดยที่ผานมารัฐบาลเสนอแกไขรัฐธรรมนูญไดและถาจะแกกฎหมายอ่ืนก็คงทําได อุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหมจําเปนตองออกไปลงทุนในตางประเทศเพราะตนทุนการผลิตสูงขึ้น โดยรายไดที่ได

จากการต้ังฐานการผลิตในตางประเทศอาจจะตกอยูในประเทศเพื่อนบานรอยละ 20 แตรายได 

สวนใหญเปนของไทยรอยละ 80 ซึ่งเมื่อผูประกอบการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานแลว 

หนวยงานทั้ง 3 หนวยงานควรจะออกไปดูแลผูประกอบการไทยในตางประเทศ เหมือนกับที่ดูแล

ผูประกอบการในไทย” 

ปญหาในการปฏิบัติงานของหลายหนวยงานของไทยที่ทําใหการดําเนินการสงเสริม 

การลงทุนไทยในตางประเทศไมตอบสนองความตองการของนักธุรกิจไทย อาจยกตัวอยาง 

การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนโดยการวิเคราะห SWOT ดังน้ี 
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ตารางท่ี 7 วิเคราะห SWOT การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

จุดแข็ง จุดออน 

- ใกลชิดกับภาคเอกชน ทําใหไดขอมูลที่เปน 

Business Intelligence เพื่อใชในการปรับปรุง

นโยบายสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

และขอมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม 

- มีความใกลชิดและมีเครือขายกับหนวยงาน

สงเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 

CLMV ทั้งน้ี BOI ไดจัดทํา MOU เพื่อความ

รวมมือดานการลงทุนกับหนวยงาน BOI ใน 

CLMV แลว เปนประโยชนในการขอความ

ชวยเหลือหรือรวมมือเพื่อสงเสริมการลงทุน

และแกไขปญหา 

- เปนฝายเลขานุการในคณะอนุกรรมการ

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

สามารถเสนอยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ลงทุนไทยในตางประเทศ และประสานกับ

หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการเปนไป

ตามยุทธศาสตรได 

- อัตรากําลังไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจที่

เพิ่มขึ้น 

- กฎหมายสงเสริมการลงทุนไมครอบคลุม

ภารกิจในการสงเสริมการลงทุนไทยใน

ตางประเทศ 

- งบประมาณมีจํากัด และประเทศเปาหมายมี

หลากหลายไมไดแบงสรรงบประมาณ

เรียงลําดับความสําคัญของประเทศเปาหมาย 

- ไมมีเจาหนาที่และสํานักงานประจําใน

ประเทศ CLMV ทําใหการดําเนินการหรือ

ประสานงานไมคลองตัว  

- เจาหนาที่มีการเปลี่ยนหนาที่บอยคร้ังทําให

การทํางานขาดชวงไมตอเน่ืองในบางชวงเวลา 

อุปสรรค โอกาส 

- หนวยงานราชการไทยยังไมทํางานอยาง

บูรณาการ กอใหเกิดความยากลําบากในการ

รวมมือและประสานงานทั้งในสวนการ

สงเสริมการลงทุนและแกไขปญหาของนัก

ลงทุน 

- การทํางานโดยคํานึงถึง KPI ของแตละ

หนวยงานราชการไทย เปนสวนหน่ึงที่ทําให

การทํางานอยางบูรณาการเปนไปไดยาก 

- เปนหนวยงานหลักในคณะทํางานดานการ

ลงทุนของอาเซียน เปนโอกาสที่จะผลักดัน

การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนัก

ธุรกิจไทยตอการลงทุนใน CLMV ได 

- ภาคเอกชนเห็นความสําคัญของภารกิจของ

สํานักงานฯในการเปนหนวยงานหลักในการ

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

- การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 

2558 ทําใหเอ้ืออํานวยแกการลงทุนไทยใน  
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อุปสรรค โอกาส 

 CLMV โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยมี

ความสามารถในการลงทุนในตางประเทศ 

 

 อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาการปฏิบัติงานของอีกหลายหนวยงานจากความเห็นของ

เอกชนซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไข เพื่อใหการดําเนินงานชวยเหลือ SME ออกไปลงทุนใน

ตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน 

 จากบทความในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่  23 เมษายน 2555 ลงบท

สัมภาษณของนายอวยพร ตันละมัย ที่ปรึกษาภาษีของบริษัทดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา 

จํากัด (ดีลอยทฯ) สรุปวา กรมสรรพากรจะตองปฏิรูปกฎหมายภาษีอากรทั้งระบบ เพื่อใหกฎหมาย

ทันสมัยและสอดคลองกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะกฎหมายภาษีสรรพากรซึ่งมีหลาย

ประเด็นที่ไมสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศ เชน  

1)  การลงทุนตางประเทศมีคาใชจายจํานวนมาก บางทีลงทุนแลวลมเหลว ตรงน้ี

อาจเปนปญหา เพราะหากไปลงทุนลมเหลวเกิดการขาดทุนขึ้นมากมาย สรรพากรจะยอมรับแคไหน 

ในทางปฏิบัติเจาหนาที่สรรพากรอาจต้ังแง ไมใหหักรายจาย นอกจากน้ีรัฐควรสงเสริมใหหัก

คาใชจายไดสองเทา 

2) ธุรกรรมในตางประเทศที่ทําเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ตามกฎหมายภาษี

อากรตองแปลงคาเปนเงินบาททุกรายการ เชน การบินไทยมีสาขาในตางประเทศ ทุกคร้ังที่ขายต๋ัว 1 

ใบตองคํานวณเปนเงินบาททุกรายการ เปนภาระยุงยากมาก 

ปญหาเหลาน้ี หากเปนบริษัทขนาดใหญ ก็อาจจะจางที่ปรึกษาดูแลแกไขหรือใช

ความสัมพันธตอรองกับรัฐบาลทองถิ่น แตหากเปน SME นอกจากจะเพิ่งรูปญหาเมื่อลงทุนไปแลว 

ยังขาดทั้งเงินทุนและบุคลากรที่จะลงมาแกไขปญหา ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงจําเปนตองจัดสรร

หนวยงานและบุคคลากรที่จะเขามาชวยเหลือ SME อยางจริงจัง เพื่อลดอุปสรรคปญหาตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นจากการออกไปลงทุนในตางประเทศ  

 

3.5  องคกรท่ีประสบความสําเร็จในการสงเสริม SME ออกไปลงทุนในตางประเทศ 

3.5.1 องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญ่ีปุน หรือ Japan External Trade 

Organization – JETRO)  

มีภารกิจหนาที่ในการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนของญ่ีปุนในตางประเทศที่

เปนประโยชนหลายเร่ือง เชน 
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1) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) เกี่ยวกับโอกาส

การลงทุนทางตรงในไทย และการรวมลงทุนกับบริษัทไทย  

2) การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองเกี่ยวกับบรรยากาศ 

การลงทุนในไทย กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในไทย เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมาย

การจัดต้ังบริษัท เปนตน 

3) การจัดหาที่ปรึกษาอาวุโสดานการลงทุนของญ่ีปุนเมื่อป พ.ศ. 2539 ประจําที่ 

JETRO ที่กรุงเทพฯ เพื่อใหคําแนะนําในการหาผูรวมทุน และความรวมมือกับญ่ีปุนดานเทคโนโลยี 

นอกจากการใหบริการในเร่ืองเหลาน้ีแลว  

4) จัดต้ังโครงการ JETRO Overseas Investment Cooperation (JOIN Scheme) 

  เพื่อสงเสริมการลงทุนทางตรงในไทยและการถายทอดเทคโนโลยีจากญ่ีปุน 

ภายใตโครงการน้ี สํานักงานของ JETRO ที่กรุงเทพฯ จะใหความชวยเหลือบริษัท SME ของญ่ีปุนที่

สนใจลงทุนในไทยในหลายเร่ือง รวมถึงความชวยเหลือในการศึกษาและสํารวจขอมูลในไทย

เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในไทยของ SME ญ่ีปุน เปนตน 

ทั้งน้ี ไดจัดต้ังศูนยใหการสนับสนุนดานธุรกิจของJETRO หรือ JETRO 

Business Support Center (JETRO BSCT) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 ศูนยดังกลาวทําหนาที่

ใหบริการแบบครบวงจร (One-stop-service Center) สําหรับนักลงทุน SME ของญ่ีปุนซึ่งมีงบลงทุน

ที่จํากัด ไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลที่จะใชในการพิจารณาการลงทุน  

5) การใชเครือขายที่มีอยูอยางกวางขวางทั้งในญ่ีปุนและในตางประเทศ เพื่อ

สงเสริมการแลกเปลี่ยนและความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางญ่ีปุนและประเทศตาง ๆ JETRO 

ใหความชวยเหลือ SME สรางความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ดานธุรกิจและเทคโนโลยี และพัฒนา

สินคาและบริหารใหม ๆ โดยทําการสํารวจความตองการในตางประเทศ การสงคณะไปเยือน

ประเทศที่มีศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนจากญ่ีปุน และเชิญบริษัทจากตางประเทศไปเยือนญ่ีปุน 

เปนตน ซึ่งเปนประโยชนในการกอใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ 

6) สงผูสนใจชาวญ่ีปุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชั้นสูงที่เขา

รวมโครงการไปรับการอบรมในศูนยบมเพาะชั้นนําในตางประเทศโดยออกคาใชจายให (สูงสุด

นาน 18 เดือน) และ จัดใหมีบริการใหคําแนะนําดวย ในการน้ี JETRO ไดทํางานรวมกับศูนยบม

เพาะหลายแหง เชน สหรัฐฯ หรือยุโรป  

3.5.2 Korea Trade Investment Promotion Agency หรือ KOTRA 

มีบทบาทและภารกิจในการสงเสริมการคาและการลงทุนในตางประเทศคลายกับ 

JETRO และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูระหวางหนวยงานทั้งสองอยางตอเน่ือง  
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ภาพท่ี 1  แผนภูมิของศูนยสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศของ KOTRA 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.apecsmewg.org/2008/sme_doc/PDF/08_smewg26_021_item%2018.5_ 

Overseas%20Investment-KOTRA.pdf 

 

 KOTRAมีรูปแบบและบริการที่สามารถนําไปสูเปาหมายคือการสงเสริมการ

ลงทุนในตางประเทศไดเปนอยางดี ไดแก 

1) Call Center เปนฝายแรกที่จะรับเร่ืองหรือใหคําแนะนําแกผูสนใจ และมี

บริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายโดยไมเสียคาใชจาย แตจะกําหนดประเทศเปาหมายที่มีผูสนใจ

มาก สัปดาหละ 1 วันสลับกันไป 

2) การจัดต้ังสภาสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ (Overseas Investment 

Support Council) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐ องคกรตางๆ และธนาคาร เปนตน จะเปน 

ผู ใหคําปรึกษาเปนพิเศษในภาคธุรกิจตาง ๆ  

 

KOTRA 

Global KOTRA Outbound Invest KOREA 

Global Market Issues (WTO, FTA, etc) 
 Regional  

 Research 

 Team 

• Regional Market Information 

• Research on Investment Related Laws and 

   
 

Global  

Korea 

Overseas Investment Support Department Advisor 

• Information Portal Site (OIS) 

• Korea Business Support Center 

• Development and Consultation of 

Overseas Business Projects 

• Overseas Investment Team 

• Project Marketing Team 

• Project Consulting Team 



24 

 

ตารางท่ี 8   โครงสรางการใหบริการของสภาสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ (Overseas 

Investment Support Council) 

ภาคธุรกิจ เร่ืองท่ีใหคําปรึกษา ท่ีปรึกษา 

การเงิน ระบบการเงินในเกาหลี Exim Bank 

 ระบบการเงินในประเทศเปาหมาย 

ประกันภัยการลงทุนในตางประเทศ 

บริษัทประกันการสงออก 

ธนาคารเอกชน 

ภาษี ขั้นตอนการชําระภาษีในเกาหลี 

ขั้นตอนการชําระภาษีในประเทศเปาหมาย 

ระบบภาษีของทองถิ่น 

National Tax Service 

กฎหมายและ

ระเบียบ 

การจัดการดานแรงงาน 

ความชวยเหลือเร่ืองแรงงาน 

ขั้นตอนการลงทุนในตางประเทศ 

KOTRA 

กระทรวงแรงงาน 

Exim Bank   ธนาคารเอกชน 

บรรยากาศการ

ลงทุนและธุรกิจ 

ขอมูลเกี่ยวกับประเทศเปาหมาย 

ใหการสนับสนุนเพื่อใหไดงานในโครงการ

กอสรางในตางประเทศ 

KOTRA 

Small and Medium Business Corp. 

กระทรวงการกอสราง 

ที่มา : http://www.apecsmewg.org/2008/sme_doc/PDF/08_smewg26_021_item%2018.5_ 

 Overseas%20Investment-KOTRA.pdf 
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3) การใหบริการดานยุทธศาสตรแบบเจาะลึกโดยทําการศึกษาเชิงลึกรายภาค

ธุรกิจ ตามความประสงคของผูรับบริการ (Tailor-made Clients Requests) ไดแก 
 

 บริการท่ีจัดให 

การใหคําปรึกษาแบบ

เจาะลึก 

- ยุทธศาสตรการลงทุนในตางประเทศและ Roadmap 

- ยุทธศาสตรการตลาดที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก 

- สถานการณดานการตลาดและความสามารถในการแขงขันของสินคา 

การศึกษาดานการตลาด - รายงานเชิงลึกดานการตลาดรวมถึงการวิเคราะหถึง 

- ผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม 

- การสํารวจความตองการของผูบริโภค 

- ประเด็นดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนตน 

ที่มา : http://www.apecsmewg.org/2008/sme_doc/PDF/08_smewg26_021_item%2018.5_ 

Overseas%20Investment-KOTRA.pdf 

 

4) การใหบริการตามความประสงคของลูกคา (KOTRA Tailor-made Service) 

โดยไมเสียคาใชจาย ไดแก 

 

บริการ รายละเอียดของบริการและขอมูล 

การศึกษาดานการตลาดในตางประเทศ 

เพื่อการลงทุน 

-  ขอมูลเชิงลึก 

- สภาพการลงทุน (เชน การผลิต ระบบโลจิสติกส ที่ต้ัง

ของโรงงาน กฎหมายและระเบียบ ขั้นตอนการลงทุน 

ผูรวมทุน 

ความชวยเหลือในการจัดคณะนักธุรกิจ 

เยือนประเทศเปาหมาย 

- Korea Trade Center ในแตละประเทศเปาหมายจะให

ความชวยเหลือจัดกําหนดการนัดหมายและที่พัก 

- จัดประชุมรวมกับหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการ

ลงทุน 

Overseas Investment Premium Service 

หรือการใหบริการเปนพิเศษสําหรับการ 

ลงทุนในตางประเทศ 

- ใหบริการเปนรายบุคคลตามความตองการ รวมถึง

ความชวยเหลือในการจัดต้ังโรงงานหรือสาขา 

- ในตางประเทศ  
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ที่มา : http://www.apecsmewg.org/2008/sme_doc/PDF/08_smewg26_021_item%2018.5_ 

Overseas%20Investment-KOTRA.pdf 

 

 มีอีกบทบาทหน่ึงที่ทั้งสองหนวยงานทํางานอยูเบื้องหลังความสําเร็จของหลาย

บริษัท น่ันคือ การชวยเหลือแกไขปญหาการลงทุน และการเปน Lobbyist ในหลายเร่ืองและหลาย

โครงการลงทุน ขึ้นอยูกับวาอุตสาหกรรมน้ัน ๆ จัดเปนอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศหรือไม 

สิ่งเหลาน้ี จึงนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะในบทที่ 4 

 

 

 



 

บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

SME เปนกลุมธุรกิจที่ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐเปนพิเศษ เน่ืองจากความ 

ไมพรอมในหลายเร่ือง ทั้งเงินทุน เทคโนโลยี การแสวงหาตลาด วัตถุดิบ และขาดขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการลงทุนหรือขยายกิจการในอนาคต และในสถานการณปจจุบัน ที่ SME ในหลาย

กิจการโดยเฉพาะที่ใชแรงงานสูง และแรงงานจํานวนมาก เชน อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผา

สําเร็จรูป ที่ประสบปญหาอยางหนัก เมื่อคาแรงงานขั้นตํ่าเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งแรงงานหายากยิ่ง ทําให

ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ลดความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก ทําใหหนวยงานของรัฐมีความ

จําเปนตองใหความชวยเหลืออยางจริงจัง  

ผลการศึกษาไดเจาะลึกถึง SME กับความจําเปนในการลงทุนใน CLMV ในอุตสาหกรรม

การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ทําใหเห็นวา โอกาสของไทยยังมีอยูมาก มีศักยภาพที่จะรองรับการลงทุน

จาก SME ไทยได แตปญหาคือ ขาดความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกจากภาครัฐอยาง

เพียงพอ ทั้งน้ี จากบทสัมภาษณจากนักธุรกิจชั้นนําของไทยในอุตสาหกรรมน้ี  

หนวยงานภาครัฐและเอกชนจึงมีความจําเปนตองทบทวนบทบาทและหนาที่และแสวงหา

ยุทธศาสตรที่เหมาะสมอยางเรงดวนเพื่อสนองความตองการของ SME อยางรวดเร็ว กอนที่จะเกิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ซึ่งจะทําใหการแขงขันเพิ่มมากขึ้นทั้งในไทยและใน CLMV  

ผลการศึกษาไดยกตัวอยางความสําเร็จขององคกรของประเทศที่เจริญแลวเชน ญ่ีปุน และ

เกาหลีใต ไดแสดงใหเห็นถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและกิจกรรมโครงการตาง ๆ มากมายที่ทั้งสอง

องคกรดําเนินงานเพื่อสงเสริมให SME ของตนออกไปลงทุนในตางประเทศใหไดผลสําเร็จอยางยิ่ง 

แมทั้งสององคกรจะเปนเอกชน แตก็มิไดหมายความวา หนวยงานภาครัฐจะไมสามารถจะนํา

ประสบการณหรือภารกิจบางประการของเอกชนมาปรับใชได หากโครงการหรือภารกิจน้ัน จะเอ้ือ

ประโยชนตอนักธุรกิจ และการดําเนินการเพื่อให SME ไดประสบความสําเร็จจากการลงทุนใน

ตางประเทศ ยอมมิใชภารกิจของภาครัฐแตเพียงลําพัง แตตองเปนหนาที่รวมกันของทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อสรางความสําเร็จใหแก SME ในการออกไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะใน CLMV  

 



28 

 

4.2  ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในบทที่ผานมา นําไปสูขอเสนอแนะเพื่อการพิจารณา อยางไรก็ตาม 

ขอเสนอแนะเปนเพียงความเห็นของผูเขียน จากประสบการณการทํางาน การหารือกับภาคเอกชน 

และพิจารณาถึงความเปนไปไดที่หนวยงานตาง ๆ จะสามารถดําเนินการไดใน 3-5 ป ดังน้ี  

4.2.1  การปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงาน 

 1) จัด ต้ัง ค ณะ กรรมก ารส ง เส ริม กา รล ง ทุนไท ย ในต า ง ประเท ศ  โดย มี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวยรัฐมนตรีจากหนวยงานดานเศรษฐกิจ เชน 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน 

รวมดวย 3 สมาคมที่มีประสบการณการทําธุรกิจในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ CLMV สภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทในการ

กําหนดยุทธศาสตร และการใหความชวยเหลือในตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย Exim 

Bank และผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณลงทุนในตางประเทศ หนาที่รับผิดชอบ คือ การกําหนด

ยุทธศาสตรการลงทุนในตางประเทศ แกไขปญหาหรือเจรจากับประเทศเปาหมายในการชวยเหลือ

นักลงทุนไทย เจรจากับประเทศเปาหมายเพื่อผลักดันโครงการลงทุนของไทยในตางประเทศ  

ในโครงการขนาดใหญที่มีผลกับการลงทุนไทยในตางประเทศ เชน ดานพลังงาน ธนาคารและ

สถาบันการเงิน โครงการกอสรางทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กในลักษณะการรับชวงการผลิต ทาเรือ 

และการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เปนตน เลือกสรรหรือพิจารณาบริษัทที่มีความนาเชื่อถือในการ

สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในตางประเทศ 

2) ภายใตคณะกรรมการสง เส ริมการลงทุนไทยในต างประเทศ จัด ต้ัง

คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทย 4 กลุมพันธะกิจ ไดแก 

2.1) คณะอนุกรรมการดานนโยบาย โดยมี รัฐมนตรีว าการกระทรวง

อุตสาหกรรมหรือพาณิชย เปนประธาน อํานาจหนาที่ ดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตรเพื่อสงเสริม

การลงทุนไทยในตางประเทศทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ กลางและยอม สงเสริมใหเกิดการลงทุนใน

โครงการขนาดใหญ เชน การกอสราง โรงแรมขนาดใหญ Logistics คลังสินคา โครงการ Contract 

Farming พลังงาน นิคมอุตสาหกรรม เปนตน การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาวิสาหกิจขนาด

ใหญในโครงการขนาดใหญ เสนอประเด็นเจรจากับประเทศเปาหมายทั้งในกรอบทวิภาคและ 

พหุภาคีที่จะเปนประโยชนตอการลงทุนไทยในตางประเทศ การเชื่อมโยงการลงทุนไทยใน

ตางประเทศกับโครงการการใหความชวยเหลือกับประเทศเพื่อนบาน คณะอนุกรรมการ ไดแก 

หนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ธนาคาร 
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แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการคา สมาคมธนาคารไทย เปนตน  

2.2) คณะอนุกรรมการสงเสริม SME ลงทุนในตางประเทศ  โดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน และ สสว. เปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่  

รางยุทธศาสตรเพื่อนําเสนอคณะกรรมการในการสงเสริม SME ลงทุนในตางประเทศ การใหความ

ชวยเหลือและแกไขปญหาการลงทุน การกําหนดประเทศเปาหมายที่ SME จะมีศักยภาพการลงทุน 

กําหนดอุตสาหกรรมที่ตองการสงเสริมใหออกไปลงทุนในตางประเทศ เชน เสื้อผาสําเร็จรูป 

รองเทา อัญมณีและเคร่ืองประดับ โรงแรมขนาดเล็ก ประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ไดแก  

กรมสงเสริมการสงออก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ SME  

2.3) คณะอนุกรรมก ารด านกา รเงิ นแล ะภา ษี  โดยมี รัฐมนตรีว ากา ร

กระทรวงการคลัง เปนประธาน ทําหนาที่ กําหนดสิทธิประโยชนของการลงทุนไทยในตางประเทศ 

ระบบภาษีที่จะเอ้ืออํานวยตอการลงทุนไทยในตางประเทศ ทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา รวมถึงการผลักดันใหมีการจัดทําอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน เปนตน 

คณะอนุกรรมการประกอบดวย หนวยงานที่เกี่ยวของดานการเงินและภาษี 

2.4) คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและแรงงาน การเสนอแกไขกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ การชวยเหลือคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ

ใหกับบริษัทไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาแรงงานจากการ

ลงทุนในตางประเทศ เปนตน คณะกรรมการชุดน้ี ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ และบริษัทที่

ปรึกษาดานกฎหมายที่มีประสบการณใหบริการแกบริษัทไทยที่ลงทุนในตางประเทศ 

4.2.2  ภารกิจที่จะตองเรงดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก SME ในการลงทุนใน

ตางประเทศ จากตัวอยางของการสงเสริมการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ไดแก 

1) ความรวมมือกับกัมพูชาในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสําหรับ SME ใน

กัมพูชาที่มีอยู สําหรับการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ตามที่ไดกลาวขางตน รัฐบาล

ไทยโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ควรจะหารือกับรัฐบาลกัมพูชา 

รวมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยังไม active ใหรองรับการลงทุนจากไทย ในการน้ี อาจแกไข

กฎหมายใหการนิคมอุตสาหกรรมสามารถออกไปทําธุรกรรมในตางประเทศ หรือหารือภาคเอกชน

เขาไปปรับปรุงและดําเนินการในกัมพูชา และมีเจาหนาที่ของการนิคมฯ หรือหนวยราชการไทย

ประจําเพื่อใหความชวยเหลือและประสานงานกับเจาหนาที่กัมพูชาในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว 

ในเร่ืองน้ีอาจเปนตนแบบใหขยายไปยังการลงทุนในประเทศอ่ืน สําหรับ SME 

2) การจับคูรวมทุน อาจให สสว. หรือสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปน



30 

 

หนวยงานหลักในการจัดทํารายชื่อผูสนใจฝายไทยและกัมพูชา ในการจับคูรวมทุน และติดตามผล 

หรือเปนการรวมกลุมทางธุรกิจ (cluster) เขาไปรวมทุนกับกัมพูชาโดยขอความรวมมือกับสมาคมที่

เกี่ยวของในกัมพูชาที่มีความเข็มแข็ง และมีความรวมมือเปนอยางดีกับไทย 

3) ที่ปรึกษาดานกฎหมาย อาจใหบีโอไอเปนหนวยงานหลักในการจัดหาที่

ปรึกษาดานกฎหมายมาประจําสัปดาหละ 1 วัน เวียนประเทศเปาหมายหลัก SME หรือบริษัทขนาด

ใหญ สามารถมาใชบริการไดโดยไมเสียคาใชจาย 

4) การแกไขปญหา อาจให สสว. เปนหนวยงานหลักดูแลบริษัท SME และบีโอ

ไอหรือ กระทรวงพาณิชย ดูแลแกไขบริษัทขนาดใหญ โดยใชประโยชนจาก MOU ที่บีโอไอลงนาม

ไวกับหนวยงานสงเสริมการลงทุนของ CLMV 

5) การพัฒนาดานเทคโนโลยีและพัฒนาฝมือแรงงานของ อาจใหกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม เปนหนวยงานหลัก โดยรวมมือกับสถาบันที่เกี่ยวของในไทย ชวยเหลือใหคําแนะนํา

ดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการผลิตใหแก SME ที่ลงทุนในตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาฝมือ

แรงงาน โดยอาจจะเสียคาใชจายในการจัดฝกอบรมบางสวนและบางสวนมาจากกองทุนของรัฐบาล

ที่ใหความชวยเหลือ 

6) การจัดต้ังกองทุนใหความชวยเหลือ SME เพื่อลงทุนในตางประเทศ อาจให

กระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลัก รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย จัดสรรเงินทุนที่อาจจะมา

จากเงินทุนสํารองระหวางประเทศ มาใชเปนเงินกูเพื่อการลงทุนในตางประเทศของ SME เงินกูเพื่อ

การสํารวจตลาดและโอกาสการลงทุน (เปนคาเดินทาง คาที่พัก เปนตน) เปนเงินชวยเหลือในการ

เชาสํานักงานชั่วคราวในประเทศ CLMV เพื่อให SME ใชในระหวางการเดินทางไปศึกษาโอกาส

การลงทุนบริษัทละ 1 สัปดาห (จายเปนคาสาธารณูปโภค คาเชาสํานักงาน คาโทรศัพท เปนตน) 

เปนเงินกูเพื่อจางที่ปรึกษาทําการศึกษาเชิงลึกในอุตสาหกรรมที่ตองการลงทุน เชน อุตสาหกรรม

เสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน ผลการศึกษาตองนํามาเผยแพรเพื่อประโยชนของสาธารณะ 

ความเห็นน้ีสอดคลองกับความเห็นของ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการ

อาเซียน ซึ่งใหสัมภาษณพิเศษกับหนังสือพิมพ “ฐานเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 วา  

“ผมเห็นวาควรจะมีการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนเอกชนไทยเพื่อการลงทุนใน

ตลาดอาเซียน และไดเคยมีการนําเสนอแนวคิดน้ีตอนายกรัฐมนตรีของไทยไปแลวในการประชุม

สุดยอดของอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาคร้ังที่ผานมา” 

7) ใหคําแนะนําดานกฎระเบียบดานการลงทุน การตลาด ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ

โอกาส การลงทุนใน CLMV รวมถึงขอแนะนําในการจดลิขสิทธิ์ในประเทศเปาหมาย และความ

ชวยเหลือหากถูกละเมิดลิขสิทธิ์ อาจใหบีโอไอ และกระทรวงพาณิชยและสภาอุตสาหกรรมแหง
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ประเทศไทย หรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมกันจัดทําขอมูล 

8) ความชวยเหลือดานการเงิน อาจให SME Bank และ Exim Bank เปน

หนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือ รวมกับธนาคารพาณิชย ในการใหเงินกู การบริหารการเงิน 

ความชวยเหลือในการจัดทํา Business Plan สําหรับการลงทุนในตางประเทศ เปนตน 

9) การศึกษาเชิงลึกรายอุตสาหกรรม อาจใหบีโอไอหรือสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานหลักในการจัดทํา เน่ืองจากเปนหนวยงานที่

ทํางานดาน Real Sector เปนหลัก 

10) การจัดกิจกรรมศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศ CLMV อาจใหสภา

อุตสาหกรรมหรือ สภาหอการคาไทย หรือ บีโอไอ หรือรวมกันสามหนวยงาน เปนหนวยงานหลัก

ในการจัดคณะไปเยือนเพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศ CLMV โดยมีงบประมาณชวยเหลือ

บางสวนเปนคาเดินทาง ซึ่งจะทําใหการทํางานเปนบูรณาการมากขึ้น และชวยลดภาระของ

หนวยงานไทยที่ประจําในตางปะเทศ 

4.2.3 การปรับปรุงการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการ

สงเสริม SME ลงทุนในประเทศ CLMV 

1) การแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน เพื่อใหรองรับภารกิจในการ

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

2) จัดต้ังสํานักสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศในสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน เพื่อเสริมภารกิจในการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ โดยจัดแบง

ภาระกิจตามความจําเปน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

(1) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

ประเทศ 

(2) สนับสนุนและชวยเหลือนักธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SME เพื่อใหออกไป

ลงทุนไดโดยสะดวก และดูแลใหการลงทุนเปนไปตามเปาหมาย  

(3) ประสานงานและสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ในประเทศเปาหมาย 

เพื่อประโยชนของการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานฯ และเพื่อประโยชนของนักธุรกิจไทยที่ลงทุน

ในตางประเทศ 

(4) แกไขปญหาการลงทุนไทยในตางประเทศ 

(5) ประสานงาน สนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ของไทยทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
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(6) จัดฝกอบรมแกนักธุรกิจไทยที่สนใจลงทุนในตางประเทศ และนักธุรกิจที่

ลงทุนแลว แตตองการเสริมสรางทักษาใหมากขึ้น  

(7) ประชาสัมพันธกิจกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

(8) จัดทําขอมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรมเปาหมายในประเทศเปาหมาย เพื่อ

เผยแพร 

(9) จัดกิจกรรมนําคณะไปศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศเปาหมาย และ

จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูแกสาธารณชนทั่วไป 

(10)  จัดทําประเด็นเจรจาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในประเด็นที่เปน

ผลประโยชนของนักธุรกิจไทยในประเทศเปาหมาย 

 
 

 



บรรณานุกรม 

 

 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป : กัมพูชา. 

รายงานการศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวง

อุตสาหกรรม, กันยายน 2552. 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ประเทศกัมพูชา, สปป. ลาว, สหภาพพมา และ

เวียดนาม.  รายการศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2554. 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. โครงการศึกษาสถานการณภาวการณลงทุนของ 

SMEs ไทยในตางประเทศ.  รายงานฉบับสมบูรณเสนอตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 

 

Website 

http://www.sme.go.th/Pages/aboutSMEs/art_4.aspx 

http://www.thaibizcambodia.com.kh/articledetail.php?nid=21 

http://www.investincambodia.com/economic_zones/sezs.htm 

https://news.voicetv.co.th/business/40839.html 

http://www.jetro.go.jp/en/jetro/ 

http://english.kotra.or.kr 

http://www.xn--12cfnfi1a0ej0dodd8dp7dwb9aj9ay4tja.net/ 

http://info.dip.go.th 

http://www.thai-aec.com/tag/clmv 

http://www.apecsmewg.org  
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ประวัติผูเขียน 

 

 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวพรรณี เช็งสุทธา 

วันเดือนปเกิด 25 มกราคม 2502 

สถานภาพครอบครัว  โสด 

 

การศึกษา  

2516 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนศึกษานารี 

2517-2519 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2534-2535 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ College of Cardiff, University of Wales 

ประเทศสหราชอาณาจักร (ไดรับทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร) 

 

ประสบการณการทํางาน 

2520-2528 อาจารยวิทยาลัยเซนตจอหน  

 เจาหนาที่บริษัท Turismo Thai 

2528-2533 เจาหนาที่สงเสริมการลงทุน กองเผยแพรและบริการ  

 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

2534 ไดรับทุนจากรัฐบาลญ่ีปุนไปศึกษาคอมพิวเตอรที่เมืองนางาโน ประเทศ

ญ่ีปุน 

2535-2547 เจาหนาที่สงเสริมการลงทุน กองการตางประเทศ 

2547-2548 เจาหนาที่สงเสริมการลงทุน กองการตลาดเพื่อการลงทุน 

2548-2552 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ดานการลงทุน) สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ 

กรุงปารีส 

2552-ปจจุบัน นักวิชาการสงเสริมการลงทุน ระดับชํานาญการพิเศษ 

 สํานักความรวมมือการลงทุนตางประเทศ 

 

การบรรยาย  

ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาตาง ๆ จากหลายหนวยงาน เชน 

- กระทรวงการตางประเทศ  
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- กระทรวงพาณิชย 

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

- หอการคาไทย  

- สมาคมธุรกิจตาง ๆ  

 

ผลงาน 

บทความในหนังสือพิมพธุรกิจเชน กรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการ ไทยโพสต กวา 80 บทความ เชน  

- สิ้นเสียงปนหรือเราจะสิ้นหวังกับกัมพูชา 

- กัมพูชาเพื่อนบานที่ตองรักษาไว 

- ตามรอยเสนทางสายไหมไปคาซักสถาน 

- ลองสํารวจเวียดนามอีกคร้ัง 

บทความในวารสารสงเสริมการลงทุน เชน  

- เมดอินแคมโบเดีย เรียนรูอุตสาหกรรมสิ่งทอในกัมพูชา 

- FTA ดีหรือเสียตอไทย 

- เขตการคาเสรีไทย-เปรู---ประตูสูลาตินอเมริกา 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษแหงแรกของลาว 

- ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ โอกาสเพื่อความอยูรอดและเพิ่มการแขงขัน 

- เคล็ดลับการทําธุรกิจกับชาวจีน 

- เจาะเวียดนามมีอะไรที่ทานยังไมรู 

- เรียนรูการลงทุนในตางประเทศ 

- เขตการลงทุนอาเซียน : ฝนกลางฤดูรอน ฤ อาเซียนจะไมมีทางออก (หนังสืออานนอก

ตําราของนิสิตปริญญาโท วิชาเศรษฐกิจระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

บทความภาษาอังกฤษใน BOI Investment Review เชน 

- AIA : A Mid Summer Night Dream  

หนังสือ เร่ือง เขตการลงทุนอาเซียน  

 

ตําแหนงปจจุบันและสถานท่ีทํางาน  

 นักวิชาการสงเสริมการลงทุน ระดับชํานาญการพิเศษ 

 สํานักความรวมมือการลงทุนตางประเทศ 
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