
การเตรียมความพรอ้มเพื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC)

AEC 2: ข่าวดีหรือข่าวรา้ยของอุตสาหกรรมไทย 
AEC 3: จะรุกหรือจะรบัก่อนหมดเวลา AEC 

ศ.กิตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย

รศ.ดร.พกัตรผ์จง วฒันสินธุ ์ รศ. จินตนา บุญบงการ และดร. พนัธณ์ภทัร ์เศวตภาณุวงศ์
สําหรบัการสมัมนา AEC Digest 12 ก.ค. 2555

Grand Ballroom, Miracle Grand Hotel

เวลา กาํหนดการ วทิยากร

08:30 � 09:00 ลงทะเบียน

09:00 � 09:30

- ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน
- ฯพณฯ ทา่นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน
        และแสดงปาฐกถา

คุณวฑิูรย ์สิมะโชคดี
ม.ร.ว. พงษส์วสัดิ,  สวสัดิวตัน์
พิธีกรโดย
ดร.ลกัษณ์วรรณ พิมพส์วสัดิ,
หวัหนา้ภาควชิาการเป็นเจา้ของ
ธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ

09:30 � 10:00 AEC 1: Smart SME:  Thailand Stand Up โดยนายกสมาคมธุรกิจไม้ คุณจิรวฒัน์ ตั6งกิจงามวงศ์

10:00 � 11:00

AEC 2:  ขา่วดีหรือขา่วร้ายอุตสาหกรรมไทย 
AEC 3:  จะรุกหรือจะรับก่อนหมดเวลา AEC 
              โดยทีมคณาจารยจ์ากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ศ.กิตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย
รศ.ดร.พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์
รศ. จินตนา บุญบงการ
ดร. พนัธ์ณภทัร์ เศวตภาณุวงศ์

11:00 � 11:50 AEC 4:  กวา่จะถึงวนันั6น AEC เตม็รูปแบบ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒิน์

11:50 � 12:30
AEC 5: The AEC 2015 and Thailand  
              โดยทีAปรึกษากฎหมาย  Tilleke & Gibbins

คุณชินชาติ วฒันสุชาติ

12:30 � 13:30 รับประทานอาหารกลางวนั 
13:30 � 14:00 AEC 6:Smart SME: Road Map ทางออกทีAเลือกได ้โดยนายกสมาคมธุรกิจไม้ คุณจิรวฒัน์ ตั6งกิจงามวงศ์
14:00 � 15:00 AEC 7: ความพร้อมของธุรกิจไมไ้ทยจะแขง่ขนัไดไ้หม? เมืAอเปิดเสรี AEC ทีมอาจารยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
15:00 � 16:00 AEC 8:  สร้าง Action Plan  เสริมจุดแขง็ ลบจุดอ่อนเพืAอไปใหเ้ร็วกวา่ ทีมอาจารยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

16:00 � 17:00

AEC 9-11:  IP Harmonization and the AEC

IP Registration in ASEAN

                   โดยทีAปรึกษากฎหมาย  Tilleke & Gibbins

คุณสืบสิริ ทวผีล และ
คุณสมบูรณ์ เอื6อธีรศรัณย์

17:00 ---- จบการสัมมนา -----

กาํหนดการ
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หวัขอ้การบรรยาย

• AEC คืออะไร

• ผลกระทบของ AEC ต่อภาพรวมอุตสาหกรรมไทย

• ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ของไทย และประเทศเพื-อนบา้น

• ผลกระทบของ AEC ต่ออุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย

• การเตรียมความพรอ้มของกิจการอู่เฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย ต่อ AEC

• การรวมกลุ่มของกิจการในอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย ต่อ AEC
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AEC คืออะไร



AEC คืออะไร 
อา้งอิงจากกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน 
ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC
หลอมรวมและสร้างความเท่าเทียมระหวา่งกนั

ประชาคมความมัAนคงอาเซียน 
ASEAN Security Community: ASC
สร้างความมัAนคงให ้ASEAN

AEC Blueprint**Strategic Schedule**

ยทุธศาสตร์ดาํเนินการ
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AEC Size
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AEC เปรียบเทียบกบั
จาํนวนประชากร 598 ล้าน มากกว่า EU

ขนาด GDP1.5 trillion US เท่ากบั เกาหลีใต้

มูลการค้าระหว่างประเทศ 1.6 trillion US 6 เท่าของประเทศไทย

FDI 50 billion US 60 % ของจีน

จาํนวนนักท่องเที#ยวต่างชาต ิ65 ล้านคน เป็นอนัดับสองรองจาก ฝรั#งเศส

อนัดบัในอาเซียน (2010)
• พื1 นที-: 

– อินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ลาว กมัพูชา บรูไน สิงคโปร์

• ประชากร: 
– อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์เวียดนาม ไทย พม่า มาเลเซีย กมัพูชา ลาว สิงคโปร ์บรูไน

• GDP per Capita: 

– สิงคโปร ์บรูไน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์เวียดนาม ลาว กมัพูชา พม่า
• Total trade: 

– สิงคโปร ์ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส ์บรูไน พม่า กมัพูชา ลาว

• Share of Intra-ASEAN Trade:

– ลาว พม่า อินโดนีเซีย สิงคโปร ์มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์กมัพูชา ไทย บรูไน เวียดนาม

• FDI Inflows

– สิงคโปร ์อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส ์กมัพูชา บรูไน พม่า ลาว

• Share of Intra-ASEAN FDI:

– กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม บรูไน สิงคโปร ์พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ไทย
• Tourist arrival:

– มาเลเซีย ไทย สิงคโปร ์อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส ์ลาว กมัพูชา พม่า บรูไน 7

Doing Business in 
ASEAN 1/2

8

ASEAN

ASEAN+6



Doing Business in 
ASEAN 2/2
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ASEAN

ASEAN+6

AEC Blueprint and 
Progress

10

AEC Progress

11

การมีตลาด และฐานการผลิต
รว่มกนัเป็นหนึ�งเดียว

• ลดภาษีเป็นศูนย ์และผ่อนปรนมาตรการกีดกนัที-ไม่ใช่ภาษี

• โอกาสที-มากขึ1 น ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ1 น ลูกคา้จํานวนมากขึ1 น

• คู่แข่งที-มากขึ1 น

• ซพัพลายเออรท์ี-มีจํานวนมากขึ1 น

• คู่คา้ที-มีจํานวนมากขึ1 น

• แหล่งเงินทุนที-มากขึ1 น

• แหล่งลงทุนที-มากขึ1 น

• ส่งออกชิ1 นส่วน ส่งออกสินคา้ หรือส่งออกแรงงาน เพื-อสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ

• นาํเขา้แรงงานฝีมือไดส้ะดวกขึ1 น

• ยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศที-ทรพัยากรราคาตํ -ากว่า

12



ประเด็นสาํคญัในการทาํ FTA 
เพื�อเปิดเสรีการคา้

ลดภาษีศุลกากร ลดมาตรการกีดกนัอื�นๆ และ
การอาํนวยความสะดวกทางการคา้

ลดขอ้จาํกดัตา่งชาตใินการเขา้มาลงทุน การ
ทาํงาน การยอมรบัมาตรฐานวิชาชีพ ฯลฯ

เปิดตลาดการลงทุน สง่เสริม และ
คุม้ครองการลงทุนและนักลงทุน

ความตกลงการลงทุน

ความตกลงดา้นสินคา้

ความตกลงการคา้บริการ

13

การเปิดเสรีทางการคา้

14

สินคา้ในรายการลดภาษี 

เวียดนาม ลาว พม่า กมัพชูา ภาษี 0%

ปี 2558
อาเซียน - 6 ภาษี 0%

ปี 2553

ยกเวน้ สินคา้ใน Sensitive List ภาษีไม่ตอ้งเป็น 0% แตต่อ้ง < 5% ไทยมี 4 
รายการ (กาแฟ มนัฝรั,ง ไมต้ดัดอก มะพรา้วแหง้ 

            สินคา้ใน Highly Sensitive List ไม่ตอ้งลดภาษี
         มีสินคา้ขา้ว ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส,์ นํ=าตาลของอินโดนีเซีย

การเปิดเสรีทางการคา้
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ยกเลิกเป็นระยะ
ขจดัมาตรการที�มิใช่ภาษี NTBs

NTBs ชุดที� 1

ยกเลิกภายใน
1มค.2551(2008)

NTBs ชุดที� 2

ยกเลิกภายใน
1มค.2552(2009)

NTBs ชุดที� 3

อาเซียน5 ภายใน
1มค.2553(2010)

ฟิลิปปินส ์ภายใน
1มค.2555(2012)

CLMV ภายใน
1มค.2558(2015)

การเปิดเสรีทางบริการ
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เพิ�มสดัส่วนการถือหุน้ใหก้บันกัลงทุนอาเซียน

ปี 2551
(2008)

51%

ปี 2553
(2010)

70%

 สาขาอื�น 30% 49% 51%

49%

ปี 2549
(2006)

70%

ปี 2558
(2015)

ปี 2556
(2013)

70%

 สาขา PIS

:เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที,ยว การบิน

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเรง่รดัการรวมกลุ่ม)

โลจิสตกิส์



การเปิดเสรีทางบริการ

17

2. การใหค้นไทยไป
ใชบ้ริการใน
ต่างประเทศได้

3. เพิ!มสดัส่วนการถือ
หุน้ของต่างชาติใน
ธุรกิจบริการ

4. ใหต้่างชาติเขา้
มาทาํงานไดม้าก

ขึ/ น

1. การใหต้่างชาติ
สามารถใหบ้ริการ
ขา้มพรมแดนมายงั

ไทยได้

การเปิดเสรีแรงงาน (ฝีมือ)

• บริการกฎหมาย

• บริการบัญชีตรวจสอบบัญชี บริการด้านภาษี

• สถาปัตยกรรม

• วิศวกรรม วิศวกรรมแบบครบวงจร

• แพทย์และทนัตแพทย์

• สตัวแพทย์ กายภาพบาํบัด พยาบาล ผดุงครรภ์ ปฐมพยาบาล

• บริการวิชาชีพอื#นๆ

18

การเปิดเสรีเงินทุนและการลงทุน

19

� ครอบคลุม ธุรกิจ 5 ภาค (เกษตร ประมง ป่าไม ้เหมืองแร ่การผลิต)    และบรกิารที,
ตอ่เนื,อง

�ปฏิบตักิบันกัลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกบันกัลงทุนตนเอง 

� ทบทวนความตกลง AIA ใหเ้ป็นขอ้ตกลงการลงทุนเตม็รปูแบบ - (เปิดเสร ี
คุม้ครอง ส่งเสรมิ/อาํนวยความสะดวก)

ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement

� Foreign-Owned ASEAN-Based Investor
SBO (Substantial 
Business Operation)

� Negative List Approach  สามารถจะสงวนสิ, งที,ไม่ตอ้งการเปิดเสรใีน Reservation Lists

ASEAN+++

20



Global Link

EFTA

NAFTA

CAFTA

India

Sapta

ASEAN-India ASEAN-China

ASEAN-Japan

ASEAN-CER

ASEAN-KoreaMercosur

การค้าเสรีทาํให้โลกเป็นตลาดเดียวกนั โดยFTAเป็นกลไกในการขับเคลื�อนการค้าเสรีทาํให้โลกเป็นตลาดเดียวกนั โดยFTAเป็นกลไกในการขับเคลื�อน
21

โครงการตา่ง ๆ ที�กาํลงัดาํเนินการ
อยูเ่พื�อการเปิดเสรี

• ASEAN Single Window

• ASEAN Highway Network

• ASEAN University Network

• ASEAN SME Funds

• ASEAN Investment Areas

• Intellectual Property Action

• ASEAN multimodal transport and air transport 
integration

22

บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก ใน
อนาคต

• ASEAN+3 (ASEAN+ China, Japan, Korea) 

• มีประชากรรวมทั1งสิ1 นกว่า 2,000 ลา้นคน 

• GDP รวม  9 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็น 16% ของ GDP โลก

• ผลประโยชนร์วม มูลค่าประมาณ ประมาณ 2.28 แสนลา้นดอลลาร(์ADB)

• ASEAN+6 (+3, India, Australia, New Zealand)

• ผลประโยชนร์วม มูลค่าประมาณ 2.85 แสนลา้นดอลลาร ์(ADB)

• ASEAN+8 (+6 , USA, Russia) 

• ใน 5 ปีขา้งหนา้ ASEAN++ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที-มีขนาดใหญ่ที-สุดใน
โลกครอบคลุม 2 มหาสมุทร

23

ผลกระทบของ AEC ตอ่ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมไทย



ผลกระทบของ AEC ตอ่ภาพรวม
อุตสาหกรรมไทย

• สสว. และสภาอุตสฯ ได้
ทําการศึกษาผลกระทบ
ของ AEC (มี.ค. – 
ก.ย. 2554) โดยเก็บ
ขอ้มูล 30 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึ-งเป็น 
SMEs ใน 10 จงัหวดั 
ที-มีพื1 นที-ติดกบัชายแดน 
หรือมีการคา้เชื-อมโยงกบั
ประเทศเพื-อนบา้นใน
อาเซียน ไดแ้ก่ อยุธยา 
กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่ 
อุดรธานี สกลนคร 
สระแกว้ ตราด ระนอง 
และสงขลา

ที�มา: โครงการกจิกรรม "เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให ้SMEs ภาคการผลติ เพื�อรองรับการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) 

2 1

4 3

ความเร่งด่วน

ความท้าทาย

สูงปานกลาง

สูง

ปานกลาง

อาหาร เครืAองนุ่งห่ม 
รองเทา้ อญัมณี หนงั 
ยาง พลาสติก
เครืAองจกัรเกษตร

แกว้กระจก หลงัคา 
เฟอร์นิเจอร์ ไมอ้ดัและ

วสัดุแผน่

สิAงทอ สมุนไพร 
ไฟฟ้าอิเลก็ฯ แอร์ 
ซอฟตแ์วร์ ก๊าซ 

เครืAองจกัรโลหะการ

หตัถกรรม ยา เทคโนฯ
ชีวภาพ พิมพแ์ละบรรจุ
ภณัฑ ์พลงังานทดแทน 
ชิ6นส่วนอะไหล่ยนต ์เซรา
มิก แกรนิตหินอ่อน 

โรงเลืAอยโรงไม ้เคมี ผูผ้ลิต
ไฟฟ้า
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ไดป้ระโยชน์สูงสุด
จากการเปิดเสรี
AEC ทั6งแรงงาน 
วตัถุดิบ ตลาด 
เงินทุน ใชก้ลยทุธ์รุก
เขา้อาเซียน

แสวงหาวตัถุดิบทีA
ราคาตํAากวา่จาก
ประเทศในกลุ่ม
CLMV

เป็นอุตสฯทีAเขม้แขง้
ของไทยไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจาก
AEC เนน้ลูกคา้
กลุ่มนอกอาเซียน มี
ศกัยภาพในการ
เติบโตและรวมกลุ่ม

ไดป้ระโยชน์จาก
ขนาดของตลาดทีA
ใหญ่ขึ6น แต่มีความ
เสีAยงจากการแขง่ขนั
ภายนอกและ
ขอ้จาํกดัการ
เคลืAอนยา้ยการลงทุน

อุตสาหกรรมชิS นสว่น ใน
เฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย ที�ไดร้บัผลกระทบ

อุตสาหกรรมที-ไดร้บัผลกระทบ

• ความทา้ทายปานกลาง ความเร่งด่วนสูง
– เฟอรน์ิเจอร ์ไมอ้ดัและวสัดุแผ่น

• ความทา้ทายปานกลาง ความเร่งด่วน
ปานกลาง
– ชิ1 นส่วนอะไหล่ยนต ์โรงเลื-อยโรงไม้

ขอ้เสนอแนะ

• ยกระดบัจาก ODM ����OBM

• รวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร ์และแสวงหาพนัธมิตร

• พฒันาการหาตลาดโดยการจบัคู่ธุรกิจ

• พฒันางานวิจยัและพฒันา เพื-อทําใหเ้กิดองค์
ความรูใ้หม่ มีนวตักรรมและมาตรฐานสินคา้ที-
คุณภาพแตกต่าง

• พฒันาระบบโลจิสติกสอ์ํานวยความสะดวกการ
ขนส่งสินคา้

• มาตราการปกป้องผูผ้ลิตภายในประเทศ เพื-อลด
การนาํเขา้สินคา้ดอ้ยคุณภาพ ทั1งในเรื-อง
มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ และกฏระเบียบที-เกี-ยวขอ้ง

26

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้
ของไทย และประเทศเพื�อนบา้น

บทสรุป

• สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื�อยและโรงอบไม ้เป้าหมายและ
ประโยชนท์ี�คาดว่าจะไดร้ับจากการเขา้ร่วมการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ 
– การเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรม ไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ใน
แถบประเทศตะวันออกเฉียงใต ้

– การขยายและ /หรือยา้ยฐานการผลติไปประเทศ CLMV (ลาว 
กัมพชูา พม่า เวยีดนาม) เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพื�อใช้
ประโยชนจ์ากสถานะ Least Developed Countries: 
LDCs และตน้ทุนแรงงานตํ�า

28ทีAมา: โครงการเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลืAอยและโรงอบไม ้ณ เดือนกนัยายน 2554
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อุตสาหกรรมโรงเลื�อยและโรงอบไม้

อุตสาหกรรมไม ้
ตน้นํSา กลางนํSา ปลายนํSา

• อุตสาหกรรมตน้นา้ เริ-มตน้จากการปลูกสรา้งสวนโดยเลือกปลูกพนัธุย์างพารา
ที-ใหเ้นื1 อไมไ้ดด้ี การโค่นตน้ยางพาราการเลื-อยไมเ้ป็นท่อน และการขนส่งไม้
จากสวนไปยงัโรงเลื-อยไม้

• อุตสาหกรรมกลางนํ1 า ไดแ้ก่ โรงเลื-อย โรงอบไมโ้รงงานผลิตแผ่นชิ1 นไมอ้ดั
และแผ่นใยไมอ้ดั เริ-มตน้จากการแปรรูปไมท้่อนใหเ้ป็นไมแ้ผ่นตามขนาดที-
ตอ้งการ และการแปรรูปไมข้นาดเล็กใหเ้ป็นparticle board และ 
Fiber board

• อุตสาหกรรมปลายนํ1 า ประกอบด้วยกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ7นส่วนกบักลุ่ม
ผลิตเครื#องเรือน ผลิตภัณฑส์า เรจ็รูป เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื#องใช้ภายในบ้าน 
อปุกรณก์่อสร้าง กรอบรูป รูปแกะสลัก ของเล่น ฯลฯ เพื#อส่งขายทั7งภายในและ
ต่างประเทศ
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ความทา้ทายของคลสัเตอรไ์มไ้ทย

• สภาพการแข่งขนัจากภายนอกประเทศ การแข่งขนั และการคา้เสรี
– มาเลเซีย ไมย้างดีกว่าไทย ??? เพราะเทคโนโลยีการเกษตร (tissue 
cultivation) อบไม ้ใบเลื-อยคม มาเลเซียมีคลสัเตอรท์ี- JB ทําผลิตภณัฑอ์ย่าง
เดียวลดของเสีย ลดตน้ทุน  มีการทําดีไซน ์ส่งออก ทําแบรนด ์

– การเกิดขึ1 นของคู่แข่งหนา้ใหม่ อย่างเวียดนาม และจีน ที-มีผลิตภาพดีกว่า

• การบูรณาการความร่วมมือจากภาครฐัในรูปแบบ Cross functional 
ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตร (ป่าไม)้  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงวิทยาศาสตร ์กระทรวงการคลงั เช่น การสนบัสนุนดา้นการลงทุน
จากภาครฐั BOI 
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ความทา้ทายของคลสัเตอรไ์มไ้ทย

• กฎระเบยีบที-เป็นอุปสรรคต่อการจดัหาวตัถุดิบในประเทศ ไดแ้ก่ พรบ.ป่าไม ้ 
2484 และ พรบ.สวนป่า 2535 ทําใหต้อ้งพึ-งพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะไมส้กั ที-มีมูลค่ามากกว่าไมย้าง ตอ้งนาํเขา้ 100% 

• การปรบัค่าแรงขั1นตํ -า ทําใหต้น้ทุนการผลิตสูงขึ1 น โดยเฉพาะงานฝีมือ

• ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี ดา้นการออกแบบ และการพฒันาตราสินคา้ ใน
การแข่งขนัภายใตก้ารคา้เสรี

• การเคลื-อนยา้ยฐานการผลิตของเฟอรน์ิเจอรเ์จา้ใหญ่อย่าง IKEA ไปยงัตา้
เหลียน ประเทศจีน
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ขอ้มูล พท.ป่าของไทย

• พื7นที#ราว 29% ของประเทศไทยเป็นป่าไม้ รวมไปถงึพื7นที#ปลูกยางพารา
และกจิกรรมปลูกป่าบางแห่ง  โดยพื7นที# 12% ของประเทศเป็นอทุยาน
แห่งชาต ิ(ปัจจุบันมี 110 แห่ง) และอกีเกอืบ 20% เป็นเขตป่าสงวน ๖
(ข้อมูลปี 2010)

• ปัจจุบัน พื7นที#ปลูกป่า 37%
– ไมย้าง อย่างเดียว 18 ลา้นไร่ เป็นไมเ้ศรษฐกิจ

– ปลูกป่า ไมเ้ต็ง ปกป้องผิวดิน กนันํ1 าท่วม
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อุตสาหกรรมยงัคงเตบิโต

• ประเทศไทยส่งออกเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑไ์ม้จาํหน่ายทั#วโลกและมี
มูลค่าการส่งออก ขยายตัวอย่าง ต่อเนื#องเกอืบทุกปี 

• เมื#อพิจารณาตามผลิตภัณฑพ์บว่ามูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภณัฑไ์ม้
มีอตัราการขยายตัวเฉลี#ยร้อยละ 12 ต่อปี ขณะที#มูลค่าการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิ7นส่วนมีอตัราการขยายตัวเฉลี#ยร้อยละ 7 ต่อปี
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อุตสฯ ไมแ้ละเฟอรน์ิเจอร ์ทาํให้
เกิดคอนเท็นตใ์นประเทศ

• อตุสาหกรรมไม้รวมถงึเฟอร์นิเจอร์อาศัยการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
เป็นสาํคัญ เน้นการจ้างงานช่างฝีมือภายในประเทศ 

• ประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการไทย ส่วนใหญ่ผลิตเพื#อส่งออก 

• วัตถุดิบหลักของอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คือ ไม้ยางพารา คิดเป็นร้อย
ละ 60 ของวัตถุดิบทั7งหมด จาํนวนโรงงานทั7งหมดเกอืบ 12,000
โรงงาน ปริมาณการจ้างงาน 280,000 คน 

• เป็นอตุสาหกรรมที#สร้างมูลค่าเพิ#มได้มากและเชื#อมโยงกบัอตุสาหกรรม
อื#น เช่น อตุสาหกรรมไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น เกษตรอตุสาหกรรม
และอตุสาหกรรมเครื#องตกแต่งบ้าน 

35

สถานการณข์องไทยในปัจจบุนั

• กําลงัการผลิตแผ่นไม้Medium Density 
Fiberboard (MDF) และ Particle board 6.6 
ลา้น ลบม. ใชไ้มย้าง 8.5 ลา้นตนั จากการเติบโตของ
อสงัหาริมทรพัยใ์นไทย มีการลงทุนดา้นไมอ้ดั

• ปัจจุบนัไทยมี พื1 นที-ปลูกยางพารากว่า 17.9 ลา้นไร่ และโค่นยางได้
ไม่ตํ -ากว่าปีละ 4 แสนไร่

• อุตสฯไมย้างแปรรูป สรา้งมูลค่าเศรษฐกิจใหป้ระเทศกว่า 1 แสน
ลา้นบาทต่อปี
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ศกัยภาพของคลสัเตอร์
เฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย ใน ปี 2555

ตลาด
ใหญ่

ตลาด
เฉพาะ
กลุม่

จนี

ไทย
 (ปจัจุบนั)

มาเลย์ สงิคโปร์

ญี�ปุน่

ตน้ทุนตํAา เทคโนโลยสีูง

เวยีดนาม

ไทย
(อนาคต)
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++ช่วยกนัระดมสมอง ++

คลสัเตอรอ์ุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์
ไมไ้ทย

ธุรกิจหลกัอุตสาหกรรมสนบัสนุน

ก่อสร้าง

สี

หน่วยงานที�สนบัสนุนการทาํงานของคลสัเตอร์

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ไทย

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ไทย

สมาคม

สถาบนัเฉพาะทางและสถาบนัการศึกษา

หน่วยงานภาครฐั
ก.อตุสาหกรรม

ก.พาณชิย์

ก.ท่องเที#ยวและกฬีา

กรมศุลกากรก.การคลัง

ก.คมนาคม กรมป่าไม้

กรมพัฒนาธรุกจิ

กรมส่งเสริมการส่งออก

ก.ศึกษา

สาํนักงานมาตรฐานอุตส

อุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ธ.พาณชิย์

ธุรกจิ
ท่องเที#ยว
ธุรกจิ

ท่องเที#ยว

ธุรกจิส่งออกธุรกจิอสงัหาฯ
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++ช่วยกนัระดมสมอง ++

ผลกระทบของ AEC ตอ่อุตสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย

12 Priority Integration Sectors (PIS) 

และผลกระทบตอ่อุตสฯเฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย

40

Sectors ตน้นํ1 า กลางนํ1 า ปลายนํ1า

1. ผลิตภัณฑย์านยนต์

2. ผลิตภัณฑไ์ม้

3. ผลิตภัณฑย์าง

4. สิ#งทอและเครื#องนุ่งห่ม

5. ผลิตภัณฑเ์กษตร

6. ผลิตภัณฑป์ระมง

++ช่วยกนัระดมสมอง ++



12 Priority Integration Sectors (PIS) 

และผลกระทบตอ่อุตสฯเฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย
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Sectors ตน้นํ1 า กลางนํ1 า ปลายนํ1า

7. อเิลก็ทรอนิกส์

8.เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. สขุภาพ

10. การทอ่งเที#ยว

11. การบิน

12. โลจิสติกส์

++ช่วยกนัระดมสมอง ++

โลจสิตกิสภ์ายใต้ AEC

• โอกาสในการเติบโตธุรกิจ แต่ตอ้งมีการบูรณาการทางบก นํ1า อากาศ การพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามการขนส่ง และการหาพนัธมิตร เพื-ออํานวยความสะดวกดา้น
ศุลกากร ฟรีโซน และแวรเ์ฮา้สเ์พื-อการขนส่งแบบ Door-to-Door

• วางแผนใหไ้ทยเป็น Logistics Hub เชื-อมการคา้ระหว่างอินเดีย จีนและประเทศ
กลุ่มสมาชิกในอาเซียน 

• ผลกัดนัใหม้ีการพฒันาระบบการขนส่งขา้มพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม

• ภายในปี 2015 นกัลงทุนสามารถเขา้ถอืหุน้ไดถ้งึ 70% เพราะถอืว่าเป็นภาคบริการ

• ในปี 2009 ไทย มีตน้ทุนโลจิสติกสอ์ยู่ 18% ของ GDP เป็นค่าขนส่ง 8% ค่าระวาง
ตามนํ1าหนกัสินคา้ 7% ค่าดําเนนิการ 2% และค่าแวรเ์ฮา้ส์ 1%
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กิจการเฟอรน์ิเจอรไ์มไ้ทย...เคย...ตดิ 1 ใน 20 ของโลก
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เวียดนาม vs ไทย

ข้อสรุปนี7 ได้จากงานวิจัยเรื#อง 
“ศักยภาพอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามและ
การปรับตัวเพื#อการแข่งขัน
ของไทย” ของ ผศ.วิจิตรา ล.
เฉลิมชัยชนะ และคณะ ซึ#ง
ศึกษาเปรียบเทยีบศักยภาพ
ในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
ของไทยและเวียดนาม  7 
ชนิด ในตลาดสหรัฐ ญี#ปุ่น 
และสหราชอาณาจักรซึ#งเป็น 3 
ตลาดที#มีความสาํคัญทั7งต่อ
ไทยและต่อเวียดนาม
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เวียดนาม vs ไทย

• เวียดนามส่งออกเฟอรน์เิจอรไ์ม ้กว่า 3.9 พนัลา้นเหรียญสหรฐัใหญ่
สุดในอาเซียน  (Wood Trade Statistics In Asia, 2012)

• แมไ้ทยยงัมีความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกว่าเวียดนามใน
ญี-ปุ่น องักฤษ และอเมริกา แต่ยงัเสียเปรียบเวียดนามอยู่บาง
ประเภทของไมไ้ทย  ซึ-งเป็นเหตุจาก
– ค่าแรงที-ถูกกว่า และแรงงานฝีมือจํานวนมาก  การถา่ยทอดความรูจ้ากรุ่น

สู่รุ่น

– การมีบริษทัต่างชาติมาลงทุนในอุตสฯเฟอรฯ์เวียดนาม

– รฐับาลเวียดนามปรบัปรุงกฎระเบยีบและสิทธิประโยชนใ์หเ้อื1 อต่อการ
ลงทุนและพฒันาเทคโนโลยีในอุตสฯเฟอรฯ์ 45

ไทยควรปรบัตวัอยา่งไรตอ่
เวียดนาม

• การร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน การสรา้งสิทธิประโยชนแ์ละ
แรงจูงใจในการทํานวตักรรมดา้นเฟอรน์เิจอร์

• การสรา้งหลกัสูตรอาชีวศึกษา

• การสรา้งมาตรฐานรบัรองสินคา้และเฟอรน์เิจอรจ์ากไทยสู่ระดบั
สากล

• การยา้ยฐานการลงทุนและการผลิต

• ...... 46

++ช่วยกนัระดมสมอง ++

ขอ้เสนอแนะในองคร์วม

• ต้องมีการ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต บริหารจัดการ ต้นทุนและ
คุณภาพของแรงงาน และคุณภาพ มาตรฐาน รวมถงึระยะเวลาในการส่ง
มอบสนิค้า

• การพัฒนาและยกระดับขดีความสามารถการรวมกลุ่มและเชื#อมโยง
อตุสาหกรรมแบบคลัสเตอร์ (Industrial Cluster) เพราะ
เกดิความร่วมมือกนัระหว่างอตุสาหกรรมต้นนํ7า กลางนํ7า และปลายนํ7า

• รวมทั7งอตุสาหกรรมอื#นๆ ที#เกี#ยวข้อง เช่น การพัฒนาชิ7นส่วนประกอบ 
(Accessories) การแลกเปลี#ยนองค์ความรู้  ข้อมูลแบบบูรณา
การร่วมกนั
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การเตรียมความพรอ้มของกิจการไมแ้ละเฟอรน์ิเจอร์
ของไทย ตอ่ AEC



ความพรอ้มดา้นฟังกช์นังานตาม
ห่วงโซ่คณุค่า

Service

การบริการ
Inbound 
Logistics

การนาํเขา้แรงงาน
วตัถุดิบ ชิ1 นส่วน 
เครื-องจกัร อุปกรณ์

Operations

การแปรรูป สรา้ง
ผลิตภณัฑส์ําเร็จรูป

Firm Infrastructure โครงสรา้งพื1 นฐานขององคก์ร

Human Resource Management การบริหารทรพัยากรบุคคล

Technology Management การบริหารจดัการเทคโนโลยี

Procurement การจดัซื1 อ

Outbound
Logistics

การส่งมอบสินคา้

Marketing and 
Sales

การตลาด 
และการขาย
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ศกัยภาพการประกอบธุรกิจประเมินจากอะไร
นอกจากผลประกอบการดา้นการเงิน

• ดา้นกลยุทธ์ (Business Strategy) อาทิ เช่น การสรา้งความแตกต่าง หรือการเป็น
ผูผ้ลิตตน้ทุนตํ -า

• ดา้นการผลิตและบริหารจัดการ (Operation & Production) สอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการใน Value chain อนัไดแ้ก่ ประสิทธิการผลิตและการดําเนินงาน

• ดา้นการตลาด (Marketing) สอดคลอ้งกบัการขายและการตลาดใน Value 
chain อนัไดแ้ก่ การบริหารจัดการผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจําหน่ายสินคา้ และการส่งเสริม
การขาย

• ดา้นการบริหารจัดการทางการเงิน (Accounting & Finance) สอดคลอ้งกบั
โครงสรา้งพื1 นฐานของบริษทัใน Value chain อนัไดแ้ก่ การบริหารลูกหนี1  การจัดหาเงิน
ลงทุน

• ดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล (Human resource) สอดคลอ้งกบัการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลใน Value chain อนัไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะของพนกังาน การทํางาน
เป็นทีม เป็นตน้
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กระบวนการเตรียมความพรอ้ม
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• การเปลี#ยนแปลงขนาดตลาด โอกาสจากการเปิดประเทศของเพื#อนบ้าน 
ความรุนแรงของการแข่งขัน ความรุนแรงของการควบรวมและเข้าซื7อ
กจิการ ความเหลี#อมลํ7าของโครงสร้างพื7นฐานทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ของแต่ละประเทศที#มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

• การเปลี#ยนแปลงขนาดตลาด โอกาสจากการเปิดประเทศของเพื#อนบ้าน 
ความรุนแรงของการแข่งขัน ความรุนแรงของการควบรวมและเข้าซื7อ
กจิการ ความเหลี#อมลํ7าของโครงสร้างพื7นฐานทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ของแต่ละประเทศที#มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

รับรู้

• เตรียมพร้อมที#จะแข่งขันโดยการยกระดับบุคลากรด้านทกัษะ และภาษา 
เตรียมแสวงหาบริษัทพันธมิตรจากกลุ่มประเทศสมาชิก ศึกษาคู่แข่งจากใน
และนอกภมูิภาค  เตรียมพร้อมการรักษาฐานลูกค้าเก่า แสวงหาลูกค้าใหม่ 
เตรียมแสวงหาแหล่งเงินทุนของอาเซียน

• เตรียมพร้อมที#จะแข่งขันโดยการยกระดับบุคลากรด้านทกัษะ และภาษา 
เตรียมแสวงหาบริษัทพันธมิตรจากกลุ่มประเทศสมาชิก ศึกษาคู่แข่งจากใน
และนอกภมูิภาค  เตรียมพร้อมการรักษาฐานลูกค้าเก่า แสวงหาลูกค้าใหม่ 
เตรียมแสวงหาแหล่งเงินทุนของอาเซียน

เตรียมพร้อม

• ปรับเปลี#ยนกระบวนการผลิต และซัพพลายเชนให้มีความยืดหยุ่น และ
รวดเรว็ การยกระดับบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมด้าน
ภาษา ยกระดับมาตรฐานการผลิตชิ7นส่วน มาตรฐานการให้บริการ 
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานที#ประสานงานกบับริษัทพันธมิตรภายนอก 

• ปรับเปลี#ยนกระบวนการผลิต และซัพพลายเชนให้มีความยืดหยุ่น และ
รวดเรว็ การยกระดับบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมด้าน
ภาษา ยกระดับมาตรฐานการผลิตชิ7นส่วน มาตรฐานการให้บริการ 
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานที#ประสานงานกบับริษัทพันธมิตรภายนอก 

ปรับตัว

กลยุทธเ์ชิงรุก

• ศึกษา/วิจยัขอ้มูลเชิงลึกของประเทศสมาชิกอาเซียน 

• การแสวงหาแหล่งวตัถุดิบที-ไดเ้ปรียบดา้นราคาหรือคุณภาพ

• การขยายตลาดใหใ้หญ่ขึ1 นจากความประหยดัจากขนาด

• การโยกยา้ยฐานการผลิตไปอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบหรือแหล่งกระจายสินคา้

• การใช ้CLMV เป็นฐานการส่งออกโดยใชป้ระโยชนจ์ากสถานะ Least 
Development Countries

• พฒันาระบบต่าง ๆ ของบริษทัใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากโลจิสติกสเ์ต็มที-

• ขอ้ไดเ้ปรียบจากการนาํเขา้แรงงานฝีมือ

• ขอ้ไดเ้ปรียบจากภาษีนาํเขา้กว่าคู่แข่งอื-นนอกอาเซียน

52



กลยุทธเ์ชิงรบั

• เรียนรูคู้่แข่งที-เกิดใหม่จากอาเซียน

• ลดจุดอ่อน โดยการลดตน้ทุน

• รกัษาฐานลูกคา้เก่า

• รกัษาแรงงานฝีมือปัจจุบนั

• เรียนรูคู้่แข่งในและนอกอาเซียน
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แนวทางในการสรา้งเครือข่ายความรว่มมือใน
โซ่อปุทานการเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้และ

การจดัทาํ Road Map ในการพฒันาเครือข่าย
ฯ เพื�อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการเขา้สู ่AEC

รูปแบบการรวมกลุม่ของกิจการ

• Alliance Structure

– Integration

• Horizontal

• Vertical

– Dis-Integration

• Horizontal

• Vertical

• Best Practices

– Silicon Valley

– Medicon Valley

– Piggyback

– Co-creation

– Keiretsu

– Chaebol
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• Expected Performance

– Product, Process, Service, Business Model Innovations

– Risk Sharing

– Economies of Scale, Scope, and Speed

– Revenue Sources from Larger Customer Base

– Thailand Brand Recognition

รูปแบบการเขา้ตลาดตา่งประเทศ

• การส่งออก (Exporting).

• การใหส้ิทธิQ ในการผลิตและสญัญาขอ้ตกลงอื-นๆ (Licensing).

• การใหส้ิทธิQ ทางการคา้ (Franchising).

• สญัญาเหมาเบด็เสร็จ (Turnkey Projects).

• การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign 
Investment).

• การลงทุนโดยการร่วมทุน (Joint Venture).
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AEC 7: ความพรอ้มของธุรกิจไมไ้ทยจะ
แข่งขนัไดไ้หม? เมื�อเปิดเสร ีAEC
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AEC 8:  สรา้ง Action Plan  
เสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อนเพื�อไปใหเ้ร็วกว่า 

Roadmap ของการสรา้งแผนเพื�อรบัและรุกในปี 2555-2557
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การสง่ออก (Exporting)

• กิจการมีผลผลิตเกินความตอ้งการในประเทศ.

• ตน้ทุนต่อหน่วยตํ -าเพราะระบบการผลิตขนาดใหญ่ (Mass 

Production).

• มีตน้ทุนการผลิตสูง หรือ โดนขอ้จํากดัทางการคา้ระหว่างประเทศ.

• ลดความเสี-ยงดา้นการตลาดต่างประเทศ.

• ขยายตลาด, เพิ-มยอดขาย, ฯลฯ.

การสง่ออก-ขอ้เสีย

๑) การแข่งขนักบัประเทศเจา้บา้น. พิกดัอตัราภาษีศุลกากร โควตา้ 
มาตราฐาน ฯลฯ.

๒) ผูส้ง่ออกมีอาํนาจการควบคมุราคานอ้ยมาก. ความสาํเรจ็ขึS นอยู่
กบัคนกลาง.



การสง่ออก-ขอ้ดี

• ความคลอ่งตวัมีมากกว่า.

• ความกดดนัดา้นการเมืองในตา่งประเทศมีผลกระทบนอ้ย.

• เป็นประสบการณด์า้นการตลาด.

• มีความเสี�ยงนอ้ย เพราะสง่ออกเป็นครัSงคราว.

การใหส้ิทธิZในการผลิต
(Licensing)

คือ การประกอบธุรกิจในตา่งประเทศโดยที�กิจการในประเทศหนึ�ง
เรยีกว่าผูใ้หส้ิทธิZ(licensor) อนุญาตใหก้ิจการในอีกประเทศ
หนึ�งเรยีกว่าผูร้บัสิทธิZ(licensee) ทาํการผลิตดงันีS

กรรมวิธีในการผลิต, เครื�องหมายการคา้ ตรา ยี�หอ้, สิทธิบตัร 
ลิขสิทธิZ, ความรูค้วามชาํนาญ, การช่วยเหลือทางเทคนิค, ความรู ้
เกี�ยวกบัสินคา้และสี�งอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง, ฯลฯ.

เหตผุลที�ให้ Licensing

• การหา้มนาํสินคา้เขา้ประเทศ, กาํแพงภาษี.

• การควบคมุการลงทุนจากตา่งประเทศอยา่งเขม้งวด ทาํใหก้ารให้
สิทธิZดา้นเทคโนโลยไีดร้บัการตอ้นรบัเป็นอยา่งด.ี

ขอ้ไดเ้ปรียบของ Licensing

• ใชเ้งินลงทุนนอ้ย เขา้ตลาดไดง้่ายและเรว็.

• โอกาสสินคา้ประสบความสาํเรจ็มีมาก เพราะสินคา้เป็นที�นิยม
และมียอดขายสูง.

• เหมาะกบักิจการที�ยงัไม่พรอ้มในประเทศอื�นดว้ยตวัเอง เป็นการ
สาํรวจตลาดใหม่.

• ในประเทศคอมมิวนิสต ์มีความเสี�ยงทางการเมืองโดยเฉพาะการ
โดนยดึ.

•                                                    (ตอ่)



ขอ้ไดเ้ปรียบของ Licensing

• ไม่มีตน้ทุนดา้นการขนสง่.

• เหมาะกบัประเทศที�มีกาํแพงภาษีสูง และโควตา้การนาํเขา้.

• เป็นการปกป้องสิทธิZของตนเองในประเทศที�ไม่มีกฏหมายรบัรอง
สิทธิบตัรและเครื�องหมายการคา้.

• ไดร้บัค่าธรรมเนียมและเปอรเ์ซ็นตจ์ากยอดขายโดยไม่ตอ้งลงทุน
เอง.

ขอ้เสียของ Licensing

• เทคโนโลย ีเครื�องหมายการคา้ ยี�หอ้ตอ้งเป็นที�ดึงดดูใจผูร้บัสิทธิZ
ในตา่งประเทศ.

• ไม่สามารถควบคมุการผลิตหรอืกลยุทธท์างการตลาดได ้อาจเป็น
ปัญหาในการควบคมุคณุภาพ การตลาด เพราะการบิดพลิS ว.

• เสียโอกาสในตลาดที�มีกาํไร.

• อาจไดร้บัผลตอบแทนไม่เตม็ที�.    (ตอ่)

ขอ้เสียของ Licensing

• ผูใ้หส้ิทธิมีค่าใชจ้า่ยในการวิจยัและปรบัปรุงสินคา้เพื�อใหต้รงกบั
ตลาด.

• ผูร้บัสิทธิZอาจไม่ตอ่สญัญาถา้ไม่มีเทคโนโลยใีหม่ๆ.

• ปัญหาภาษีและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา.

• ผูร้บัสิทธิZอาจเป็นคู่แข่งเมื�อสญัญาในการผลิตครบกาํหนด.

สิทธิZการคา้ (Franchising)

เป็นระบบการทาํธุรกิจโดยความรว่มมือกนัระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย:-

• ผูใ้หส้ิทธิZทางการคา้ (Franchisor) เป็นเจา้ของสินคา้, 
เครื�องหมายการคา้และระบบธุรกิจในตา่งประเทศ ยอมให้

• ผูร้บัสิทธิZทางการคา้ (Franchisee) ทัSงในและ
ตา่งประเทศนาํระบบไปปฏิบตัโิดยfranchiseeเป็นผูล้งทุน
เองและยอมรบัเงื�อนไขการประกอบกิจการจาก
franchisor.



สญัญาเหมาเบ็ดเสรจ็
(Turnkey Projects)

เป็นสญัญาลงทุนในโรงงานซึ�งรวมถึงการก่อสรา้งโรงงาน  การ
ฝึกอบรมบุคลากรที�ใชใ้นการดาํเนินงานให ้ การตดิตัSงเครื�องจกัร
และการเดินเครื�องในระยะแรกเมื�อเสรจ็เรยีบรอ้ยพรอ้มสาํหรบั
การดาํเนินงานก็จะโอนใหก้บัเจา้ของโครงการ.

การลงทุนระหว่างประเทศ
(Foreign Invesment)
การพฒันาการซืS อขายแลกเปลี�ยนสินคา้ บรกิารและถ่ายทอดความรู ้
ทางเทคโนโลยรีะหว่างประเทศมาเป็นการคา้ระหว่างประเทศ
แลว้ขยายตวัเพิ�มขึS นเป็นการลงทุนระหว่างประเทศ ทาํใหไ้ดม้ี
โอกาสพฒันา เนื�องจากมีเงินทุนและเทคโนโลยใีหม่ๆ. 

ประเภทของ Foreign 
Investment
• การลงทุนทางออ้ม (Portfolio Investment) เป็น
การลงทุนเพื�อหวงัผลตอบแทนจากหลกัทรพัยท์างการเงิน.

• การลงทุนทางตรง (Direct Investment) เป็นการ
ลงทุนที�มีสว่นรว่มในการบรหิารและควบคมุโดย เขา้ซืS อหุน้สามญั
เป็นรายใหญ,่ ตัSงกิจการสาขาในตา่งประเทศ, จดัตัSงบรษิทัใหม่ใน
ตา่งประเทศ, ฯลฯ.

ปัจจยัที�สง่ผลกระทบตอ่การลงทุน

• ประเทศผูล้งทุน.

• ประเทศผูร้บัทุน:-
– เศรษฐกิจ.

– ความพรอ้มและบรรยากาศของผูร้บัทุน.

– การส่งคืนทุนและกาํไรที�ไดร้บั.

– การเมืองของประเทศผูร้บัทุน.

– ทศันคตขิองประชาชนประเทศผูร้บัทุน.

– ผลกาํไรเปรียบเทียบกบัประเทศทัSงสอง.



การรว่มทุน (Joint Venture)

เป็นการดาํเนินธุรกิจที�ตอ้งการใหม้ีการระดมทุน ความรู ้ความ
ชาํนาญหลายๆดา้นเขา้ดว้ยกนั ทาํได ้2 ลกัษณะคือ

แบบถาวร ในรูปนิตบิุคคล หรอื

แบบชั �วคราว ในรูปโครงการใดโครงการหนึ�ง เมื�อดาํเนินกิจการ
เสรจ็แลว้ก็เลิกกิจการไป เรยีกว่า กิจการรว่มคา้.

ขอ้ดีของการรว่มทุน

• บรหิารไดด้ีเพราะมีคนทอ้งถิ�นเขา้รว่ม.

• ไดร้บัการสนบัสนุนจากประเทศเจา้บา้น.

• มีการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประสบการณ.์

• ขยายงานไปในตา่งประเทศ มีผูร้ว่มลงทุนรบัความเสี�ยง.

• เป็นทางออกของรฐับาลเพื�อใหผ้ลประโยชนส์ว่นหนึ�งตกอยูใ่น
ประเทศ.

• ลงทุนนอ้ยกว่าไปเปิดเอง 100 %.

ขอ้เสียของการรว่มทุน

• มกัมีความขดัแยง้กนัในการดาํเนินงานเพราะความคิดเห็นของ
ผูบ้รหิารสองฝ่ายซึ�งอาจมีวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการแตกตา่ง
กนั.

• สูญเสียอาํนาจการตดัสินใจ เพราะอาํนาจสว่นหนึ�งตอ้งกระจายไป
ยงัผูถ้ือหุน้รายอื�นดว้ย.

ปัจจยัสนบัสนุนการรว่มทุน

• ประเทศอุตสาหกรรมที�ประสบภาวะอิ�มตวั ตอ้งหาทางลงทุนใน
ตา่งประเทศ.

• ธุรกิจตอ้งการเทคโนโลยใีหม่เพื�อรองรบัการขยายตวั.

• ช่วยใหผ้ลิตสินคา้มีคณุภาพในราคาถกูลง.

• ทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศผูร้บัและผูล้งทุน.                               
(ตอ่)



ปัจจยัสนบัสนุนการรว่มลงทุน

• นโยบายรฐับาลผูร้บัตอ้งการใหม้ีการรว่มลงทุนจากตา่งประเทศ
กบัผูล้งทุนในประเทศ.

• เมื�อรฐับาลทอ้งถิ�นหา้มเปิดสาขาหรอืบรษิทัในเครอื การรว่ม
ลงทุนเป็นวิธีการเขา้ตลาดได.้

• เหมาะกบักิจการที�ขาดเงินทุนหรอืบุคลากรในการขยายธุรกิจ
ตา่งประเทศ.

อุปสรรคของธุรกิจรว่มทุน

• ภาษาและวฒันธรรมที�แตกตา่งกนั.

• ระบบการบรหิารที�แตกตา่งกนั.

• ความไม่เชื�อมั �นในความสามารถของผูร้ว่มทุน.

• ธุรกิจผูร้ว่มทุนที�มีขนาดเล็กกว่าจะมีอาํนาจตอ่รองและเสียเปรยีบ
ในการเจรจา.

• อุปสรรคดา้นภาษาทาํใหก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยชีา้.

ปัจจยัการเขา้ธุรกิจระหว่างประเทศ

• ลกัษณะของตลาด. ขนาด, ภาวะการแข่งขนั, ทาํเลที�ตัSง, สิ�งอาํนวย
ความสะดวก.

• สภาวะแวดลอ้มในตา่งประเทศ. อตัราความเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ, เงินเฟ้อ, ดลุการชาํระเงิน, อตัราแลกเปลี�ยน, ภาษี, ฯลฯ.

• รูปแบบผลิตภณัฑ.์ ความเหมาะสม.

• ทรพัยากรของกิจการเพื�อการลงทุน.

• ผลตอบแทนที�คาดหวงั.


