
 

AEC คืออะไร 

 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร,์ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน 
เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะ

ท าให้มีผลประโยชน,์ อ านาจต่อรองต่างๆ กบัคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติใน
อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แตล่ะประเทศอาจจะขอไวไ้ม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่า
สินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว 

AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกัน 

2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

โดยให้แต่ละประเทศใน AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆดังนี ้
พม่า : สาขาเกษตรและประมง 

มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาส่ิงทอ 
อินโดนเีซีย : สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
ไทย : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบนิ (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN) 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดๆใน AEC โดยอธิบายใหเ้หน็ภาพเขา้ใจง่ายๆ เช่น 

- การลงทนุจะเสรีมากๆ คือ ใครจะลงทุนทีไ่หนก็ได้ ประเทศที่การศึกษาระบบดีๆ ก็จะมาเปิด

โรงเรียนในบ้านเรา อาจท าให้โรงเรยีนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีล าบาก 
- ไทยจะเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean 



และไทยอาจจะเด่นในเรือ่ง การจัดการประชุมต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า 
และยังเด่นเรื่องการคมนาคมอีกด้วยเนื่องจากอยู่ตรงกลางอาเซียน และการบริการด้าน

การแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากเช่นกันเพราะ จะผสมผสานส่งเสริมกันกบั
อุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ต่างชาติจะมีราคาสูงมาก) 

- การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย 25% ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง เชน่ รถยนต์, การ
ท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่อุตสาหกรรมที่น่าห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ภาค

การเกษตร, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรรมส่ิงทอจะได้รับผลกระทบ เนือ่งจากฐานการผลิตอาจย้ายไป
ประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้เช่นอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยผู้ลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตจาก
ประเทศไทยไปยงัประเทศทีม่ีค่าแรงถูกกว่า เนื่องด้วยบางธุรกิจไม่จ าเป็นต้องใช้ทกัษะมากนัก 

ค่าแรงจึงถูก 

- เรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นส่ิงที่ส าคัญอย่างมาก เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยูใ่นไทย

มากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ (AEC มีมาตรฐาน
แจ้งว่าจะใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางใน AEC) บางทีเรานกึว่าคนไทยไปทักพูดคยุด้วย แต่
เค้าพูดภาษาอังกฤษกลับมา เราอาจเสียความมั่นใจได้   ส่วนส่ิงแวดล้อมนัน้ ป้ายต่างๆ 

หนังสือพิมพ์, ส่ือต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น (ให้ดปู้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นตวัอย่าง) 
และจะมีโรงเรียนสอนภาษามากมาย หลากหลายหลักสูตร 

- การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่างมากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมี
บทบาทน้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย 

- เมืองไทยจะไม่ขาดแรงงานทีไ่ร้ฝีมืออีกตอ่ไปเพราะแรงงานจะเคลื่อย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, 
ลาว, กัมพูชา เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วย
เช่นกัน  และยังมีปญัหาสังคม, อาชญากรรม จะเพ่ิมขึ้นอีกด้วย อันนี้รัฐบาลควรระวัง 

- คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ บางส่วนจะสมองไหลไปท างานเมืองนอก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร ์(ที่จะให้สิงคโปร์เปน็หัวหอกหลัก) เพราะชาวไทยเก่ง แต่ปัจจุบันได้

ค่าแรงถูกมาก อันนี้สมองจะไหลไปสิงคโปร์เยอะมาก แต่พวกชาวต่างชาติก็จะมาท างานในไทย
มากขึ้นเชน่กัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เกง่ๆ มาท างานกับเรากไ็ด้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ส่ือกลาง  บริษัท software ในไทยอาจต้องปรับค่าจ้างให้สู้กับ บริษทัต่างชาตใิห้ได้ ไม่เช่นนั้น
จะเกิดภาวะสมองไหล 

- อุตสาหกรรมโรงแรม, การท่องเทีย่ว, ร้านอาหาร, รถเช่า บรเิวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น 

เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมอืงตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นจุด
ขนส่ง 

- สาธารณูปโภคในประเทศไทย หากเตรียมพร้อมไม่ดีอาจขาดแคลนได้เชน่ ชาวพม่า มาคลอด
ลูกในไทย ก็ตอ้งใช้โรงพยาบาลในไทยเปน็ต้น 

- กรุงเทพฯ จะแออดัอย่างหนัก เนือ่งจากมตี าแหน่งเปน็ตรงกลางของอาเซียนและเป็นเมือง
หลวงของไทย โดยเมืองหลวงอาจมีส านักงานของต่างชาติมาตั้งมากขึน้ รถจะติดอย่างมาก 
สนามบินสุวรรณภูมิจะแออัดมากขึ้น (ปัจจุบันมีโครงการที่จะขยายสนามบนิแล้ว) 

- ไทยจะเป็นศนูย์กลางอาหารโลกในการผลิตอาหาร เพราะ knowhow ในไทยมีเยอะ
ประสบการณ์สูง และบริษัทอาหารในไทยกแ็ข็งแกรง่ ประกอบท าเลที่ตัง้เหมาะสมอย่างมาก แม้

จะให้พม่าเน้นการเกษตร แตท่างประเทศไทยเองคงไปลงทุนในพม่าเรื่องการเกษตรแล้วส่งออก 
ซ่ึงก็ถือเป็นธุรกิจของคนไทยที่ช านาญ อยูแ่ล้ว 



- ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไมไ่ด้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจาก จะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น, 
ปัญหาการแบง่ชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ดอ้ยกว่า อาจมีการแบง่ชนชั้นกันได,้ จะ

มีชุมชนสลัมเกิดขึน้ และอาจมี พม่าทาวน์, ลาวทาวน์, กัมพูชาทาวน์, ปัญหาอาจญากรรมจะ
รุนแรง สถิติการกอ่อาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา, คนจะท าผิดกฎหมาย

มากขึ้นเนื่องจากไม่รูก้ฎหมาย 

การขนส่งทีเ่ปลี่ยนแปลง East-West Economic Corridor (EWEC) 

 

East West Economic Corridor 

จะมีการขนส่งจากท่าเทียบเรอืทางทะเลฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้าย เวียดนาม-ไทย-พม่า มีระยะทาง

ติดต่อกันโดยประมาณ 1,300 กม.อยูใ่นเขตประเทศไทยถงึ 950 กม. ลาว 250 กม. เวียนดนาม 
84 กม.เส้นทางเริ่มที่ เมืองท่าดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านเมอืงเวแ้ละเมืองลาวบาว ผา่นเข้า

แขวงสะหวันนะเขตในประเทศ ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 
ข้ามแม่น้ าโขงสู่ไทยที ่จังหวัดมุกดาหาร ผา่นจังหวัด กาฬสินธ์ุ, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์ 

พิษณุโลก สุดที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นเข้าไปยงัประเทศพม่าไปเรื่อยๆ ถึงอา่วเมาะ
ตะมะ ที่เมืองเมาะล าไย หรอืมะละแหม่ง เปน็การเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่อินเดีย 

มันจะมีผลที่ดีคือ การขนส่ง logistic ใน AEC จะพัฒนาอีกมาก และจากาการทีไ่ทยอยูต่รงกลาง

ท าให้เราขายของได้มากขึ้นเพราะเราจะส่งของไปท่าเรือทางฝั่งซ้ายกไ็ด้ ทางฝัง่ขวากไ็ด้  ที่ดิน
ในไทยบริเวณดังกล่าวก็น่าจะมีราคาสูงขึ้น 

และที่พม่ายังมี โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงการ “ทวาย” (ศูนย์อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่,ท่าเรือขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบัน Italian-Thai Development PLC ได้รับสัมปทานในการ
ก่อสร้างแล้ว) ทีเ่ส้นทางสอดคล้องกับ East West Economic Corridor โดยทวายจะกลายเป็น

ทางออกสู่ทะเลจุดใหม่ที่ส าคัญมากต่ออาเซียน เพราะในอดีตทางออกสู่มหาสมุทรอินเดีย
จ าเป็นต้องใช้ท่าเรือของสิงคโปร์เท่านั้น ขณะเดียวกันโปรเจกต์ทวายนี้ยงัเปน็ต้นทางรบัสินค้า

จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียหรือสินค้าที่มาจากฝั่งยุโรปและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม
พลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ ามนั ก๊าซ ซ่ึงจะถูกน าเข้าและแปรรูปในโรงงานปิโตรเคมีภายในพ้ืนที่โปร

เจกต์ทวาย เพ่ือส่งผ่านไทยเข้าไปยงัประเทศกลุ่มอินโดจีนเช่น ลาว กัมพูชา และไปส้ินสุด
ปลายทางยงัท่าเรือดานงัประเทศเวียดนาม และจะถูกส่งออกไปยงัเอเชยีตะวันออกอย่างญี่ปุ่น
และจีน 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่ิงที่เราควรจะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ที่ส าคัญตอนนี้คือ ภาษาอังกฤษ อย่างนอ้ยๆเราก็จะ
ได้ส่ือสารทางธุรกิจได้ เพราะหากส่ือสารไม่ได้ เรื่องอื่นก็คงไม่ต้องท าอะไรตอ่  และถา้จะหา



ลูกค้าแค่ในไทยก็อาจไม่เพียงพอแล้วเพราะ ธุรกิจต่างชาติก็จะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเรา
แน่นอน เรือ่ง AEC จึงถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ธุรกิจและคนไทยต้องปรับตัวและเตรยีมพร้อมให้ดี 

 หมวดหมู่ 
o บทความ AEC ส าคัญที่ควรอ่าน  
o ความได้เปรียบเสียเปรียบไทยในAEC  
o การปรับตัวกลยุทธ์เม่ือเป็นAEC  
o บทความและบทวิเคราะห์AEC  
o ผลกระทบอื่นที่จะเกิดกับไทย  
o ข้อมูลของแต่ละประเทศในAEC  
o AEC English Article  

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.ประเทศสิงคโปร์ 

จุดแข็ง 
• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก 
• การเมืองมีเสถียรภาพ 

• เป็นศูนย์กลางทางการเงนิระหว่างประเทศ 
• แรงงานมีทักษะสูง 

• ช านาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ 
• มีที่ตั้งเอื้อตอ่การเปน็ศูนยก์ลางเดินเรือ 

จุดอ่อน 
• พ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง 
• ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิธุรกิจสูง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
• พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกสินค้า 

 

  

2.ประเทศอินโดนีเซีย 

จุดแข็ง 
• ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

• ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดบั 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้) 

• มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก 
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจ านวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 

โลหะต่างๆ 

http://www.thai-aec.com/category/aec-must-read
http://www.thai-aec.com/category/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9aaec
http://www.thai-aec.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9aaec
http://www.thai-aec.com/category/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8caec
http://www.thai-aec.com/category/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2
http://www.thai-aec.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%83%e0%b8%99aec
http://www.thai-aec.com/category/aec-english-article


• ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกรง่ 
จุดอ่อน 

• ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว 
• สาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชือ่มโยง

ระหว่างประเทศ 
ประเด็นที่น่าสนใจ 

• การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก 

 

  

 3.ประเทศมาเลเซีย 

จุดแข็ง 
• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปอียู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน 
• มีปริมาณส ารองน้ ามันมากเป็นอนัดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชยีแปซิฟิก 

• ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานครบวงจร 
• แรงงานมีทักษะ 

จุดอ่อน 
• จ านวนประชากรคอ่นข้างน้อย ท าให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
• ตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ในปี 2563 
• ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าส าคัญที่คล้ายคลึงกับไทย 

• มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยขีั้นสูงอย่างจรงิจัง 

 

  

4.ประเทศบรูไน 

จุดแข็ง 

• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปอียู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก 
• การเมืองคอ่นข้างมั่นคง 

• เป็นผู้ส่งออกน้ ามัน และมีปริมาณส ารองน้ ามันอันดับ 4 ของอาเซียน 
จุดอ่อน 

• ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน 
• ขาดแคลนแรงงาน 
ประเด็นที่น่าสนใจ 

• มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร ์มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
• การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพ่ึงพาสิงคโปร์เปน็หลัก 

• ให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก 

 

  

5.ประเทศฟิลิปปินส์ 



จุดแข็ง 
• ประชากรจ านวนมากอันดบั 12 ของโลก (>100 ล้านคน) 

• แรงงานทั่วไปมีความรู-้ส่ือสารภาษาอังกฤษได ้
จุดอ่อน 

• ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
• ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
• สหภาพแรงงานมบีทบาทค่อนข้างมาก และมีการเรียกร้องเพ่ิมค่าแรงอยู่เสมอ 
• การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความตอ้งการภายในประเทศเป็นหลัก 

 

  

 6.ประเทศเวียดนาม 

จุดแข็ง 
• ประชากรจ านวนมากอันดบั 14 ของโลก (~90 ล้านคน) 

• มีปริมาณส ารองน้ ามันมากเป็นอนัดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก 
• มีแนวชายฝัง่ทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร 

• การเมืองมีเสถียรภาพ 
• ค่าจ้างแรงงานเกอืบต่ าสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา 
จุดอ่อน 

• ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่ไดร้ับการพัฒนาเท่าที่ควร 
• ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าส านักงานค่อนข้างสูง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
• มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว 

 

  

 7.ประเทศกัมพูชา 

จุดแข็ง 
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ า ป่าไม ้และแร่ชนิดต่างๆ 

• ค่าจ้างแรงงานต่ าสุดในอาเซียน (1.6 USD/day) 
จุดอ่อน 
• ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

• ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า และการส่ือสาร) ค่อนข้างสูง 
• ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
• ประเด็นขัดแยง้ระหว่างไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทนุระหว่างกัน
ในอนาคตได ้

 

  

 8.ประเทศลาว 



จุดแข็ง 
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ าและแร่ชนิดต่างๆ 

• การเมืองมีเสถียรภาพ 
• ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ า (2.06 USD/day) 

จุดอ่อน 
• ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

• พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
ประเด็นที่น่าสนใจ 
• การลงทุนส่วนใหญอ่ยู่ในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน พลังงานน้ า และเหมืองแร่ 

 

  

 9.ประเทศพม่า 

จุดแข็ง 
• มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติจ านวนมาก 

• มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย 
• ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ า (2.5 USD/day) 

จุดอ่อน 
• ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร 
• ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
• การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และทา่เรือ 

 

  

 10.ประเทศไทย 

จุดแข็ง 
• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก 

• ที่ตั้งเอื้อตอ่การเปน็ศูนยก์ลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ 
• สาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั่วถึง 

• ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแขง็ 
• แรงงานจ านวนมาก 
จุดอ่อน 

• แรงงานส่วนใหญ่ยงัขาดทักษะ 
• เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเปน็ขั้นกลาง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
• ตั้งเป้าเป็นศนูย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนยก์ลางการ
ท่องเที่ยว 

• ด าเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% 
สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจรงิจัง 

 

 



 

 

ความได้เปรียบเสียเปรียบไทยในAEC 

 

ประกันไทยไม่พร้อม เตือนภัยเปิดเสรี AEC 

กระแสเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (Asean Economic Community : AEC) 
ก าลังมาแรง วงการธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่เวน้แม้แต่ธุรกิจประกันภัย-ประกันชีวิต เริ่มตื่นตัวกัน
แล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยที่เป็นบริษัททอ้งถิ่น เตรียมตั้ง

รับเพราะไม่มีเครือข่ายพันธมิตรหรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และทีผ่่านมายังมปีัญหาเคลมสินไหม
น้ าท่วมหลายแสนล้านบาท ซึ่งยังเปน็ปัญหาเคลียร์ไม่จบ 

ขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตแม้ดูเหมือนจะมีปัญหาน้อยกว่า เพราะผู้ประกอบการกว่าครึง่เปน็นัก
ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาปักธงอยูแ่ล้ว เหลือผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่ถงึ 10 ราย แต่ปรากฎว่าเมื่อ
ต้องเปิดเสรีอาเซียนขึ้นมาจริงๆในในป ี2558 หลายฝ่ายก็ไม่มัน่ใจว่าแต่ละแห่งจะเตรยีมความ

พร้อมรองรบักระแสการแขง่ขันของกลุ่มทุนต่างชาติอื่นๆ ที่จะเข้ามาเจาะตลาดได้แค่ไหน 

ส าหรับความเคลื่อนไหวเพ่ือรับมือการเปิดเสรีเออีซีนั้น มีอาท ิบริษัท กรงุเทพประกันภัย (BKI) 

และกรงุเทพประกันชีวิต(BLA) ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นบรษิัทประกันภัยต่างชาติในการจัดตั้ง
บริษัทแคมโบเดยีนไลฟ ์ในประเทศกัมพูชา โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการเงนิกัมพูชาถือหุ้น

ใหญ่ 51% ส่วนอีก 49% เป็นการร่วมลงขนัโดยบริษัทประกันที่เปน็พันธมิตรกันใน 4ประเทศ 
คือ BKI, BLA, บริษัทประกนัภัยจากฮ่องกง และอินโดนีเซีย เพ่ือเป็นอกีหนึ่งกลไกช่วยสร้าง
หลักประกันให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาดกัมพูชา หลังรัฐบาลกัมพูชาเพ่ิงเปิดตลาดหุ้นไปแลว้เมื่อ

เดือน เม.ย.ที่ผ่านมาส่วนทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ 
คปภ. ได้แกไ้ขหลักเกณฑ์สัดส่วนการถือหุ้น 

ของต่างชาติในบริษัทประกนัภัยให้สามารถถือหุ้นเกินกว่า 25% โดยก าหนดว่าถ้าถือหุ้นไม่เกิน 
49% จะต้องขออนุมัติบอร์ดคปภ. และถ้าถือหุ้นเกิน 49% ขึ้นไป ต้องขออนุมัติจาก รมว.คลัง 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกรง่ เพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ
บริษัทประกันภัยให้สามารถรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้เต็มที่
ภายในปี 2020 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. กล่าวยอมรับว่าขณะนี้ธุรกิจประกันไทยในภาพรวม 
ยังไม่มีความพร้อมในการรองรับเออีซี เพราะภาคประกันของไทยต้องสร้างตัวเองให้มีความ

เข้มแขง็ก่อนที่จะไปแขง่ขันกับต่างประเทศ ซ่ึงคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรือ่งนีก้ันอกีมาก 
และต้องเร่งปรับตัวให้ทนัก่อนปี 2020 โดยนายประเวชแนะว่า บริษัทประกันตอ้งปรับเปลี่ยน

แนวคิดใหม่ด้วย เพราะการประกันเปน็ธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้อน จึงถูกก าหนดให้มี
ระยะเวลาปรับตัวนานกว่าธุรกิจอื่นไปหนึ่งสเต็ป 
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัทไทยประกันชีวิต ให้ความเห็นว่าส่ิงส าคัญ คือ

การปรับเปลีย่นระบบของแต่ละบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพการแขง่ขันในธุรกิจ เพราะการเปิด
เสรีประกันภัยนัน้พูดกันมานาน 20 ปแีล้ว กระทั่งขยบัเข้ามาเป็นเออีซี ซ่ึงแคบลงกว่าเดิม โดยใน

ส่วนของไทยประกันชีวิตมีการปรับรูปแบบโครงสร้างการบริหารธุรกิจภายในให้รับกับกระแสการ
แข่งขนัภายนอกที่แขง่ขันรนุแรงมานานนับ 10 ปีแล้ว ไม่ใช่เพ่ิงมาปรบัเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานาย
ประกิตติ บุณยเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกนัชีวิต บริษัทเอไอเอ ประเทศ

ไทย กล่าวว่าบรษิัทแม่ทีฮ่่องกงยงัไมไ่ด้ให้นโยบายเร่งด่วนส าหรับการวางแผนรองรับการเปิด
เสรีเออีซี เพราะเอไอเอ ภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิกทั้ง15 ประเทศ ต่างมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ 

และประสบผลส าเร็จทางด้านยอดขายคอ่นข้างดี ครอบคลุมฐานลูกค้ามากกว่าตลาดอาเซียนใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะเอไอเอ ประเทศไทยมีฐานกรมธรรม์ลูกค้าทัง้ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
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ส่วนบุคคลรวมกันแล้ว 7 ล้านฉบบั 
นายธีระ ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย กล่าวว่าในปี 2558 เมื่ออาเซียน

กลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี มีการเปิดเสรีด้านการเงินการธนาคาร จะท าให้
การแขง่ขันด้านธุรกรรมและบริการวางแผนทางการเงนิมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะสถาบัน

การเงินและบรษิัทประกันชีวิตของประเทศอืน่ๆ ในกลุ่มอาเซียนจะมโีอกาสเข้ามามีบทบาทและ
ร่วมแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนั้นยงัมีสถาบันที่ให้บรกิารวางแผนการเงินส่วน

บุคคลเป็นบรกิารเสริมเพ่ือดึงดูดลกูค้าของสถาบันการเงินและธุรกิจประกนัชีวิต โดยยงัไม่ได้
รวมถึงบริการของนักวางแผนการเงินอิสระอกีต่างหาก ดงันั้น ธุรกิจของไทยต้องวางแผนรับมือ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไว้ล่วงหน้า 

นายกี่เดช อนันตศ์ิริประภา กรรมการผู้อ านวยการ บรษิัทแอกซ่าประกนัภัย ให้ความเห็นว่าถ้าเปิด
เออีซีเต็มรูปแบบจริงบริษัทประกันภัยทอ้งถิน่ในประเทศจะเสียเปรียบบริษัทประกันภัยที่มี

เครือข่ายข้ามชาติ ยกตัวอย่าง การประกันภัยรถข้ามแดนที่ปัจจุบันยังท าเฉพาะการประกันภัย
ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. แต่ในอนาคตจะต้องเปิดประกันภาคสมัครใจด้วย 

ที่มา : ดอกเบี้ยธุรกิจ 

 

การปรับตัวกลยุทธ์เมื่อเป็นAEC   
การขนส่งทางรถบรรทุกต้องเร่งปรับตัวรับ AEC 

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรอบความ
ร่วมมืออาเซียนไดเ้ปิดให้มกีารเดินรถไป-กลับระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 500 คนั ที่
ผู้ประกอบการไทยวิ่งให้บริการในเส้นทางอสีท์ เวธส์ คอริดอร์ หรือโครงการเส้นทางแนว

ตะวันออก-ตะวันตก R9 จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก, มุกดาหาร-สหวันเขต, ลาว บาว-ท่าเรือ
ดานัง แต่เส้นทางดังกล่าวไม่ไดร้ับความนิยม จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถใหม่มา

เป็นเส้นทาง ฮานอย-แหลมฉบัง แทน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะมีผู้ประกอบการขนส่งจาก
ต่างชาติเข้ามาให้บริการเปน็จ านวนมาก จึงต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเดินรถ ไม่ว่าจะ

เป็น ร่าง พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน พ.ศ. ….. /พ.ร.บ.การรบัขนของ
ทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. …..ซ่ึง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบบัขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจาก
คณะกรรมาธิการ คาดว่าในอีก 6 เดือนจะประกาศใช้ และร่าง พ.ร.บ.การรบัขนคนโดยสารและ

สัมภาระระหว่างประเทศ พ.ศ. ……อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาจากกฤษฎีกา คาดว่าในอกี 1 ปี
ข้างหน้าจะประกาศใช้ พร้อมเพ่ิมความรับผดิชอบต่อความเสียหาย และมีการติดตั้ง GPS เพ่ือให้

เกิดความเชื่อมั่นแก่ผูใ้ช้บริการ ซ่ึงยอมรบัวา่หากเปิดเสรีภาคการขนส่งผู้ประกอบการขนส่งข้าม
แดนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่ถือเป็นเรื่องดีตอ่ธุรกิจขนส่งสินค้าเพราะจะไม่เป็นการผูก

ตลาดแต่เพียงรายเดียว 

“ผู้ประกอบการไทยจ าเปน็ต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีขนส่งใน 2556 นอกจากนี้ 
จะต้องมีการแก้กฎหมายตามข้อก าหนดของ AEC ที่ระบุการเปิดเสรีเพ่ือให้ต่างชาติเข้ามา

ด าเนินการในส่วน 70% จากเดิม 49% ทัง้ นี้ หากผู้ประกอบการไทยไม่มคีวามพร้อม อาจจะถูก
เจาะตลาดได้ ซ่ึงในอนาคตการขนส่งข้ามแดนนั้นจะมีปริมาณมากขึน้ ซ่ึงไทยต้องเตรียมพร้อม 

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกจะขยายผลการส่งเสริมและจัดตัง้ระบบการรับรองมาตรฐาน
ในส่วนภูมิภาคอีก 15 จังหวัด ซ่ึงก่อนหน้านี้มีการน ารอ่งการจัดตัง้ระบบการรับรองมาตรฐานใน 
15 จังหวัดไปแล้ว 

ที่มา : นสพ.บ้านเมือง 
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บทความและบทวิเคราะห์AEC   

มองอสังหาริมทรัพย์ประเทศเพื่อนบ้าน 

การประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในภูมิภาคอาเซียน เมื่อต้นเดอืน ก.ค. ทีผ่่านมา มีการ
พูดถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยผู้รู้ในแต่ละประเทศโดยตรง ทั้งจาก กัมพูชา บรูไน 

เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอนิโดนเีซีย สรุปได้ความว่า 

ที่ กัมพูชา พ้ืนที่ส านักงานมีค่าเช่าประมาณเดือนละ 600 บาทตอ่ตารางเมตร ซ่ึงนอ้ยกว่าไทย

ไม่มากนัก ส าหรับตลาดทีอ่ยู่อาศัย ในขณะนี้เน้นสร้างตึกแถว แต่ก็เริ่มมีทาวนเ์ฮาส์ ส่วนอาคาร
ชุดราคาแพงกลบัชะลอตัว 

อสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งทีน่่าสนใจในกมัพูชาก็คือ การให้ต่างชาติเช่าพ้ืนที่ท านา หรือร่วม

ทุนกับชาติตะวนัออกกลางท านา ปรากฏว่ามีการเข้ามาร่วมลงทนุมาก ท าให้กัมพูชามสัีดส่วนใน
การส่งออกข้าวได้มากกว่าเดิม 

บรูไน รายได้ประชาชาติตอ่หัวสูงกว่าไทยถงึประมาณ 5 เท่าตัว แตก่ารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลับยังไม่มีอะไรโดดเดน่เป็นพิเศษ ยกเว้นการสร้างศูนยก์ารค้า โรงแรม ส่วนหนึ่ง ส่วนในภาคที่

อยู่อาศัยส่วนมากเปน็บ้านสร้างเองมากว่า 

มาเลเซีย การจับจ่ายใช้สอยของประชากรภายในประเทศยังสูงอยู่ ส าหรับมูลค่าการซือ้ขาย
อสังหาริมทรัพย์ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทในปี 2554 นั้นแยกเปน็ที่อยูอ่าศัย 620,000 ล้าน

บาท อสังหาริมทรัพย์เชงิพาณิชย์ 280,000 ล้านบาท อุตสาหกรรม 115,000 ล้านบาท และ
เกษตรกรรม 190,000 ล้านบาท นอกนัน้เปน็อื่น ๆ 

อสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซียยังเติบโด โดยพิจารณาได้จากการที่มีทีอ่ยู่อาศัยสร้างแล้วเสร็จ 
4.51 ล้านหน่วย และในอนาคต จะมีแผนการสร้างเพ่ิมอีก 584,546 หน่วย 

เวียดนาม ในด้านอสังหาริมทรัพย์พบว่า อาคารส านักงานชัน้ดีในกรุงฮานอย ณ ไตรมาส 
1/2555 มี 290,000 ตารางเมตร ค่าเช่าประมาณ 1,000 บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดอืน แต่มีอัตรา
ว่างถึง 35% ในขณะทีใ่นนครโฮชิมินห์มี 137,000 ตารางเมตร แต่ค่าเช่าดีกว่าคือเดอืนละ 

1,500 บาท และมีอตัราว่างนอ้ยกว่าคือเพียง 16% ถ้าเทียบกับไทยสถานการณ์ถือว่าแย่กว่า แต่
ก็อยู่ในภาวะฟื้นตัวขึ้นกว่าแต่ก่อน 

สิงคโปร์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว ห้องชุดในสิงคโปร์มีราคาปานกลาง
สูงถึง 300,000 บาท โดยในใจกลางเมืองมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.8% ส่วนในเขตชานเมือง

มีอัตราผลตอบแทน 4.8% โดยที่สิงคโปร์เป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของภูมิภาคอาเซียน จึงท าให้
พ้ืนที่ขายศูนย์การค้าคอ่นข้างแพง โดยในเขตใจกลางเมอืง มอีัตราสูงถึง 700,000 – 
1,000,000 บาทต่อตารางเมตร 

ขณะนี้คาดว่าสิงคโปร์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยลงในระดับหนึ่งเพราะพิษเศรษฐกิจยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา จึงคาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะได้รับผลกระทบไปด้วย 

อินโดนเีซีย อาคารส านักงานมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 544 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดือน 
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เพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน 3.51% และมีอัตราว่างเพียง 11% ส่วนโรงแรมชั้นหนึง่มีค่าเช่าค่อนข้างสูง
เพราะมีจ านวนจ ากัดคือคืนละประมาณ 2,837 บาท 

ส าหรับห้องชุดใจกลางกรงุจาการ์ตามีราคา 56,000 บาทต่อตารางเมตร และพ้ืนที่ค้าปลีกมีค่า
เช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,755 บาทต่อตารางเมตร อนิโดนีเซียมีความมัน่คงทางการเมืองสูง ประเทศมี

ขนาดใหญ่และมีทรัพยากรมาก โอกาสการเติบโตในอนาคตยังมีอย่างต่อเนื่อง 

“จะเห็นได้ว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะตกต่ า แต่ก็ส่งผลกระทบไม่มาก หากประเทศใดมีพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีทรัพยากรและประชากรเป็นจ านวนมาก ในอนาคตเมื่อมีเกดิ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community (AEC) แล้ว เศรษฐกิจและ
อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละประเทศอาจมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นอีก ประเทศไทยต้องสามัคคีกัน

พัฒนาประเทศและเศรษฐกิจให้เข้มแขง็เพ่ือการรับมอืกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
อันใกลน้ี”้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์ขอ้มูลวิจัยและประเมินคา่

อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซ่ี ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวสรุป 

ที่มา : เดลินิวส ์

 

ผลกระทบอื่นที่จะเกิดกับไทย   
คลังเมินลดภาษี การลงทนุต่างประเทศ 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรแีละ รมว.คลงั กล่าวว่า ได้มกีารพิจารณาข้อเสนอ

ของเอกชนที่เสนอขอให้ยกเว้นภาษีเงินไดจ้ากการลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงพบว่ามีจุดรั่วไหล ท า
ให้มีการเลี่ยงภาษี ด้วยการไปตัง้บริษัทลูกในต่างประเทศที่จัดเก็บภาษีนิติบคุคลต่ ากว่าไทย 
และยังน ารายได้เข้ามาโดยไม่ต้องภาษีให้กบัประเทศ 

อีกกรณีที่บรษิัทที่เคยท าธุรกิจในไทยและส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ เมื่อมีรายไดก้็เสียภาษี
ให้กับประเทศปกตแิต่หากบรษิัทดังกล่าวออกไปตัง้บริษทัลูกในต่างประเทศเพ่ือจาหน่ายสินค้า

แทนบรษิัทในประเทศ และสามารถน ารายได้กลับเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษี เพราะถือเป็น
การลงทุนในต่างประเทศ เรื่องนี้ทาให้เปน็ชอ่งทางที่ท าให้ประเทศตอ้งเสียรายได้ไป ซ่ึงเคยตั้ง

ข้อสังเกตดงักล่าวกับภาคเอกชนแล้ว และต่างเห็นด้วยว่าอาจมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง 

นอกจากนี้ กฎหมายของไทยก าหนดว่า กรณีบริษัทจากัดตั้งบริษัทลูกในไทย เงินปันผลจาก
บริษัทลูกในประเทศได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคลล 50% ขณะที่บรษิัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงนิปันผลจากบริษัทลูกในประเทศได้รับการยกเว้นภาษีทั้ง 
100% 

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันภาษีนิติบุคคลของไทยได้ปรับลดลงต่อเนื่องจาก 30% เหลือ 23% ในปีนี้ 
และจะลดลงเหลือ 20% ในปีหน้า ซึ่งถือเปน็แนวทางหนึ่งในการลดภาระให้กับผู้ประกอบการ

ไทยอยูแ่ล้ว 

ดังนั้น ข้อเสนอไมเ่ก็บภาษีรายได้จากการไปลงทุนต่างประเทศยังไมใ่ช่เรื่องที่จ าเปน็เรง่ด่วนยัง
มีเวลาในการศกึษาข้อเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลงั(สศค.) กล่าว ก่อนหน้านี้ได้นา
เสนอแพ็กเกจลดภาษีไปยงันายกิตติรัตนแ์ล้ว ซึ่ง รมว.คลังขอให้กลบัมาดูว่าหากเมื่อต้องลด

ภาษีให้กับนักลงทุนไทยที่จะออกไปลงทุนยังต่างประเทศแล้ว จะใชแ้นวทางใดในการหารายได้

http://www.thai-aec.com/category/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2


ชดเชยภาษีที่หายไป พร้อมทัง้พิจารณาว่ามีช่องโหว่ตรงไหนที่จะเกิดการเลีย่งภาษีหรอืไม่ โดย 
สศค.คาดว่า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนในการพิจารณาและนาเสนอไปยังนายกิตตริัตนอ์ีกครั้ง 

ปัจจุบันนักลงทุนไทยน าเงินออก ไปลงทนุยังต่างประเทศปีละ1.5 หมื่นล้านบาทถอืว่าน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปรแ์ละมาเลเซีย อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เอกชนที่

มีศักยภาพออกไปลงทุนในอาเซียน หลังจากที่การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออี
ซี) เริ่มมีผลบังคบัใชอ้ีก3 ปีข้างหน้า มาตรการทางด้านภาษีกเ็ป็นอกีทางหนึง่ที่จะช่วยส่งเสริม

เอกชน 

ที่มา : โพสต์ทูเดย ์

 

 

ข้อมูลของแต่ละประเทศในAEC   

รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนามและความ
ยั่งยืน 

เป็นที่รับรูโ้ดยทั่วไปว่า การปฏิรปูเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนามเกิดขึน้เมื่อปี 2529 

โดยใช้ชื่อเรียกว่า ดอย เหม่ย (Doi Moi) การปฏิรูปนี้ท าให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่าง
งดงามในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเศรษฐกิจเวียดนามได้เดินมาสู่หนทางแห่ง
ความท้าทายใหม่ของการปฏิรูป ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดชะตากรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ

เวียดนามในอนาคต 

การปฏิรูปเศรษฐกิจ ดอย เหม่ย ถือเป็น “หลักไมล”์ ส าคัญในการเปลี่ยนเวียดนามจากระบบ

เศรษฐกิจที่วางแผนโดยส่วนกลาง ไปสู่การใช้ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดมากขึน้ ลด
บทบาทภาครัฐ เพ่ิมบทบาทภาคเอกชน และมุ่งสู่แนวทางเสรีนยิมทางเศรษฐกิจ (Economic 
Liberalization) 

แม้ตลอดระยะเวลาแห่งการปฏิรูปนี้ได้ท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามดีขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏ
มาก่อน อาทิเช่น เศรษฐกิจเวียดนามเตบิโตเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 7% ต่อปี เปลี่ยนจากเป็น

ประเทศยากจนมาก กลายเปน็ประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง และมีการเปิดกว้างทางการค้าการ
และการลงทุนกับต่างประเทศมากขึ้น ทั้งยงัเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2538 และสมาชิก

องค์กรการค้าโลก (WTO) ในปี 2550 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึง่ การปฏิรูปชักจะไม่สดใส ตัวชี้วัดทางเศรษฐกจิด้านมห
ภาค (Macroeconomic Indicators) หลายตัวเริ่มสะท้อนความป่วยไข้ของเศรษฐกิจเวยีดนาม 

อาทิเช่น เวียดนามขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตอ่เนื่องเกือบตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา และเมื่อ 4 
ปีที่ผ่าน (2551-2554) มาเวียดนามประสบสภาวะเงินเฟ้อสูงที่สุดในเอเชีย คอืสูงถึง 16 

เปอร์เซ็นต ์

ขณะเดียวกัน ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเวียดนามต้องปรับลดค่าเงินหลายครั้งเพ่ือหนุนการส่งออก 

เงินทุนเริ่มขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเวยีดนามและโยกเงินออกไปลงทุนทีอ่ื่น เปน็สาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ทุนส ารองระหว่างประเทศลดลงจากประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัในปี 
2550 เหลือเพียงประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน ซ่ึงสถานการณ์เช่นนี ้เป็น

สถานการณ์ที่ตรงข้ามกับแนวโน้มของประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในเอเชีย 
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ซ้ าร้ายไปกว่านั้น การจัดอันดบัความสะดวกในการเข้าไปด าเนนิธุรกิจของแต่ละประเทศโดย
ธนาคารโลก ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดด้านการประกอบธุรกิจ 10 ตัว เชน่ การหาสินเชือ่ในการลงทุน 

ระบบการช าระภาษี การคุ้มครองนักลงทุน พบว่า เวียดนามอยู่อันดับที่ต่ ามาก คอือันดบัที่ 98 
จากจ านวน 183 ประเทศ ขณะทีป่ระเทศไทยอยู่อันดับที่ 17 และสิงคโปร ์เป็นอันดับที่ 1 

มากไปกว่านั้น เวียดนามก าลังประสบกับปญัหาพลังงานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ทั้งยังมี
ต้นทุนค่าขนส่งที่สูง อันเนือ่งมาจากการขาดระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน 

ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมอืงใหญ่ อย่างเชน่ ฮานอย และ โฮจิมินห์ ปรับตัวขึน้มาก เกนิกว่า
อ านาจซ้ือของคนส่วนใหญ่จะไล่ตามทัน เกดิการขยายตัวของความไมเ่ท่าเทียมระหว่างเมืองกับ
ชนบท รวมถงึปัญหาสังคมต่างๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

แม้แต่รายงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของเวียดนามเอง เช่น รายงานความสามารถทางการ
แข่งขนัปี 2553 รายงานการพัฒนาเศรษฐกจิเวียดนามปี 2553 และ ปี 2554 ก็ยอมรับวา่ การ

เติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เป็นการเติบโตแบบไม่มีคุณภาพและไมย่ั่งยนื มีการก่อ
มลภาวะสูงจากกระบวนการผลิต ขณะเดียวกัน ไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม (Value Addition) 
ให้กับสินค้าที่ส่งออก อีกทัง้ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรมมแีนวโนม้

ที่ลดลงต่อเนือ่ง 

สรุปคือ เวียดนามก าลงัตกอยู่ใน “กับดัก” ของการพัฒนา คือ ยิ่งพยายามพัฒนา ยิ่งสรา้งปัญหา

ในการพัฒนา ดังนั้น ความจ าเป็นเร่งด่วนของเวียดนามตอนนี้คอื ต้องท าการปฏิรปูโครงสร้าง
เศรษฐกิจขนานใหญ่ 

ซ่ึงเรื่องนี้รัฐบาลและคนเวียดนามกท็ราบดี สังเกตได้จากการประกาศแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 2554-2564 โดยตั้งเปา้หมายส าคัญไว้คือ ต้องสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระดับโลก (World Class Infrastructure) ผลิต

แรงงานที่มีฝีมือ และสร้างความเข้มแขง็ให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆของ “ตลาด” 
(Strengthen Market-based Institutions) 

เป้าหมายเหล่านี้ถือว่าเป็นการ “ปลดล็อค” ให้เวียดนามสามารถพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างมี
คุณภาพ 

อย่างไรก็ตาม จะท าได้มากน้อยแค่ไหน ท าโดยวิธีใด และใช้เวลานานเท่าไหร ่กว่าเวียดนามจะ
หลุดออกจากปัญหาโครงสร้างนี ้ยังเป็นความท้าทายของเวียดนาม 

ผมเชื่อว่า ถ้าเวียดนามสามารถแก้ไขปญัหาต่างๆ ไปได้อย่างดี จะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้า

ไปมากขึ้น ซ่ึงจะเป็นแรงหนนุให้เวียดนามสามารถปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม และยกระดบัสู่
เศรษฐกิจสมัยใหม่ (Modern Economy) ซ่ึงแนน่อนว่า ศกัยภาพของเวียดนามจะเพ่ิมมหาศาล 

โอกาสที่เศรษฐกิจเวียดนามซ่ึงปัจจุบันมีขนาดประมาณ 125,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เล็กกว่า
ขนาดเศรษฐกิจไทยประมาณ 3 เท่า จะสามารถไล่ทันเศรษฐกิจไทยในเวลาไม่ถึง 10 ปี 

ในทางกลับกัน ถ้าเวียดนามไม่สามารถออกจากวังวนของปัญหานี้ได้ โอกาสที่เวียดนามจะเดิน
ไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวกิฤตสังคม ก็มีความเป็นไปได้สูง 

แต่ไม่ว่าเวียดนามจะปฏิรูปเศรษฐกิจครัง้นี้ได้ส าเร็จงดงาม หรือล้มเหลวอย่างไม่เป็นทา่ ย่อมมี

นัยต่ออาเซียนและประเทศไทยโดยไม่ต้องสงสัย การติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจเวียดนาม
หลังจากนี้อย่างใกลช้ิด จึงเปน็ส่ิงที่ไม่อาจละเลยได้ 



ที่มา : วันวลิต ธารไทรทอง 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) 

การปรับตัวกลยุทธ์เมื่อเป็นAEC   

ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเอกชนในการสู้ศึก AEC 

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนกล่าวในหัวข้อ “ASEAN as and Engine of 

Economic Growth” ว่า ความท้าทายของธุรกิจไทย คือ การร่วมมือกันในหลายเรื่องเพ่ือรักษา
ความน่าสนใจและการดงึดูดให้เปน็ที่สนใจของนกัลงทุนต่างประเทศเหมือนที่เคยเป็นมา เช่น 
การเปิดตลาดทางการค้าระหว่างกัน การลงทุนข้ามประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน 

ทั้งนี้ ปัจจุบันการลงทุนทางตรง (FDI) กลุ่มอาเซียนมีทั้งหมด 8 หมื่นล้านเหรยีญสหรัฐแต่เงิน
ลงทุนส่วนใหญ่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศสิงคโปรเ์ป็นอนัดับแรกและมาเลเซียเป็นอันดบัสอง 

ส่วนของไทยเป็นอันดับสาม และ 70% ของเงินลงทุนทางตรงเริ่มเปลี่ยนไปสู่ในธุรกิจกลุ่ม
บริการ ซ่ึงต่างจากเดิมที่เนน้การลงทุนทางด้านภาคการผลิต เชน่ รถยนต์ ซ่ึงนัน่หมายความว่า
คนอาเซียนต้องการการบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะมีก าลงัซ้ือที่มากขึน้ รวมถึงต้องการ

ระบบขนส่ง การศึกษาหรือสุขภาพที่ดีขึ้น 

อย่างไรก็ดี มีความเปน็ห่วงจากการรวมกลุม่อาเซียนคือ ความพร้อมของภาคเอกชนไทยที่ก าลัง

ก้าวสู่การแข่งขนับนเวทโีลกเพ่ือรับโอกาสและศักยภาพที่กลุ่มอาเซียนมอียู่ เพราะประเทศไทย
มีความคุ้นเคยและพอใจกับค าว่าแคน่ี้ แตใ่นเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์เป็นส่ิงที่สามารถให้ธุรกิจ

ไปโตในต่างประเทศได้ อย่างที่สิงคโปร์และญี่ปุ่นเป็น และมาเลเซียก าลังเริ่มเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงครัง้นี้ เหน็ได้จากการลงทุนของกลุ่มซีไอเอ็มบี จากมาเลเซียที่เข้ามาลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 

ส่ิงที่สามารถจะทาให้ได้ก้าวไปอยูใ่นทิศทางการเปลี่ยนแปลงครัง้นี้ คอื พวกเราต้องฝ่าการ
เติบโตแบบโมเดลจากคนรุ่นก่อนที่สร้างไว้ เพ่ือขออนุญาตให้ขยายไปธุรกิจในต่างประเทศได้ 

โดยส่ิงหนึ่งคอืการที่รัฐควรเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนอย่างจริงจัง เช่น เอกชนควรไดร้ับการ
ยกเว้นภาษีในเงินทีน่ าไปสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพราะปัจจุบันไทยมีเงินสาหรับงาน

ด้านวิจัยและพัฒนาเพียง 0.24% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ขณะที่
เกาหลีมีมากถึง 2.8-2.9% จีนมีเกือบ 2% และญี่ปุ่นอยู่ที่ 4% ซ่ึงหมายถงึการมีงานดไีซน์ที่
ช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีเทคโนโลย ีเพราะการที่ไทยไม่พัฒนาจะทาให้

ไทยสู้ประเทศอืน่ไม่ได ้เพราะมีวิธีการผลิตที่เหมือนกันแต่ประเทศอื่นมีตน้ทุนที่ถูกกว่าเช่น 
แรงงานต้องไปที่จีนหรอืพม่า ดังนั้น การที่จะให้บริษัทลงทุนในเรื่องของงานวิจัยและผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ รัฐต้องเข้ามาช่วย กระทรวงการคลงัต้องช่วย บีโอไอตอ้งช่วยเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องปรับ 
เป็นโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น และต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ อาเซียนก าลังมา

เหมือนสึนามิ เรามีความรู้สึกยงัไง ต้องรอด คนไทยเก่งพอ ผมเชื่อแบบนัน้ หลายประเทศอยู่
หลังเรา เราไปก่อนเขาหลายเรื่อง 

การรวมตัวกันของอาเซียนจะไม่เกิดปัญหาเหมือนยูโรโซน เพราะเราไม่มีแนวคดิที่จะใช้เงินสกุล

เดียวกัน อาจจะมีผลกระทบบ้าง หากเศรษฐกิจในบางประเทศมีปัญหา เหมือนที่เคยเกดิขึ้น
ในช่วงปี 2540 ที่ค่าเงินไทยมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อเนือ่งไปยังประเทศอืน่ในภูมภิาคต่อ 

แต่วิกฤตยโูรโซนครั้งนีไ้ม่รุนแรงและเชื่อว่าแต่ละประเทศสามารถประคับประคองได้ ส่วนไทยจะ
ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเรื่องที่จะมีนักเที่ยวมาไทยน้อยลง ส่งออกได้น้อยลงและกลุ่มยุโรป
จะเข้ามาลงทุนในไทยนอ้ยลง 
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ประทีป ตัง้มติธรรม ในฐานะอุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวในงานสัมมนา การ
ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศของภาคเอกชนไทย ว่า ปัจจุบันจะเห็นบริษัทต่างชาติเขา้มา

ลงทุนในประเทศไทยจ านวนมากแต่พบว่าจ านวนบริษัทไทยไปลงทุนต่างประเทศยังไมม่าก 
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อุปสรรคส าคัญน่าจะมาจากข้อจ ากัดหลายๆด้าน คือ 1.

ข้อจ ากัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 2.กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นอุปสรรค และ 
3.ความเข้าใจกฎหมาย ประเพณีท้องถิน่ระหว่างกันยังมไีม่มาก 

ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการแก้ข้อจ ากัดรวมถงึกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการไปลงทุนยังต่างประเทศทั้งทางตรง และลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ

ของไทย 

ทั้งนี้ เชื่อว่าภาคเอกชนของไทยมีความเข้มแข็งทางการเงินในระดับสูง ทาให้มีความพร้อมใน

การลงทุน โดยในแง่ของต้นทนุทางการเงินของบรษิัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ส่วนใหญใ่นขณะนี้
จะอยู่ที่ระดับประมาณ MLR-2% ลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกับก่อนวิกฤตต้มยากุ้งอยู่ที่ระดับ
เฉลี่ย 13% ถือว่ามีความพร้อมในด้านการลงทุนไดอ้ีกมาก นอกจากนีก้รณีภาครัฐจะลดภาษีนิติ

บุคคลจาก 30% เหลือ 23% ในปนีี้ และปหีน้าเหลือ 20% จะทาให้ภาคเอกชนของไทยมี
เงินทุนเหลือในการพิจารณาไปลงทุนยงัต่างประเทศ 

ที่มา : พนิตศรณ์ หวังจงชัยชนะ โพสต์ทูเดย ์

 

 

บทความและบทวิเคราะห์AEC   

การลงทุนของจีน, ญี่ปุ่นและไทยใน CLMV ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (1/2) 

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economic Community-AEC) ในปี 2558 
นอกจากชาตใินอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการลงทนุและค้าขายระหว่างกนัแล้ว ประเทศ “คู่

เจรจา” โดยเฉพาะ “จีน” และ “ญี่ปุ่น” มองการณ์ไกลถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับกอ่นกระแส 
AEC และก่อนที่เมยีนมาร์จะเปิดประเทศ ด้วยซ้ า 

โดยทั้งสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชยีได้เข้ามาปกัธงอย่างจรงิๆ จังๆ ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา 
ลาว และเมียนมาร์ ซ่ึงเปน็ประเทศในกลุม่ CLMV มาเกือบ 10 ปแีล้ว ต่างกับประเทศไทยแม้จะมี
พรมแดนใกลช้ิดติดกนัแตใ่นปัจจุบันสัดส่วนการลงทนุตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment- FDI) กลับมีอันดับทีไ่ม่น่าพอใจนัก ท าท่าจะถูกเบียดแซงตกขอบ 

แม้ญี่ปุ่นจะประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่แพ้ชาติตะวันตก แต่กลับมกีารลงทนุนอกประเทศ

โดยเฉพาะในอาเซียนเป็นจ านวนมาก (ปัจจุบันเป็นนักลงทุนต่างชาติอนัดับ 1 ในไทย) โดย
ญี่ปุ่นจะใชแ้ผนเดิมๆ แต่ได้ผลในการรุกเข้ามาในอาเซียนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้กับประเทศนัน้ๆ เช่น การสร้างถนนหนทางในอาเซียน โดยหน่วยงานทีม่ีบทบาท
ส าคัญ คือ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชยี หรือ ADB 

ขณะที่จีน นโยบายของรัฐบาลกลางมีเป้าหมายชัดที่จะกระจายความเจริญไปยังภาคตะวันตก

ของประเทศมากขึน้ โดยต้องการจะยกระดบัเมือง “คุนหมิง” ให้เป็นศูนย์ทางการค้าส าคัญแห่งที่ 
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4 นอกเหนือจากปักกิง่ เซ่ียงไฮ ้และกวางโจว เพ่ือให้คุนหมิงเป็นเหมือน “เมืองหน้าดา่น” ใน
การค้าขายกับอาเซียนโดยเฉพาะ ตามมาด้วยการก่อสร้างสนามบนิขนาดใหญ่อันดับ 4 ของ

ประเทศ โดยวางคุนหมงิให้เปน็ศูนยก์ลางการเงินแห่งใหม่ที่จะน าเงินสกุล “หยวน”  ออกสู่
อาเซียน 

ถือเป็นการแสดงเจตจ านงของจีนว่า “เอาจริง” กับการรุกอาเซียนเต็มตัว 

มาถึง “ภาคธุรกิจไทย” แม้จะมีนักลงทนุบางส่วนเข้าไปลงทนุใน 3 ประเทศนี้มานาน ขณะที่

สินค้าไทยยังได้รับการตอบรบัที่ดีโดยเฉพาะในแง่คุณภาพ แต่หากทุนจากจีนและญี่ปุ่นยังคง 
“เปิดเกมรุก” อย่างหนกัหน่วงเช่นนี้ตอ่ไป เป็นไปได้ว่าไทยอาจจะไม่ได้มอีิทธิพลสูงสุดใน
ภูมิภาคนี้อีกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ส านักวิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่งต่างให้ความเห็นตรงกันว่า กลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้านจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตหลังเปิดAECเนื่องจาก

มาตรการภาษีจะถูกยกเลกิไป หากทนุไทยยังไม่ “กล้า” รุกมากกว่านี้ อาจพลาดโอกาสส าคัญ
ไปทั้งๆ ที่มีพรมแดนติดกัน 

 ดร.ปติิ ศรีแสงงาม อาจารย์ประจ าสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ญี่ปุ่นยังคงมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้แมจ้ะเผชิญ
กับปัญหาเศรษฐกิจ โดยให้ความช่วยเหลือด้านระบบขนส่งกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน 

“ญี่ปุ่นต้องการเข้ามามีบทบาทส าคัญในโครงการนคิมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวาย และ
จะเป็นนักลงทนุหลักที่เข้ามาลงทุนในโครงการนี้ ญี่ปุน่จึงเป็นสนับสนุนหลักในการสร้างถนนจาก

ทวายมายังชายแดนบ้านพุน้ าร้อนจังหวัดกาญจนบุรีของไทย และสร้างถนนซูเปอร์ไฮเวย์ต่อไป
ยังท่าเรือแหลมฉบัง จะช่วยย่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากมหาสมุทรอินเดียไปมหาสมุทร
แปซิฟิกไปได้ถึง 3 วัน ขณะเดียวกัน ถนนในเมียนมาร์กไ็ด้จีนเป็นผู้สนับสนนุหลัก” 

 สองประเทศนี้มีเจตนาในการเข้ามาลงทุนในเมียนมาร์ชัดเจนมาก “ดร.ปิติ” ฟันธง 

ด้าน ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศอินโดจีน ให้ขอ้มูลว่า กัมพูชามแีผนที่จะเปิด

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ให้ได ้21 แห่งภายในปี 2558  โดยเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่เปิดไปแล้ว อาทิเช่น ที่พนมเปญ ปอยเปต บาเวท เกาะกง สีหนุวิลล ์กัมปง

โสม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากจีนและมาเลเซีย โดยเฉพาะที่กัมปงโสมถือเป็นเมืองทา่เรือ
ส าคัญ ส่วนที่สีหนุวิลล์มีการก่อสร้างกาสิโน 

 “ปีที่แล้วจีดีพีของกัมพูชาเตบิโต 7% ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของจีนซ่ึงเข้ามาขยายอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่งหลายปีตดิต่อกนั” 

เขาระบุว่า ส่ิงที่ต้องจับตา คือ หากคดีเขาพระวิหารที่ศาลโลกก าลงัจะตัดสินในเร็วๆ นี้ หากค า

พิพากษาออกมาแล้วท าให้บรรยากาศการเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชาดีขึ้น รัฐบาลฮุนเซนน่าจะ
เริ่มโครงการขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจค) “โรงกลั่นน้ ามนั” แห่งแรกของประเทศ โดยจะขุดน้ ามัน

จากบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย (บริเวณเกาะกง) กับกัมพูชา โดยพ้ืนทีด่ังกล่าวมี
บริษัทเชฟรอน คอร์เปอเรชัน่ จากสหรัฐ ไดร้ับสัมปทานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยคาดว่า
บริษัทญี่ปุ่นจะได้สัมปทานก่อสร้างโรงกลั่น ซ่ึงจะสร้างรายไดใ้ห้กับรัฐบาลกัมพูชาปีละกว่า 

2,000 ล้านบาท 

ส่วนประเทศลาว ก็ก าลงัมีแผนที่จะพัฒนา 41 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเสร็จไปแล้ว 3 แห่ง 

อาทิเช่น แห่งแรกเกิดขึ้นที่ สะหวันเขต (เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน) ชายแดนจังหวัด



มุกดาหาร แห่งที่สอง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น แขวงหล่องน้ าทา ติดชายแดนจีน ซ่ึงจีน
เป็นผู้ลงทนุ 100% เรยีกว่า “บ่อเต็นแดนค า” มีการลงทุนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวอย่างกาสิโน 

รวมถึง เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค า เมืองตน้ผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (ตรงข้าม อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย) ก็สร้างกาสิโนที่มชีื่อเสียงอย่าง “คิง โรมนั” และจะมีสนามบินนานาชาติภายใน 5 ปี

ข้างหน้า 

“ทุนไทยที่เข้าไปลงทนุในลาวอย่างเช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ที่ยึดพ้ืนที่ภาคกลางของ

ประเทศและกลุ่มน้ าตาลมิตรผล ส่วนจีนจะยึดการลงทนุภาคเหนือของลาว ส่วนภาคใต้จะเป็น
การยึดหัวหาดของทนุเวียดนาม จีนก าลังมอีิทธิพลในลาวมากขึ้นเรื่อยๆ ตัง้แต่ป ี2540 ตอนนั้น
ไทยมีปัญหาเศรษฐกิจ (วิกฤติต้มย ากุง้) เลยถอยไปเยอะ แม้คนเก่าจะไม่ออก แต่คนใหม่ก็ไม่

เข้าไปอีก” 

ที่ส าคัญ การลงทุนของจีนกบัลาวเป็นโครงการที่ตกลงกันระหว่าง “รัฐต่อรัฐ” (G to G) โดย

สร้างถนนหนทางให้เป็นพิเศษ รวมถึงสร้างโรงแรมซ่ึงชนกับทนุไทยโดยตรง ที่ตอ้งจับตาคือจีน
มีบทบาทมากในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ าโขง 

แม้ปัจจุบันเวียดนามยงัครองสัดส่วนการลงทุนตรงในลาว ด้วยมูลค่าประมาณ 5,600 ลา้น

ดอลลาร์ โดยเฉพาะตามแนวเขตชายแดน ส่วนไทยกับจีนมีมูลค่าลงทนุใกล้เคียงกันอยู่ระดับ 
4,000 ล้านดอลลาร์กับ 3,200 ล้านดอลลาร์ แต่เชื่อว่าปีหน้าจีนจะแซงหน้าเวียดนามแน่นอน 

หากพิจารณาจากโครงการที่รอเซ็นเอ็มโอย ู

 “น่าเสียดายที่ในช่วงหลายปกี่อนไทยมัวแต่แข่งกีฬาสี ท าให้พลาดโอกาสลงทุนประเทศเพ่ือน
บ้าน ตอนนี้บอกได้ว่าทุนไทยไม่แข็งแกรง่ไปกว่าจีนและเวียดนาม เพราะรัฐบาลเรานิง่ ส่วนสอง
ประเทศนี้รัฐบาลเขาส่งเสริมมาก” 

ด้านมุมมองของนกัธุรกิจ สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวาย ดีเวล๊อปเมนต์ 

จ ากัด (DDC) ให้ความเห็นว่า อาเซียนยงัคงต้องพ่ึงพาการลงทุนจากญี่ปุ่นอยู่มากโดยเฉพาะ
ประเทศที่เพ่ิงเปิดอย่างเมยีนมาร์ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เมยีนมาร์ถูกคว่ าบาตรจากชาติตะวันตก

ท าให้สหรัฐไม่สามารถเข้ามาลงทุนได้ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยงัสนับสนุนโครงการลงทนุในกลุ่ม GMS 
(The Greater Mekong Subregion) คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และยนูนาน (จีน

ตอนใต้) มานานแล้ว ประกอบกับ ภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความเข้มแขง็ทางการเงนิสูง เขายังเชื่อว่า
จีนไม่น่าจะเข้ามาสร้างอิทธิพลในเมียนมารไ์ด้มากกว่าญี่ปุ่นเพราะสหรัฐคงพยายามเตม็ที่ในการ
สกัดกั้นทุนจีนผ่านญี่ปุน่ 

เขา บอกว่า การที่รัฐบาลไทยได้เข้าไปพูดคุยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการพัฒนาท่าเรือทวาย น่าจะ
ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 3 ชาติคือไทย ญี่ปุ่นและเมียนมาร์ ในการจัดตั้งองคก์รกลาง

บริหารโครงการทวาย แหล่งเงินกู ้โดยเขามองว่าญี่ปุ่นยงัคงมีบทบาทมากที่สุดในเมียนมาร์ 

“ญี่ปุ่นมองการเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ท าให้สนใจที่จะ

เข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างมากโดยเฉพาะโครงการทวาย เปน็ไปได้ว่าโครงการนีน้า่จะมีนัก
ธุรกิจจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากที่สุด ทีแ่น่ๆ  คือ โรงถลงุเหล็กต้นน้ า” สมเจตน์เชื่อเชน่นั้น 

อย่างไรก็ตาม เขามองว่าไทยยังคงมีบทบาทในภูมิภาคนี้อยูไ่ม่น้อย เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้าน

มองภาพลักษณ์สินค้าจากไทยในแงบ่วก ขณะที่ในด้านอืน่ เชน่ การบริหารจัดการจะดตู้นแบบ
จากสิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นหลกั 

บุญเกียรติ ชีวตระกูลกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บรษิัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด 
(มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้เข้าไปลงทนุในประเทศเมียนมาร์และลาวมาเป็นเวลา



กว่า 10 ปใีนธุรกิจการเกษตร ในช่วงแรกของการเข้าไปลงทนุยอมรับว่าต้องสร้างผลประโยชน์
ให้กับประเทศเขาพอสมควรในการช่วยพัฒนาระบบเกษตร ท าให้ตอนนีไ้ก่ 80% ที่บรโิภคใน

เมียนมาร์มาจากซีพี 

ส าหรับการรุกเข้ามาของทุนจีนและญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียนนั้น เขายอมรับว่า คงล าบากที่จะ

แข่งขนัในเรื่องของต้นทุนเนื่องจากมขีนาดที่ใหญ่กว่า แตก่ลยุทธ์ที่ซีพีเอฟเลือกใช้คือการโฟกัส
ในธุรกิจอาหารที่มีมาร์จินสูง ไม่ลงไปแขง่ในตลาดที่สินค้าราคาต่ า เพราะจีนได้เปรยีบเพราะมี

ฐานการผลิตที่ใหญ่กว่า 

 “ผมยังยนืยันว่าภาพลักษณ์สินค้าไทยยงัดดูีในภูมิภาคนี้ขอให้ใช้จุดนีใ้ห้เป็นประโยชนร์ับมือการ
เข้ามาของกลุม่ธุรกิจจากจีนหรือญี่ปุ่น” 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 

 

 

บทความและบทวิเคราะหA์EC   
การลงทุนของจีน, ญี่ปุ่นและไทยใน CLMV ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (2/2) 

จับตา “เอเชีย เวลิด์” ทุนสิงคโปร์สยายปีกในเมียนมาร์ 

 นอกจากกลุ่มทุนจากจีนและญี่ปุน่แล้ว กลุม่ทุนจากประเทศอาเซียนด้วยกันอย่างสิงคโปร์ 

มาเลเซียรวมถึงเวียดนาม ต่างพยายามเข้าไปลงทุนในกลุม่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ“กลุ่มทุนสิงคโปร์” ที่รุกเข้ามาขยายอิทธิพลในเมียนมาร์ชนดิที่ทุน

ไทยต้องหันมามอง 

โดยสิงคโปร์เข้ามาเปน็ที่ปรึกษาด้านการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนให้กับเมียนมาร์ 

เริ่มจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa Special Economic Zone ใกล้เมอืงหลวงเก่า

ย่างกุ้ง จ านวนพ้ืนที่รวม 3,170 เอเคอร์ แตม่ีเขตการลงทนุพิเศษส าหรับสิงคโปรโ์ดยเฉพาะที่
เรียกว่า Singapore Myanmar Development (SINMARDEV) พ้ืนที่ 247 เอเคอร์ ทีเ่หลือเป็น

เขตการลงทนุส าหรับประเทศอืน่และธุรกิจท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์มีอิทธิพลตอ่การ
พัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาร์พอสมควร 

โดยกลุ่มทนุจากสิงคโปร์ทีก่ าลังมาแรงในเมียนมาร์ คือ บริษัท เอเชีย เวิลด์ จ ากัด มีผู้บริหาร
สูงสุด คือ Steven Law ซ่ึงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาร ์รวมถึงเป็นตัวเชือ่มไปถึง
รัฐบาลจีนอีกด้วยโดยเป็นคนพาประธานาธิบดีเมียนมาร์ พล.อ.เตง็ เส่ง ไปพบกับผู้น าสูงสุดของ

จีน 

เอเชีย เวิลด ์ยังมีธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม พลังงาน โลจิ

สติกส์ ส่ิงทอ น้ ามันปาล์ม ผู้ผลติเบียรไ์ทเกอร์ รวมถึงมีเครือข่ายธุรกิจในมาเลเซียและไทยด้วย 

ผลงานของเอเชีย เวิลด์ ในเมยีนมาร์ คอื การเป็นผู้รับเหมากอ่สร้างครึง่หนึ่งในกรุงเนยป์ิดอว์ 

เมืองหลวงใหม่ของเมียนมาร ์สร้างสนามบนินานาชาติ ทางด่วนเชือ่มระหว่างรัฐฉานในเมียนมาร์
กับคุนหมิงของจีน  สร้างเขื่อนตลอดแนวแม่น้ าอิรวดี นอกจากนี้ ยังร่วมทนุกับกลุ่มโรงแรมแชงก

http://www.thai-aec.com/category/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8caec


รี-ลาจากมาเลเซีย Robert Kuok ลงทุนธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ ยังได้สัมปทานน าเขา้และ
จ าหน่ายน้ ามันในประเทศ รวมถงึส ารวจแหล่งพลังงานในเมียนมาร์ 

“กลุ่มทุนสิงคโปร์ได้รับเงินทนุหลักจากกองทุนเทมาเส็กและจีไอซี ขณะเดยีวกัน 3 ธนาคาร
ใหญ่ที่สุดของอาเซียนยังเป็นของสิงคโปรท์ั้งหมด จึงไม่อาจกาชื่อสิงคโปร์ออกจากกลุ่มผู้มี

อิทธิพลทางเศรษฐกิจในอาเซียนได้โดยจะเป็นผู้เล่นที่อยู่เคียงคู่กับจีนและญี่ปุ่น” นักวชิาการ
ท่านหนึ่งให้ความเห็น 

————————————– 

จากเพื่อนบ้าน ขอนับญาต ิ “แม่สาว CLMV” 

เกมรุกที่กลุ่มทนุไทยท ามาอย่างยาวนานในการเจาะตลาดในกลุ่ม CLMV ส่วนใหญ่จะออกมาใน

รูปของการส่งสินค้าไปจ าหน่าย จนแบรนดสิ์นค้าไทยเป็นที่ยอมรับเรือ่งคุณภาพในสายตา
ประเทศเหล่านั้น ทว่าในส่วนของการลงทุน ที่ผ่านมา เรียกว่ายังไม่ตูมตามเป็น “ทอล์ค ออฟ 

เดอะ ทาวน”์ 

จนเมื่อนักลงทนุชาติต่างๆ อยากท าความรูจั้กกับแม่สาว CLMV มากเข้าๆ เพราะรู้มาว่าเจ้าคุณ
ทวดทิ้งมรดก (ทรัพยากร) ไว้ให้มากมาย ขณะที่สาวเจ้าก็อยากเปิดตัวเองสู่โลกกว้าง ทุนไทย

จึงออกอาการ “รับไม่ได”้ จากแค่เพ่ือนบ้านจึงขอตีสนิทแบบนับญาติกบัสาวเจ้า ทั้งๆ ทีผ่่านมา
หลังคาเกยกันแท้ๆ ยังไมค่ิดจีบเป็นแฟน 

ในระยะนี้ จึงเห็นความเคลือ่นไหวคึกคัก แย่งกับจีบสาวของ 2 กลุ่มทุนไทยยักษใ์หญ่ อย่าง
กลุ่มสหพัฒน ์เจ้าพ่อคอนซูเมอร์โปรดักทเ์มืองไทย และกลุ่มเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของ

เบียร์ช้าง (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ) เพ่ือเปิดเกมรุกในประเทศทีเ่ต็มไปด้วยดีมานด์ในอนาคต
เหล่านี้ 

โดยผู้บริหาร สหพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า อยู่ระหว่างลงทนุสร้างสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน

ย่างกรงุ เมียนมาร์ ด้วยเงินลงทุนไม่ต่ ากว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งถือเปน็การตัง้ฐานการผลิตแห่ง
ใหม่ของกลุ่ม เพ่ือไปหาแหล่งผลิตที่มีตน้ทนุที่ต่ ากว่า สวนอุตสาหกรรมที่ว่านี้จะประกอบด้วย

โรงงานผลิตสินค้าคอนซูเมอร์ โปรดักท์ อาหาร เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กว่า 100 โรงงาน มีขนาด
การลงทุนใกล้เคียงกับฐานที่มัน่ในไทย (สวนอุตสาหกรรมศรีราชา) นอกจากการผลิตจะรองรับดี

มานด์ในประเทศแล้ว ผู้บริหารสหพัฒน์ยังมองไกลไปถึงการใช้เมียนมารเ์ป็นฐานการผลิตป้อน
ตลาดยุโรปในอนาคต 

ที่ผ่านมา ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้เข้ามาปักธงตั้งโรงงานผลิตบะหมี่กึ่ง

ส าเร็จรูป “มาม่า” ในเมียนมาร์ และมีแผนทีจ่ะขยายก าลังการผลิตเพ่ิมเติมจากนี้ 

ขณะที่ “เจริญ สิริวัฒนภักดี” ที่ผ่านมาได้เข้าไปท ารุกธุรกิจเกษตรท าคอนแทรคฟาร์มมิ่งใน

ประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่นานนี้ เขาประกาศชดัที่จะปักธงลงทุน 10 ประเทศอาเซียน รับการเกิดขึ้น
รับ AEC โดยเฉพาะการรุกตลาดเบียรแ์ละนอนแอลกอฮอล์ใน CLMV อย่างเป็นล่ าเป็นสัน 

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เส่ียเจริญลงทุนนั่งเครือ่งบินไปเปิดโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใหญ่ที่สุดใน
เวียดนาม มูลค่าลงทนุกว่า 1,500 ล้านบาท โดยฉลาดจับพันธมิตรร่วมทุนหนึง่ในนั้น คอื ไซ
ง่อนเบยีร์แอลกอฮอล์ เบฟเวอเรจ แสดงถึงเจตจ านงชัดว่าต้องการจะบุกตลาดเบยีร์ในเวียดนาม 

การใช ้บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หรือ BJC เข้าร่วมทุนครั้งนี้ยังมคีวามหมายถึงการบกุธุรกจิโลจิ
สติกส์ หัวใจธุรกิจจัดจ าหน่ายในเวียดนาม 



ขณะที่ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น ก็ประกาศผ่านส่ือจะขอบุกตลาดอนิโดจีนในแบรนด์สิงห์และลีโอ ใน
อินโดจีน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และจีนตอนใต้ หลงัจากเห็น

ว่าตลาดเบียร์ 2 แบรนด์นี้มีอัตราเติบโตสูง โดยเฉพาะในพม่าและกัมพูชา โดยกว่า 50% ของ
ยอดขายเปน็การส่งออก ที่ปริมาณ 35-40 ล้านลิตรต่อปี โดยในพม่าและกัมพูชา สิงห์มีแผนที่จะ

ตั้งส านักงานของตัวเองแทนการจ าหน่ายผา่นตัวแทนจ าหน่าย นอกจากนี้ จะศึกษารูปแบบการ
ลงทุนที่เหมาะสม ต่อไป 

ไม่เพียงในเวียดนาม ล่าสุดเจริญน่าจะก าลงัหวนคืนตลาดเบียรใ์นลาวอย่างจริงจังในเร็ววัน หลัง
เคยร่วมทุนในบรษิัทเบียร์ลาวเมือ่ปี 2002 กบัคาร์ลสเบอร์ก จากเดนมาร์ก แต่ถือหุ้นได้เพียง 3 
ปี กลุ่มเจริญก็ถอนตัวออกมา การรกุครั้งใหม่เปิดตัวด้วยสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง โดยใช้การเป็น

สปอนเซอร์สโมสรระดับโลก บาร์เซโลนา และเรอัล มาดริด ของสเปน เปน็แม่เหล็กในการสร้าง
กิจกรรมการตลาดเชื่อมโยงกับสองทีมฟุตบอลดัง ปูพรมสร้างการรับรูแ้บรนด์ กอ่นที่จะรุกก้าว

ใหญ่ๆ ต่อไปในดนิแดนจ าปาลาว 

นอกจากนี ้“กลุ่มน้ าตาลมิตรผล” ธุรกิจกงสีของตระกูล ว่องกุศลกิจ ยงัเปน็กลุ่มที่ประกาศรุก
ธุรกิจในอาเซียน โดยที่ผ่านมา ได้ลงทุนโรงงานน้ าตาลในลาว (โรงงานน้ าตาลมิตรลาว) โดยจะ

ใช้โมเดลนี้ต่อยอดไปสู่การลงทุนในเมียนมาร์ และกัมพูชา โดยอยู่ระหว่างศกึษาลู่ทางการลงทุน
ในเมียนมาร์ ขณะทีใ่นกัมพูชา อยู่ระหว่างขอสัมปทานที่ดินเพาะปลูกอย่างถาวร 

ขณะที่ กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ก่อนหน้านี้ ได้เข้าตั้งโรงปูนซิเมนตใ์นกัมพูชา (กัมปอต
ซีเมนต์) ส่วนในเมียนมาร์เอสซีจี ได้เข้าไปศึกษาตลาดมานานกว่า 3 ปี แต่ยงัไมใ่ห้น้ าหนักการ

ลงทุนมากนกั เนือ่งจากเห็นว่ายงัมีความเส่ียงเพราะเพ่ิงเปิดประเทศ โดยการลงทุนในอาเซียน
ส่วนใหญ่ของเอสซีจี จะโฟกัสไปที ่อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

ก่อนหน้านี ้กลุ่มอิตาเลียนไทย ยังเข้าไปรบังานสร้างสนามบินมัณฑะเลย์ สนามบนิใหญ่ที่สุด

ในเมียนมาร์ และเป็นผูไ้ด้รับสัมปทานโครงการท่าเรือน้ าลกึและนคิมฯทวาย เป็นอาทิ 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 

ที่มา : http://www.thai-aec.com/ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


