กําหนดการ

เวลา

กําหนดการ

08:30  09:00
09:00  09:30

ลงทะเบียน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน
ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิ ดงาน
และแสดงปาฐกถา

09:30  10:00 AEC 1: Smart SME: Thailand Stand Up โดยนายกสมาคมธุรกิจไม้
AEC 2: ข่าวดีหรื อข่าวร้ายอุตสาหกรรมไทย
10:00  11:00 AEC 3: จะรุ กหรื อจะรับก่อนหมดเวลา AEC
โดยทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
AEC 2: ข่าวดีหรือข่าวร้ายของอุตสาหกรรมไทย
AEC 3: จะรุกหรือจะรับก่อนหมดเวลา AEC

11:00  11:50 AEC 4: กว่าจะถึงวันนั6น AEC เต็มรู ปแบบ
AEC 5: The AEC 2015 and Thailand
11:50  12:30
โดยทีAปรึ กษากฎหมาย Tilleke & Gibbins
รับประทานอาหารกลางวัน
12:30  13:30
13:30  14:00 AEC 6:Smart SME: Road Map ทางออกทีAเลือกได้ โดยนายกสมาคมธุรกิจไม้
14:00  15:00 AEC 7: ความพร้อมของธุรกิจไม้ไทยจะแข่งขันได้ไหม? เมืAอเปิ ดเสรี AEC
15:00  16:00 AEC 8: สร้าง Action Plan เสริ มจุดแข็ง ลบจุดอ่อนเพืAอไปให้เร็ วกว่า
AEC 9-11: IP Harmonization and the AEC
16:00  17:00
IP Registration in ASEAN
โดยทีAปรึ กษากฎหมาย Tilleke & Gibbins
---- จบการสัมมนา ----17:00

ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย
รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ ์ รศ. จิ นตนา บุญบงการ และดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
สําหรับการสัมมนา AEC Digest 12 ก.ค. 2555
Grand Ballroom, Miracle Grand Hotel

หัวข้อการบรรยาย
•
•
•
•
•
•

AEC คืออะไร
ผลกระทบของ AEC ต่อภาพรวมอุตสาหกรรมไทย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของไทย และประเทศเพือ- นบ้าน
ผลกระทบของ AEC ต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย
การเตรียมความพร้อมของกิจการอู่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย ต่อ AEC
การรวมกลุ่มของกิจการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย ต่อ AEC

AEC คืออะไร
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วิทยากร
คุณวิฑูรย์ สิ มะโชคดี
ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ, สวัสดิวตั น์
พิธีกรโดย
ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ,
หัวหน้าภาควิชาการเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
คุณจิรวัฒน์ ตั6งกิจงามวงศ์
ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย
รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสิ นธุ์
รศ. จินตนา บุญบงการ
ดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ิ น์
คุณชินชาติ วัฒนสุ ชาติ
คุณจิรวัฒน์ ตั6งกิจงามวงศ์
ทีมอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสื บสิ ริ ทวีผล และ
คุณสมบูรณ์ เอื6อธีรศรัณย์
2

AEC คืออะไร

AEC Size

อ้างอิงจากกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

ประชาคมความมันA คงอาเซียน
ASEAN Security Community: ASC
สร้างความมันA คงให้ ASEAN

ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC
หลอมรวมและสร้างความเท่าเทียมระหว่างกัน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
AEC Blueprint**Strategic Schedule**

เปรียบเทียบกับ

AEC
จํานวนประชากร 598 ล้ าน
ขนาด GDP1.5 trillion US
มูลการค้ าระหว่างประเทศ 1.6 trillion US

มากกว่า EU
เท่ากับ เกาหลีใต้
6 เท่าของประเทศไทย

FDI 50 billion US
จํานวนนักท่องเที#ยวต่างชาติ 65 ล้ านคน

60 % ของจีน
เป็ นอันดับสองรองจาก ฝรั#งเศส

ยุทธศาสตร์ดาํ เนินการ
6
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• พื1 นที:-

Doing Business in
ASEAN 1/2

อันดับในอาเซียน (2010)

– อินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์

• ประชากร:

ASEAN
ASEAN+6

– อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ไทย พม่า มาเลเซีย กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ บรูไน
• GDP per Capita:

– สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า
• Total trade:

– สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ บรูไน พม่า กัมพูชา ลาว
• Share of Intra-ASEAN Trade:

– ลาว พม่า อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา ไทย บรูไน เวียดนาม
• FDI Inflows

– สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา บรูไน พม่า ลาว
• Share of Intra-ASEAN FDI:

– กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย
• Tourist arrival:

– มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน
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Doing Business in
ASEAN 2/2

AEC Blueprint and
Progress

ASEAN
ASEAN+6

9
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การมีตลาด และฐานการผลิต
ร่วมกันเป็ นหนึงเดียว

AEC Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11

ลดภาษีเป็ นศูนย์ และผ่อนปรนมาตรการกีดกันที-ไม่ใช่ภาษี
โอกาสที-มากขึ1 น ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ1น ลูกค้าจํ านวนมากขึ1 น
คู่แข่งที-มากขึ1 น
ซัพพลายเออร์ที-มีจํานวนมากขึ1 น
คู่คา้ ที-มีจํานวนมากขึ1 น
แหล่งเงินทุนที-มากขึ1 น
แหล่งลงทุนที-มากขึ1 น
ส่งออกชิ1 นส่วน ส่งออกสินค้า หรือส่งออกแรงงาน เพือ- สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
นําเข้าแรงงานฝี มือได้สะดวกขึ1 น
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที-ทรัพยากรราคาตํา- กว่า
12

ประเด็นสําคัญในการทํา FTA
เพือเปิ ดเสรีการค้า
ความตกลงด้านสินค้า

การเปิ ดเสรีทางการค้า
ปี 2553

สินค้าในรายการลดภาษี

ลดภาษีศุลกากร ลดมาตรการกีดกันอืนๆ และ
การอํานวยความสะดวกทางการค้า

ภาษี 0%

อาเซียน - 6

ภาษี 0%

เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

ความตกลงการค้าบริการ

ลดข้อจํากัดต่างชาติในการเข้ามาลงทุน การ
ทํางาน การยอมรับมาตรฐานวิชาชีพ ฯลฯ

<

ยกเว้น สินค้าใน Sensitive List ภาษีไม่ตอ้ งเป็ น 0% แต่ตอ้ ง 5% ไทยมี 4
รายการ (กาแฟ มันฝรั,ง ไม้ตดั ดอก มะพร้าวแห้ง
สินค้าใน Highly Sensitive List ไม่ตอ้ งลดภาษี

เปิ ดตลาดการลงทุน ส่งเสริม และ
คุม้ ครองการลงทุนและนักลงทุน

ความตกลงการลงทุน

ปี 2558

มีสินค้าข้าว ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์, นํา= ตาลของอินโดนีเซีย
14
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การเปิ ดเสรีทางการค้า

การเปิ ดเสรีทางบริการ
เพิมสัดส่วนการถือหุน้ ให้กบั นักลงทุนอาเซียน

ขจัดมาตรการทีมิใช่ภาษี NTBs

ยกเลิกเป็ นระยะ
NTBs ชุดที

1

ยกเลิกภายใน
1มค.2551(2008)

สาขา PIS
NTBs ชุดที

2

ยกเลิกภายใน
1มค.2552(2009)

NTBs ชุดที

:เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที,ยว การบิน

3

อาเซียน5 ภายใน
1มค.2553(2010)
ฟิ ลิปปิ นส์ ภายใน
1มค.2555(2012)

สาขาอืน

CLMV ภายใน

1มค.2558(2015)

ปี 2549
(2006)

ปี 2551
(2008)

ปี 2553
(2010)

ปี 2556
(2013)

49%

51%

70%

70%

30%

49%

51%

PIS: Priority Integration Sectors
15

โลจิสติกส์
ปี 2558
(2015)

70%

(สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม)
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การเปิ ดเสรีทางบริการ
1. การให้ต่างชาติ
สามารถให้บริการ
ข้ามพรมแดนมายัง
ไทยได้

การเปิ ดเสรีแรงงาน (ฝี มือ)
• บริการกฎหมาย
• บริการบัญชีตรวจสอบบัญชี บริการด้ านภาษี
• สถาปัตยกรรม
• วิศวกรรม วิศวกรรมแบบครบวงจร
• แพทย์และทันตแพทย์
• สัตวแพทย์ กายภาพบําบัด พยาบาล ผดุงครรภ์ ปฐมพยาบาล
• บริการวิชาชีพอื#นๆ

2. การให้คนไทยไป
ใช้บริการใน
ต่างประเทศได้

3. เพิ!มสัดส่วนการถือ
หุน้ ของต่างชาติใน
ธุรกิจบริการ

4. ให้ต่างชาติเข้า
มาทํางานได้มาก
ขึ/ น
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การเปิ ดเสรีเงินทุนและการลงทุน

18

ASEAN+++

ครอบคลุม ธุ รกิจ 5 ภาค (เกษตร ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่ การผลิต) และบริการที,
ต่อเนื,อง



ปฏิบต
ั กิ บั นักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง
ทบทวนความตกลง

AIA ให้เป็ นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ - (เปิ ดเสรี
คุม้ ครอง ส่งเสริม/อํานวยความสะดวก)
ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement




Foreign-Owned ASEAN-Based Investor

SBO (Substantial
Business Operation)

Negative List Approach สามารถจะสงวนสิ,งที,ไม่ตอ้ งการเปิ ดเสรีใน Reservation Lists
19
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โครงการต่าง ๆ ทีกาํ ลังดําเนินการ
อยูเ่ พือการเปิ ดเสรี

Global Link
EFTA
ASEAN-Japan

NAFTA
Mercosur

India

ASEAN-India

ASEAN-Korea
ASEAN-China

Sapta
CAFTA

ASEAN-CER

•
•
•
•
•
•
•

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

การค้ าเสรีทาํ ให้ โลกเป็ นตลาดเดียวกัน โดยFTAเป็ นกลไกในการขับเคลือ น21
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บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก ใน
อนาคต
•
•
•
•

ASEAN+3 (ASEAN+ China, Japan, Korea)
มีประชากรรวมทั1งสิ1 นกว่า 2,000 ล้านคน
GDP รวม 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ น 16% ของ GDP โลก
ผลประโยชน์รวม มูลค่าประมาณ ประมาณ 2.28 แสนล้านดอลลาร์(ADB)

• ASEAN+6 (+3, India, Australia, New Zealand)
• ผลประโยชน์รวม มูลค่าประมาณ 2.85 แสนล้านดอลลาร์ (ADB)

ผลกระทบของ AEC ต่อภาพรวมของ
อุตสาหกรรมไทย

• ASEAN+8 (+6 , USA, Russia)
• ใน 5 ปี ข้างหน้า ASEAN++ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที-มีขนาดใหญ่ที-สุดใน
โลกครอบคลุม 2 มหาสมุทร

23

อุตสาหกรรมชิS นส่วน ใน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย ทีได้รบั ผลกระทบ

ผลกระทบของ AEC ต่อภาพรวม
อุตสาหกรรมไทย ความเร่ งด่วน
• สสว. และสภาอุตสฯ ได้
ทําการศึกษาผลกระทบ
ของ AEC (มี.ค. –
ก.ย. 2554) โดยเก็บ
ข้อมูล 30 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึ-งเป็ น
SMEs ใน 10 จังหวัด
ที-มีพนที
ื1 -ติดกับชายแดน
หรือมีการค้าเชื-อมโยงกับ
ประเทศเพือ- นบ้านใน
อาเซียน ได้แก่ อยุธยา
กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่
อุดรธานี สกลนคร
สระแก้ว ตราด ระนอง
และสงขลา

สูง

แสวงหาวัตถุดิบทีA
ราคาตํAากว่าจาก
ประเทศในกลุ่ม
CLMV

แก้วกระจก หลังคา
เฟอร์นิเจอร์ ไม้อดั และ
วัสดุแผ่น

2

อาหาร เครืA องนุ่งห่ม
รองเท้า อัญมณี หนัง
ยาง พลาสติก
เครืA องจักรเกษตร

1

ปานกลาง

หัตถกรรม ยา เทคโนฯ
ชีวภาพ พิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ พลังงานทดแทน
เป็ นอุตสฯทีAเข้มแข้ง ชิ6นส่ วนอะไหล่ยนต์ เซรา
ของไทยไม่ได้รับ
มิก แกรนิตหินอ่อน
ผลกระทบจาก
โรงเลืAอยโรงไม้ เคมี ผูผ้ ลิต
AEC เน้นลูกค้า
ไฟฟ้ า
กลุ่มนอกอาเซียน มี
ศักยภาพในการ
เติบโตและรวมกลุ่ม

4

สิA งทอ สมุนไพร
ไฟฟ้ าอิเล็กฯ แอร์
ซอฟต์แวร์ ก๊าซ
เครืA องจักรโลหะการ

ปานกลาง

3

ได้ประโยชน์สูงสุ ด
จากการเปิ ดเสรี
AEC ทั6งแรงงาน
วัตถุดิบ ตลาด
เงินทุน ใช้กลยุทธ์รุก
เข้าอาเซียน

ความท้ าทาย
สูง

อุตสาหกรรมที-ได้รบั ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

• ความท้าทายปานกลาง ความเร่งด่วนสูง

•
•
•
•

– เฟอร์นิเจอร์ ไม้อดั และวัสดุแผ่น

• ความท้าทายปานกลาง ความเร่งด่วน
ปานกลาง
– ชิ1 นส่วนอะไหล่ยนต์ โรงเลือ- ยโรงไม้

ได้ประโยชน์จาก
ขนาดของตลาดทีA
ใหญ่ข6 ึน แต่มีความ
เสีA ยงจากการแข่งขัน
ภายนอกและ
ข้อจํากัดการ
เคลืAอนย้ายการลงทุน

ยกระดับจาก ODM  OBM
รวมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์ และแสวงหาพันธมิตร
พัฒนาการหาตลาดโดยการจับคู่ธุรกิจ
พัฒนางานวิจยั และพัฒนา เพือ- ทําให้เกิดองค์
ความรูใ้ หม่ มีนวัตกรรมและมาตรฐานสินค้าทีคุณภาพแตกต่าง
• พัฒนาระบบโลจิ สติกส์อํานวยความสะดวกการ
ขนส่งสินค้า
• มาตราการปกป้องผูผ้ ลิตภายในประเทศ เพือ- ลด
การนําเข้าสินค้าด้อยคุณภาพ ทั1งในเรื-อง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกฏระเบียบที-เกีย- วข้อง
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่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ทีม
 า: โครงการกิจกรรม "เสริมสร ้างความแข็งแกร่งให ้ SMEs ภาคการผลิต เพือ
 รองรับการเข ้าสูป

บทสรุป
• สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลือ ยและโรงอบไม้ เป้าหมายและ
ประโยชน์ทคี าดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมการเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก ได้แก่

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ของไทย และประเทศเพือนบ้าน

– การเป็ นศูนย์กลางทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรม ไม้และเฟอร์นิเจอร์ใน
แถบประเทศตะวันออกเฉียงใต้
– การขยายและ /หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศ CLMV (ลาว
กัมพูชา พม่า เวียดนาม) เป็ นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพือ ใช้
ประโยชน์จากสถานะ Least Developed Countries:
LDCs และต้นทุนแรงงานตํา
ทีAมา: โครงการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลืAอยและโรงอบไม้ ณ เดือนกันยายน 2554
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อุตสาหกรรมไม้
ต้นนํSา กลางนํSา ปลายนํSา

อุตสาหกรรมโรงเลือยและโรงอบไม้
29

• อุตสาหกรรมต้นน้า เริ-มต้นจากการปลูกสร้างสวนโดยเลือกปลูกพันธุย์ างพารา
ที-ให้เนื1 อไม้ได้ดี การโค่นต้นยางพาราการเลือ- ยไม้เป็ นท่อน และการขนส่งไม้
จากสวนไปยังโรงเลือ- ยไม้
• อุตสาหกรรมกลางนํ1า ได้แก่ โรงเลือ- ย โรงอบไม้โรงงานผลิตแผ่นชิ1 นไม้อดั
และแผ่นใยไม้อดั เริ-มต้นจากการแปรรูปไม้ท่อนให้เป็ นไม้แผ่นตามขนาดทีต้องการ และการแปรรูปไม้ขนาดเล็กให้เป็ นparticle board และ
Fiber board
• อุตสาหกรรมปลายนํ1า ประกอบด้ วยกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ7นส่วนกับกลุ่ม
ผลิตเครื#องเรือน ผลิตภัณฑ์สา เร็จรูป เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื#องใช้ ภายในบ้ าน
อุปกรณ์ก่อสร้ าง กรอบรูป รูปแกะสลัก ของเล่น ฯลฯ เพื#อส่งขายทั7งภายในและ
ต่างประเทศ
30

ความท้าทายของคลัสเตอร์ไม้ไทย

ความท้าทายของคลัสเตอร์ไม้ไทย

• สภาพการแข่งขันจากภายนอกประเทศ การแข่งขัน และการค้าเสรี

• กฎระเบียบที-เป็ นอุปสรรคต่อการจัดหาวัตถุดิบในประเทศ ได้แก่ พรบ.ป่ าไม้
2484 และ พรบ.สวนป่ า 2535 ทําให้ตอ้ งพึง- พาวัตถุดิบจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะไม้สกั ที-มีมูลค่ามากกว่าไม้ยาง ต้องนําเข้า 100%
• การปรับค่าแรงขั1นตํา- ทําให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึ1 น โดยเฉพาะงานฝี มือ
• ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้านการออกแบบ และการพัฒนาตราสินค้า ใน
การแข่งขันภายใต้การค้าเสรี
• การเคลือ- นย้ายฐานการผลิตของเฟอร์นิเจอร์เจ้าใหญ่อย่าง IKEA ไปยังต้า
เหลียน ประเทศจี น

– มาเลเซีย ไม้ยางดีกว่าไทย ??? เพราะเทคโนโลยีการเกษตร (tissue
cultivation) อบไม้ ใบเลือ- ยคม มาเลเซียมีคลัสเตอร์ที- JB ทําผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียวลดของเสีย ลดต้นทุน มีการทําดีไซน์ ส่งออก ทําแบรนด์
– การเกิดขึ1 นของคู่แข่งหน้าใหม่ อย่างเวียดนาม และจี น ที-มีผลิตภาพดีกว่า

• การบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐในรูปแบบ Cross functional
ได้แก่ กระทรวงเกษตร (ป่ าไม้) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงการคลัง เช่น การสนับสนุ นด้านการลงทุน
จากภาครัฐ BOI
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ข้อมูล พท.ป่ าของไทย

อุตสาหกรรมยังคงเติบโต

• พื7นที#ราว 29% ของประเทศไทยเป็ นป่ าไม้ รวมไปถึงพื7นที#ปลูกยางพารา
และกิจกรรมปลูกป่ าบางแห่ง โดยพื7นที# 12% ของประเทศเป็ นอุทยาน
แห่งชาติ (ปัจจุบันมี 110 แห่ง) และอีกเกือบ 20% เป็ นเขตป่ าสงวน ๖
(ข้ อมูลปี 2010)
• ปัจจุบัน พื7นที#ปลูกป่ า 37%

• ประเทศไทยส่งออกเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ จาํ หน่ายทั#วโลกและมี
มูลค่าการส่งออก ขยายตัวอย่าง ต่อเนื#องเกือบทุกปี
• เมื#อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์พบว่ามูลค่าการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้
มีอตั ราการขยายตัวเฉลี#ยร้ อยละ 12 ต่อปี ขณะที#มูลค่าการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิ7นส่วนมีอตั ราการขยายตัวเฉลี#ยร้ อยละ 7 ต่อปี

– ไม้ยาง อย่างเดียว 18 ล้านไร่ เป็ นไม้เศรษฐกิจ
– ปลูกป่ า ไม้เต็ง ปกป้องผิวดิน กันนํ1าท่วม
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อุตสฯ ไม้และเฟอร์นิเจอร์ ทําให้
เกิดคอนเท็นต์ในประเทศ
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สถานการณ์ของไทยในปั จจุบนั

• อุตสาหกรรมไม้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์อาศัยการใช้ วัตถุดิบภายในประเทศ
เป็ นสําคัญ เน้ นการจ้ างงานช่างฝี มือภายในประเทศ
• ประมาณร้ อยละ 90 เป็ นผู้ประกอบการไทย ส่วนใหญ่ผลิตเพื#อส่งออก
• วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คือ ไม้ ยางพารา คิดเป็ นร้ อย
ละ 60 ของวัตถุดิบทั7งหมด จํานวนโรงงานทั7งหมดเกือบ 12,000
โรงงาน ปริมาณการจ้ างงาน 280,000 คน
• เป็ นอุตสาหกรรมที#สร้ างมูลค่าเพิ#มได้ มากและเชื#อมโยงกับอุตสาหกรรม
อื#น เช่น อุตสาหกรรมไม้ อดั ไม้ บางและวัสดุแผ่น เกษตรอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมเครื#องตกแต่งบ้ าน
35

• กําลังการผลิตแผ่นไม้ Medium Density
Fiberboard (MDF) และ Particle board 6.6
ล้าน ลบม. ใช้ไม้ยาง 8.5 ล้านตัน จากการเติบโตของ
อสังหาริมทรัพย์ในไทย มีการลงทุนด้านไม้อดั
• ปั จจุบนั ไทยมี พื1 นทีป- ลูกยางพารากว่า 17.9 ล้านไร่ และโค่นยางได้
ไม่ตํา- กว่าปี ละ 4 แสนไร่
• อุตสฯไม้ยางแปรรูป สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศกว่า 1 แสน
ล้านบาทต่อปี
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ไทย

ศักยภาพของคลัสเตอร์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย ใน ปี 2555

หน่วยงานภาครัฐ

++ช่ วยกันระดมสมอง ++
ตลาด
ใหญ่

ก.อุตสาหกรรม

ก.การคลัง

กรมศุลกากร

ก.พาณิชย์

ก.คมนาคม

กรมป่ าไม้

ก.ท่องเที#ยวและกีฬา

ญีป นุ่
จีน

กรมส่งเสริมการส่งออก

++ช่ วยกันระดมสมอง ++
ก.ศึกษา

กรมพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมสนับสนุน

อุตสาหกรรมทีเกียวข้อง

ธุรกิจหลัก

ก่อสร้ าง

ตลาด
เฉพาะ
กลุม่

ไทย

(ปจั จุบนั )

มาเลย์

สํานักงานมาตรฐานอุตส

ธ.พาณิชย์

ธุรกิจอสังหาฯ

ธุรกิจส่งออก

สิงคโปร์

ไทย

ธุรกิจ
ท่องเที#ยว

สี

(อนาคต)

เวียดนาม
สถาบันเฉพาะทางและสถาบันการศึกษา

หน่วยงานทีสนับสนุนการทํางานของคลัสเตอร์
สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ไทย

ต้นทุนตํAา

เทคโนโลยีสูง

สมาคม
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12 Priority Integration Sectors (PIS)

และผลกระทบต่ออุตสฯเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย
Sectors

1. ผลิตภัณฑ์ยานยนต์

ต้นนํ1า

กลางนํ1า

ปลายนํ1า

++ช่ วยกันระดมสมอง ++

2. ผลิตภัณฑ์ไม้

ผลกระทบของ AEC ต่ออุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย

3. ผลิตภัณฑ์ยาง
4. สิ#งทอและเครื#องนุ่งห่ม
5. ผลิตภัณฑ์เกษตร
6. ผลิตภัณฑ์ประมง
40

12 Priority Integration Sectors (PIS)

โลจิสติกส์ภายใต้ AEC

และผลกระทบต่ออุตสฯเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย
Sectors

7. อิเล็กทรอนิกส์

ต้นนํ1า

กลางนํ1า

ปลายนํ1า

• โอกาสในการเติบโตธุรกิจ แต่ตอ้ งมีการบูรณาการทางบก นํ1า อากาศ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามการขนส่ง และการหาพันธมิตร เพือ- อํานวยความสะดวกด้าน
ศุลกากร ฟรีโซน และแวร์เฮ้าส์เพือ- การขนส่งแบบ Door-to-Door
• วางแผนให้ไทยเป็ น Logistics Hub เชื-อมการค้าระหว่างอินเดีย จี นและประเทศ
กลุ่มสมาชิกในอาเซียน
• ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งข้ามพรมแดนอย่างเป็ นรูปธรรม
• ภายในปี 2015 นักลงทุนสามารถเข้าถือหุน้ ได้ถงึ 70% เพราะถือว่าเป็ นภาคบริการ
• ในปี 2009 ไทย มีตน้ ทุนโลจิ สติกส์อยู่ 18% ของ GDP เป็ นค่าขนส่ง 8% ค่าระวาง
ตามนํ1าหนักสินค้า 7% ค่าดําเนินการ 2% และค่าแวร์เฮ้าส์ 1%

++ช่ วยกันระดมสมอง ++

8.เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สุขภาพ
10. การท่องเที#ยว
11. การบิน
12. โลจิสติกส์
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กิจการเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย...เคย...ติด 1 ใน 20 ของโลก
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เวียดนาม vs ไทย
ข้ อสรุปนี7ได้ จากงานวิจัยเรื#อง
“ศักยภาพอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามและ
การปรับตัวเพื#อการแข่งขัน
ของไทย” ของ ผศ.วิจิตรา ล.
เฉลิมชัยชนะ และคณะ ซึ#ง
ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ
ในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
ของไทยและเวียดนาม 7
ชนิด ในตลาดสหรัฐ ญี#ปุ่น
และสหราชอาณาจักรซึ#งเป็ น 3
ตลาดที#มีความสําคัญทั7งต่อ
ไทยและต่อเวียดนาม
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ไทยควรปรับตัวอย่างไรต่อ
เวียดนาม

เวียดนาม vs ไทย
• เวียดนามส่งออกเฟอร์นเิ จอร์ไม้ กว่า 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐใหญ่
สุดในอาเซียน (Wood Trade Statistics In Asia, 2012)
• แม้ไทยยังมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกว่าเวียดนามใน
ญีป- นุ่ อังกฤษ และอเมริกา แต่ยงั เสียเปรียบเวียดนามอยู่บาง
ประเภทของไม้ไทย ซึ-งเป็ นเหตุจาก
– ค่าแรงที-ถูกกว่า และแรงงานฝี มือจํ านวนมาก การถ่ายทอดความรูจ้ ากรุ่น
สู่รุ่น
– การมีบริษทั ต่างชาติมาลงทุนในอุตสฯเฟอร์ฯเวียดนาม
– รัฐบาลเวียดนามปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ให้เอื1 อต่อการ
ลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสฯเฟอร์ฯ
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++ช่ วยกันระดมสมอง ++
• การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การสร้างสิทธิประโยชน์และ
แรงจู งใจในการทํานวัตกรรมด้านเฟอร์นเิ จอร์
• การสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา
• การสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าและเฟอร์นเิ จอร์จากไทยสู่ระดับ
สากล
• การย้ายฐานการลงทุนและการผลิต
46
• ......

ข้อเสนอแนะในองค์รวม
• ต้ องมีการ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต บริหารจัดการ ต้ นทุนและ
คุณภาพของแรงงาน และคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงระยะเวลาในการส่ง
มอบสินค้ า
• การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มและเชื#อมโยง
อุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร์ (Industrial Cluster) เพราะ
เกิดความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมต้ นนํา7 กลางนํา7 และปลายนํา7
• รวมทั7งอุตสาหกรรมอื#นๆ ที#เกี#ยวข้ อง เช่น การพัฒนาชิ7นส่วนประกอบ
(Accessories) การแลกเปลี#ยนองค์ความรู้ ข้ อมูลแบบบูรณา
การร่วมกัน
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การเตรียมความพร้อมของกิจการไม้และเฟอร์นิเจอร์
ของไทย ต่อ AEC

ความพร้อมด้านฟั งก์ชนั งานตาม
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

ศักยภาพการประกอบธุรกิจประเมินจากอะไร
นอกจากผลประกอบการด้านการเงิน

Firm Infrastructure โครงสร้างพื1 นฐานขององค์กร

Human Resource Management การบริหารทรัพยากรบุคคล

Technology Management การบริหารจัดการเทคโนโลยี
Procurement การจัดซื1 อ
Inbound
Logistics

Operations

Outbound

การแปรรูป สร้าง Logistics
การนําเข้าแรงงาน ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การส่งมอบสินค้า
วัตถุดิบ ชิ1 นส่วน
เครือ- งจักร อุปกรณ์

Marketing and
Sales

การตลาด
และการขาย

Service

การบริการ
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• ด้านกลยุทธ์ (Business Strategy) อาทิ เช่น การสร้างความแตกต่าง หรือการเป็ น
ผูผ้ ลิตต้นทุนตํา• ด้านการผลิตและบริหารจัดการ (Operation & Production) สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิการใน Value chain อันได้แก่ ประสิทธิการผลิตและการดําเนินงาน
• ด้านการตลาด (Marketing) สอดคล้องกับการขายและการตลาดใน Value
chain อันได้แก่ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจํ าหน่ายสินค้า และการส่งเสริม
การขาย
• ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน (Accounting & Finance) สอดคล้องกับ
โครงสร้างพื1 นฐานของบริษทั ใน Value chain อันได้แก่ การบริหารลูกหนี1 การจัดหาเงิน
ลงทุน
• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource) สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใน Value chain อันได้แก่ การพัฒนาทักษะของพนักงาน การทํางาน
เป็ นทีม เป็ นต้น
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กลยุทธ์เชิงรุก

กระบวนการเตรียมความพร้อม

รับรู้

• การเปลี#ยนแปลงขนาดตลาด โอกาสจากการเปิ ดประเทศของเพื#อนบ้ าน
ความรุนแรงของการแข่งขัน ความรุนแรงของการควบรวมและเข้ าซื7อ
กิจการ ความเหลี#อมลํา7 ของโครงสร้ างพื7นฐานทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ของแต่ละประเทศที#มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

เตรียมพร้ อม

• เตรียมพร้ อมที#จะแข่งขันโดยการยกระดับบุคลากรด้ านทักษะ และภาษา
เตรียมแสวงหาบริษัทพันธมิตรจากกลุ่มประเทศสมาชิก ศึกษาคู่แข่งจากใน
และนอกภูมิภาค เตรียมพร้ อมการรักษาฐานลูกค้ าเก่า แสวงหาลูกค้ าใหม่
เตรียมแสวงหาแหล่งเงินทุนของอาเซียน

ปรับตัว

ศึกษา/วิจยั ข้อมูลเชิงลึกของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที-ได้เปรียบด้านราคาหรือคุณภาพ
การขยายตลาดให้ใหญ่ขึ1นจากความประหยัดจากขนาด
การโยกย้ายฐานการผลิตไปอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งกระจายสินค้า
การใช้ CLMV เป็ นฐานการส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากสถานะ Least
Development Countries
• พัฒนาระบบต่าง ๆ ของบริษทั ให้ได้ประโยชน์จากโลจิ สติกส์เต็มที• ข้อได้เปรียบจากการนําเข้าแรงงานฝี มือ
• ข้อได้เปรียบจากภาษีนาํ เข้ากว่าคู่แข่งอื-นนอกอาเซียน

•
•
•
•
•

• ปรับเปลี#ยนกระบวนการผลิต และซัพพลายเชนให้ มีความยืดหยุ่น และ
รวดเร็ว การยกระดับบุคลากรให้ มีความเป็ นมืออาชีพ มีความพร้ อมด้ าน
ภาษา ยกระดับมาตรฐานการผลิตชิ7นส่วน มาตรฐานการให้ บริการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานที#ประสานงานกับบริษัทพันธมิตรภายนอก
51

52

กลยุทธ์เชิงรับ
• เรียนรูค้ ู่แข่งทีเ- กิดใหม่จากอาเซียน
• ลดจุดอ่อน โดยการลดต้นทุน
• รักษาฐานลูกค้าเก่า
• รักษาแรงงานฝี มือปั จจุบนั
• เรียนรูค้ ู่แข่งในและนอกอาเซียน

แนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
โซ่อปุ ทานการเฟอร์นิเจอร์ไม้ และ
การจัดทํา Road Map ในการพัฒนาเครือข่าย
ฯ เพือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการเข้าสู่ AEC
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รูปแบบการรวมกลุม่ ของกิจการ
• Alliance Structure
– Integration
• Horizontal
• Vertical

– Dis-Integration
• Horizontal
• Vertical

รูปแบบการเข้าตลาดต่างประเทศ
• การส่งออก (Exporting).
• การให้สิทธิQในการผลิตและสัญญาข้อตกลงอื-นๆ (Licensing).
• การให้สิทธิQทางการค้า (Franchising).
• สัญญาเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Projects).
• การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign
Investment).
• การลงทุนโดยการร่วมทุน (Joint Venture).

• Best Practices
–
–
–
–
–
–

Silicon Valley
Medicon Valley
Piggyback
Co-creation
Keiretsu
Chaebol

• 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
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AEC 8: สร้าง Action Plan
เสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อนเพือไปให้เร็วกว่า
Roadmap ของการสร้างแผนเพือรับและรุกในปี 2555-2557

AEC 7: ความพร้อมของธุรกิจไม้ไทยจะ
แข่งขันได้ไหม? เมือเปิ ดเสรี AEC
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การส่งออก (Exporting)
• กิจการมีผลผลิตเกินความต้องการในประเทศ.
• ต้นทุนต่อหน่วยตํา- เพราะระบบการผลิตขนาดใหญ่ (Mass
Production).
• มีตน้ ทุนการผลิตสูง หรือ โดนข้อจํ ากัดทางการค้าระหว่างประเทศ.
• ลดความเสีย- งด้านการตลาดต่างประเทศ.
• ขยายตลาด, เพิม- ยอดขาย, ฯลฯ.
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การส่งออก-ข้อเสีย
๑) การแข่งขันกับประเทศเจ้าบ้าน. พิกดั อัตราภาษีศุลกากร โควต้า
มาตราฐาน ฯลฯ.
๒) ผูส้ ง่ ออกมีอาํ นาจการควบคุมราคาน้อยมาก. ความสําเร็จขึS นอยู่
กับคนกลาง.

การส่งออก-ข้อดี
•
•
•
•

ความคล่องตัวมีมากกว่า.
ความกดดันด้านการเมืองในต่างประเทศมีผลกระทบน้อย.
เป็ นประสบการณ์ดา้ นการตลาด.
มีความเสียงน้อย เพราะส่งออกเป็ นครังS คราว.

เหตุผลทีให้ Licensing
• การห้ามนําสินค้าเข้าประเทศ, กําแพงภาษี.
• การควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ทําให้การให้
สิทธิZดา้ นเทคโนโลยีได้รบั การต้อนรับเป็ นอย่างดี.

การให้สิทธิZในการผลิต
(Licensing)
คือ การประกอบธุรกิจในต่างประเทศโดยทีกิจการในประเทศหนึง
เรียกว่าผูใ้ ห้สิทธิZ(licensor) อนุญาตให้กิจการในอีกประเทศ
หนึงเรียกว่าผูร้ บั สิทธิZ(licensee) ทําการผลิตดังนีS
กรรมวิธีในการผลิต, เครือ งหมายการค้า ตรา ยีห อ้ , สิทธิบตั ร
ลิขสิทธิZ, ความรูค้ วามชํานาญ, การช่วยเหลือทางเทคนิค, ความรู ้
เกียวกับสินค้าและสีงอืนๆทีเกียวข้อง, ฯลฯ.

ข้อได้เปรียบของ Licensing
• ใช้เงินลงทุนน้อย เข้าตลาดได้ง่ายและเร็ว.
• โอกาสสินค้าประสบความสําเร็จมีมาก เพราะสินค้าเป็ นทีนิยม
และมียอดขายสูง.
• เหมาะกับกิจการทียงั ไม่พร้อมในประเทศอืนด้วยตัวเอง เป็ นการ
สํารวจตลาดใหม่.
• ในประเทศคอมมิวนิสต์ มีความเสียงทางการเมืองโดยเฉพาะการ
โดนยึด.
•
(ต่อ)

ข้อได้เปรียบของ Licensing
• ไม่มีตน้ ทุนด้านการขนส่ง.
• เหมาะกับประเทศทีมีกาํ แพงภาษีสูง และโควต้าการนําเข้า.
• เป็ นการปกป้องสิทธิZของตนเองในประเทศทีไม่มีกฏหมายรับรอง
สิทธิบตั รและเครือ งหมายการค้า.
• ได้รบั ค่าธรรมเนียมและเปอร์เซ็นต์จากยอดขายโดยไม่ตอ้ งลงทุน
เอง.

ข้อเสียของ Licensing
• ผูใ้ ห้สิทธิมีค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และปรับปรุงสินค้าเพือให้ตรงกับ
ตลาด.
• ผูร้ บั สิทธิZอาจไม่ตอ่ สัญญาถ้าไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ.
• ปั ญหาภาษีและอัตราแลกเปลียนเงินตรา.
• ผูร้ บั สิทธิZอาจเป็ นคู่แข่งเมือสัญญาในการผลิตครบกําหนด.

ข้อเสียของ Licensing
• เทคโนโลยี เครือ งหมายการค้า ยีห อ้ ต้องเป็ นทีดึงดูดใจผูร้ บั สิทธิZ
ในต่างประเทศ.
• ไม่สามารถควบคุมการผลิตหรือกลยุทธ์ทางการตลาดได้ อาจเป็ น
ปั ญหาในการควบคุมคุณภาพ การตลาด เพราะการบิดพลิS ว.
• เสียโอกาสในตลาดทีมีกาํ ไร.
• อาจได้รบั ผลตอบแทนไม่เต็มที. (ต่อ)

สิทธิกZ ารค้า (Franchising)
เป็ นระบบการทําธุรกิจโดยความร่วมมือกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย:• ผูใ้ ห้สิทธิZทางการค้า (Franchisor) เป็ นเจ้าของสินค้า,
เครือ งหมายการค้าและระบบธุรกิจในต่างประเทศ ยอมให้
• ผูร้ บั สิทธิZทางการค้า (Franchisee) ทัSงในและ
ต่างประเทศนําระบบไปปฏิบตั โิ ดยfranchiseeเป็ นผูล้ งทุน
เองและยอมรับเงือนไขการประกอบกิจการจาก
franchisor.

สัญญาเหมาเบ็ดเสร็จ
(Turnkey Projects)
เป็ นสัญญาลงทุนในโรงงานซึงรวมถึงการก่อสร้างโรงงาน การ
ฝึ กอบรมบุคลากรทีใช้ในการดําเนินงานให้ การติดตังS เครือ งจักร
และการเดินเครือ งในระยะแรกเมือเสร็จเรียบร้อยพร้อมสําหรับ
การดําเนินงานก็จะโอนให้กบั เจ้าของโครงการ.

ประเภทของ Foreign
Investment
• การลงทุนทางอ้อม (Portfolio Investment) เป็ น
การลงทุนเพือหวังผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ทางการเงิน.
• การลงทุนทางตรง (Direct Investment) เป็ นการ
ลงทุนทีมีสว่ นร่วมในการบริหารและควบคุมโดย เข้าซืS อหุน้ สามัญ
เป็ นรายใหญ่, ตังS กิจการสาขาในต่างประเทศ, จัดตังS บริษทั ใหม่ใน
ต่างประเทศ, ฯลฯ.

การลงทุนระหว่างประเทศ
(Foreign Invesment)
การพัฒนาการซืS อขายแลกเปลียนสินค้า บริการและถ่ายทอดความรู ้
ทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศมาเป็ นการค้าระหว่างประเทศ
แล้วขยายตัวเพิมขึS นเป็ นการลงทุนระหว่างประเทศ ทําให้ได้มี
โอกาสพัฒนา เนืองจากมีเงินทุนและเทคโนโลยีใหม่ๆ.

ปั จจัยทีสง่ ผลกระทบต่อการลงทุน
• ประเทศผูล้ งทุน.
• ประเทศผูร้ บั ทุน:– เศรษฐกิจ.
– ความพร้อมและบรรยากาศของผูร้ บั ทุน.
– การส่งคืนทุนและกําไรทีได้รบั .
– การเมืองของประเทศผูร้ บั ทุน.
– ทัศนคติของประชาชนประเทศผูร้ บั ทุน.
– ผลกําไรเปรียบเทียบกับประเทศทัSงสอง.

การร่วมทุน (Joint Venture)
เป็ นการดําเนินธุรกิจทีตอ้ งการให้มีการระดมทุน ความรู ้ ความ
ชํานาญหลายๆด้านเข้าด้วยกัน ทําได้ 2 ลักษณะคือ
แบบถาวร ในรูปนิตบิ ุคคล หรือ
แบบชั วคราว ในรูปโครงการใดโครงการหนึง เมือดําเนินกิจการ
เสร็จแล้วก็เลิกกิจการไป เรียกว่า กิจการร่วมค้า.

ข้อเสียของการร่วมทุน
• มักมีความขัดแย้งกันในการดําเนินงานเพราะความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารสองฝ่ ายซึงอาจมีวตั ถุประสงค์และความต้องการแตกต่าง
กัน.
• สูญเสียอํานาจการตัดสินใจ เพราะอํานาจส่วนหนึงต้องกระจายไป
ยังผูถ้ ือหุน้ รายอืนด้วย.

ข้อดีของการร่วมทุน
•
•
•
•
•

บริหารได้ดีเพราะมีคนท้องถินเข้าร่วม.
ได้รบั การสนับสนุนจากประเทศเจ้าบ้าน.
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์.
ขยายงานไปในต่างประเทศ มีผรู ้ ว่ มลงทุนรับความเสียง.
เป็ นทางออกของรัฐบาลเพือให้ผลประโยชน์สว่ นหนึงตกอยูใ่ น
ประเทศ.
• ลงทุนน้อยกว่าไปเปิ ดเอง 100 %.

ปั จจัยสนับสนุนการร่วมทุน
• ประเทศอุตสาหกรรมทีประสบภาวะอิมตัว ต้องหาทางลงทุนใน
ต่างประเทศ.
• ธุรกิจต้องการเทคโนโลยีใหม่เพือรองรับการขยายตัว.
• ช่วยให้ผลิตสินค้ามีคณ
ุ ภาพในราคาถูกลง.
• ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศผูร้ บั และผูล้ งทุน.
(ต่อ)

ปั จจัยสนับสนุนการร่วมลงทุน
• นโยบายรัฐบาลผูร้ บั ต้องการให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ
กับผูล้ งทุนในประเทศ.
• เมือรัฐบาลท้องถินห้ามเปิ ดสาขาหรือบริษทั ในเครือ การร่วม
ลงทุนเป็ นวิธีการเข้าตลาดได้.
• เหมาะกับกิจการทีขาดเงินทุนหรือบุคลากรในการขยายธุรกิจ
ต่างประเทศ.

ปั จจัยการเข้าธุรกิจระหว่างประเทศ
• ลักษณะของตลาด. ขนาด, ภาวะการแข่งขัน, ทําเลทีตงSั , สิงอํานวย
ความสะดวก.

• สภาวะแวดล้อมในต่างประเทศ. อัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ, เงินเฟ้อ, ดุลการชําระเงิน, อัตราแลกเปลียน, ภาษี, ฯลฯ.

• รูปแบบผลิตภัณฑ์. ความเหมาะสม.
• ทรัพยากรของกิจการเพือการลงทุน.
• ผลตอบแทนทีคาดหวัง.

อุปสรรคของธุรกิจร่วมทุน
•
•
•
•

ภาษาและวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน.
ระบบการบริหารทีแตกต่างกัน.
ความไม่เชือมั นในความสามารถของผูร้ ว่ มทุน.
ธุรกิจผูร้ ว่ มทุนทีมีขนาดเล็กกว่าจะมีอาํ นาจต่อรองและเสียเปรียบ
ในการเจรจา.
• อุปสรรคด้านภาษาทําให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีชา้ .

