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ตลาดสหรัฐอเมริกา

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (H.S. Code 8471)

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐอเมริกานําเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบจาก
ทั่วโลก มูลค่า 29,874.056 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.91

โดยนําเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 18,603.763 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 62.27 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.57 รองลงมา คือ เม็กซิโก มูลค่า 6,003.113 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 20.10 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17.99 และไทยเป็น
ลําดับที่ 3 มูลค่า 1,804.038 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 6.04 เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 7.68  
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ตลาดสหรัฐอเมริกา

2. อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ทําให้เกิดภาพและเสียง (H.S. Code 8471)

     ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐอเมริกานําเข้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ทําให้เกิดภาพและ
เสียงจากทั่วโลก มูลค่า 37,168.860 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.76

     โดยนําเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 22,411.980 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 60.30 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.50 รองลงมา คือ เม็กซิโก มูลค่า 4,140.140 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 11.14 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.70 และ
เกาหลีใต้เป็นลําดับที่ 3 มูลค่า 2,279.799 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 6.13 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 34.62 ไทยเป็นลําดับที่ 7 มูลค่า 1,140.613 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น
สัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 3.07 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.89   
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3. อุปกรณ์โทรทศันแ์ละตัวรับสัญญาณ (H.S. Code 8528)

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐอเมริกานําเข้าอุปกรณ์โทรทัศน์และตัวรับสัญญาณจากทั่วโลก 
มูลค่า 8,959.440 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.89

โดยนําเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 4,103.297 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 45.80 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.18 รองลงมา คือ เม็กซิโก มูลค่า 3,552.652 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 39.65 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 18.03 และไทยเป็น
ลําดับที่ 3 มูลค่า 439.178 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 4.90 เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 69.89  

ตลาดสหรัฐอเมริกา
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4. Print Mach Incl ink-Jet Mach Ancil T Prnt Nesoi (H.S. Code 8443)

     ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐอเมริกานําเข้า Print Mach Incl ink-Jet Mach Ancil T Prnt
Nesoi จากทั่วโลก มูลค่า 7,466.108 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.04

     โดยนําเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 3,284.401 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 43.99 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.76 รองลงมา คือญี่ปุ่น มูลค่า 1,477.573 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 19.79 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.12 มาเลเซียเป็น
ลําดับที่ 3 มูลค่า 657.735 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 8.81 ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 3.41 และไทยเป็นลําดับที่ 4 มูลค่า 352.813 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาดร้อยละ 4.73 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 87.74   

ตลาดสหรัฐอเมริกา
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5. แผงวงจร (H.S. Code 8542)

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐอเมริกานําเข้าแผงวงจรจากทั่วโลก มูลค่า 11,807.867 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.48

โดยนําเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 4,310.716 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 36.51 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 88.87 รองลงมา คือ ไต้หวัน มูลค่า 1,552.325 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 13.15 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.03 เวียดนาม
เป็นลําดับที่ 3 มูลค่า 887.306 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 7.52 และไทย
เป็นลําดับที่ 10 มูลค่า 319.872 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 2.71 เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.41 

ตลาดสหรัฐอเมริกา
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6. Trans Appar For Radiotele Etc, TV Camera & Rec (H.S. Code 8525)

     ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐอเมริกานําเข้า Trans Appar For Radiotele Etc, TV 
Camera & Rec จากทั่วโลก มูลค่า 3,801.955 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.00

โดยนําเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 1,555.991 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 40.93 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.48 รองลงมา คือ ไต้หวัน มูลค่า 512.859 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 13.49 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 97.19 ญี่ปุ่นเป็น
ลําดับที่ 3 มูลค่า 445.003 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 11.71 ลดลง
จากปีที ่ผ่านมาร้อยละ 6.15 และไทยเป็นลําดับที่ 5 มูลค่า 248.133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น
สัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 6.53 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 40.10

ตลาดสหรัฐอเมริกา
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7. Air Condition Machines (H.S. Code 8415)

     ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐอเมริกานําเข้า Air Condition Machines จากทั่วโลก มูลค่า 
3,358.527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.94

โดยนําเข้าจากเม็กซิโกเป็นอันดับ 1 มูลค่า 1,356.077 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาดร้อยละ 40.38 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.22 รองลงมา คือจีน มูลค่า 1,302.409 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 38.78 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.20 แคนาดา
เป็นลําดับที่ 3 มูลค่า 159.841 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 4.76 เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.16 และไทยเป็นลําดับที่ 4 มูลค่า 159.625 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน
ทางการตลาดร้อยละ 4.75 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 28.19

ตลาดสหรัฐอเมริกา
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ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

ประเทศผู้เล่นสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

5th
Hong Kong

$36,209M
4.73%

Value*

Share**

3rd
United State

$59,794M
7.36%

Value*

Share**

2nd
Germany

$79,788M
10.81%

Value*

Share**

4th
Mexico

$41,422M
5.65%

Value*

Share**

12th

Thailand

$16,132M
1.95%

Value*

Share**

1st
China

$167,040M
20.28%

Value*

Share**

หมายเหตุ: * Export Value as of 2012

** Share as of 2007-2012 of World’s Total Export

 ประเทศผู้เล่นสําคัญในตลาดโลก ไดแ้ก่ จีน (อันดบั 1) เยอรมัน (อันดบั 2) 

สหรฐัอเมริกา (อันดบั 3) เม็กซิโก (อันดบั 4) และฮ่องกง (อันดบั 5)

 ประเทศไทยมีตําแหน่งการแข่งขันอันดบัที่ 12 ของโลก

 ประเทศที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ในขณะที่

ตลาดส่งออกของประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงไตห้วัน จะมีการส่งออกที่

ชะลอตัว (อัตราการเติบโตตดิลบ)
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ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

ตําแหน่งทางการแข่งขันของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าโลก

35th

Philippines

$4,442M
0.37%

Value*

Share**

17th

Malaysia

$13,530M
1.72%

Value*

Share**

12th

Thailand

$16,132M
1.95%

Value*

Share**

16th

Singapore

$12,726M
1.76%

Value*

Share**

29th

Indonesia

$5,256M
0.60%

Value*

Share**

37th

Viet Nam

$4,538M
0.32%

Value*

Share**
หมายเหตุ: * Export Value as of 2012

** Share as of 2007-2012 of World’s Total Export

เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของเมียนมาและบรูไนฯ มีปริมาณที่น้อยมาก จึงไม่ได้แสดงในภาพดังกล่าว

 ประเทศไทยมีตําแหน่งการแข่งขันอันดบัที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน

 ประเทศที่มีการเติบโตอย่างมาก ได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา อย่างไรก็ตาม 

กัมพูชา ยังถือว่ามีการส่งออกในสัดส่วนที่ต่าํกว่าประเทศไทยอยู่มาก

 ไทย มาเลเซีย และสงิคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศผู้นําในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในภูมิภาคอาเซียน โดยส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงการขยายตัวของตลาดของไทย 

สงิคโปร์ และมาเลเซีย มีสัดส่วนและอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และ

ห่างจากประเทศที่มีตําแหน่งในอันดบั 4 อย่างอินโดนีเซยีค่อนข้างมาก
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ตลาดนําเข้าหลักสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของโลก

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

5th
France

$26,837M
3.96%

Value*

Share**

3rd
China

$52,950M
6.40%

Value*

Share**

2nd
Germany

$54,358M
7.25%

Value*

Share**

4th
Hong Kong

$34,604M
4.27%

Value*

Share**

1st
United State

$125,710M
16.51%

Value*

Share**

หมายเหตุ: * Import Value as of 2012

** Share as of 2007-2012 of World’s Total Import

25th

Thailand

$11,351M
1.09%

Value*

Share**

 ตลาดนําเข้าหลักของโลก ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา (อันดบั 1) เยอรมัน (อันดบั 2) จีน 

(อันดบั 3) ฮ่องกง (อันดบั 4) และฝรัง่เศส (อันดบั 5)

 ประเทศไทยมีอันดับการนําเข้าอยู่ที่ 25 ของโลก

 ประเทศที่มีการเติบโตที่สูง ไดแ้ก่ รัสเซยี ในขณะที่ประเทศในแถบสหภาพยุโรปมี

การเติบโต  ที่ต่ําหรือตดิลบในหลายประเทศ

 เฉพาะสหรฐัฯ มีการนําเข้าคิดเป็นร้อยละ 16.51 ของการนําเข้าทั้งหมดของโลกใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังคงมีการนําเข้าที่มากกว่าเยอรมัน

    หรอืจีน ค่อนข้างมาก
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ประเทศคู่ค้าสําคัญของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา
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Thailand’s Export Share (2007-2012)

Singapore

$565.27M

5.10%

Malaysia

$792.65M

4.94%

Indonesia

$779.96M

3.69%

Value

Share**

1st 2nd 3rd

Japan

$2,442M

15.28%

USA

$2,106M

11.95%

Australia

$890.63M

5.23%

Value

Share**

1st 2nd 3rd

15%

12%

5%

5%
5%

5%4%
4%3%

3%

39%

Japan

United States of America

Australia

China

Singapore

Malaysia

Hong Kong, China

Indonesia

Viet Nam

United Arab Emirates

Rest of the World

หมายเหตุ: ขอ้มลูการคา้ ณ ปี 2555 (2012)

* Share as of 2007-2012 of World’s Total Export

** Share as of 2007-2012 of Thailand’s Total Export
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United State

11.95%Share of TH Exports* 
(2007-2012)

45
.0

%
55

.0
%

 อัตราการเติบโตแบบ CAGR ของมูลค่าการนําเข้าช่วงปี 2007-2012 เท่ากับร้อยละ 0.47 ในขณะที่ในช่วงปี 2001-2012 การนําเข้าเติบโตทีร่้อยละ 6.27

 สินค้านําเข้าทีส่ําคัญ ได้แก่ HS8528: โทรทศันแ์ละส่วนประกอบ HS8504: หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ HS8536: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัด

ต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า HS8501 มอเตอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ HS8516: เครื่องอุปกรณ์ทําความร้อน รวมเครื่องทําน้ําร้อน ไมโครเวฟ เตารีด 

 สินค้าทัง้ 5 รายการรวมกันคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของมูลค่าการนําเข้าสินคา้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ 

หมายเหตุ : * สดัสว่นของมลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัประเทศ

ดงักลา่วต่อการสง่ออกทัง้หมดของไทย ระหวา่งปี 2007-2012

ประเทศคู่ค้าสําคัญในโลก : การนําเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของสหรัฐอเมริกา

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา 13



ตําแหน่งทางการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา
หมายเหตุ: * Import Value from Trade Partner, as of 2012

** Share as of 2007-2012 of United State’s Total Import

5th
Canada

$4,352M
3.28%

Value*

Share**

3rd
Japan

$12,837M
9.46%

Value*

Share**

2nd
Mexico

$33,026M
22.57%

Value*

Share**

4th
Germany

$5,192M
3.76%

Value*

Share**

1st
China

$54,805M
38.95%

Value*

Share**

9th

Thailand

$3,365M
2.08%

Value*

Share**

 ตลาดนําเข้าหลักที่สําคัญ ไดแ้ก่ จีน (อันดบั 1) เม็กซิโก (อันดบั 2) ญี่ปุ่น 

(อันดบั 3) เยอรมัน (อันดบั 4) และแคนนาดา (อันดบั 5)

 ประเทศไทยมีตําแหน่งการแข่งขันอยู่ในอันดบั 9 ของตลาดสหรฐัอเมริกา

 ประเทศที่มีการเติบโตอย่างมาก ได้แก่ เวียดนาม อินเดยี หากแต่ทั้งสอง

ประเทศยังมีส่วนแบ่งในตลาดสหรฐัฯ ที่น้อยอยู่มาก

 สหรฐัฯ มีการนําเข้าจากจีนและเม็กซิโก เป็นหลัก โดยนาํเข้าจีน

    คิดเป็นรอ้ยละ 40 และนาํเข้าจากเม็กซิโกคิดเป็นร้อยละ 20
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของสิงคโปร์

ที่มา: สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา

 Singapore Economic Development Board (EDB) - เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ถูกจัดตั้งมาเพื่อ

ส่งเสริมธุรกิจและกิจการต่างๆในประเทศสิงคโปร์ให้เกิดการพัฒนาทางการนวัตกรรมและสร้างความโดดเด่นให้

ผลิตภัณฑ์จากสิงคโปร์ โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในความดูแลของ EDB

ทั้งนี้ คํานิยามของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนํา ผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา

คอมพิวเตอร์ (Data Storage) ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจอภาพ

 ทั้งนี้ EDB ได้วางวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไว้มุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งของ

อุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนํา และอุตสาหกรรมหน่วยความจําคอมพิวเตอร์ โดยตั้งเป้าที่เป็นผู้นําในการคิดค้น

เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และซอฟแวร์ชนิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโลกที่มีความเชื่อมโยงกัน

มากขึ้น 

 Singapore Manufacturing Federation (SMF) - เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างเจ้าของกิจการต่างๆในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ

อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ และให้คําปรึกษาแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างทักษะของบุคลากร

และการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

 ทั้งนี้ SMF ได้ดําเนินการจัดการพบปะระหว่างเจ้าของธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรม ในทุกๆ ไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและมุมมองในประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม รวมถึงประเด็นของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

และเพื่อส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

 The Association of Electronic Industries in Singapore (AEIS) หรือสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์สิงคโปร์ ถูกตั้งมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศและ

ต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆระหว่างอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยกันหรือในต่างประเทศ 

ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอื่นในภูมิภาค
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

 Economic Transformation Program - หรือแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซีย ซึ่งถูกจัดทําขึ้น

ในปี 2010 ได้กําหนดถึงมาตรการและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อุตสาหกรรม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Industrial Electronics and Home Appliances) โดย

ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไว้ที่ร้อยละ 3 ถึง 5 ต่อปี และได้วางยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้

 ขยายเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย และระบบระบุคนหรือวัตถุโดยอัตโนมัติผ่านการใช้

คลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) 

 ส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งในที่นี้รวมถึง

อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูง อย่างเช่นหุ่นยนต์ โดยการส่งเสริมให้บริษัทที่ดําเนินกิจการในด้าน

ระบบอัตโนมัติ เช่น Siemens เข้ามาลงทุนในการตั้งฐานการผลิตในประเทศมาเลเซีย

 ส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าในมาเลเซีย โดยการสร้าง

ห้องทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งฐานการผลิต

ในมาเลเซีย เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศเติบโต 

 กระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และขยายตลาดเข้าไปในประเทศ

ในภูมิภาค ASEAN ที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูง ในขณะเดียวกัน การขยายตลาดจะ

ส่งผลให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในมาเลเซียได้รับผลกระทบข้างเคียงในเชิงบวกไปด้วย

เช่นกัน จากการที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ต้องจ้างบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการผลิต 

และอีกยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนการกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

จะรวมไปถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับห่วงโซ่การผลิตที่ใหญ่ขึ้น
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของอินโดนีเซีย

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

 Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025

 รัฐบาลอินโดนีเซียกําหนดให้พื้นที่เกาะชวา เป็นส่วนที่จะมีการดาํเนินนโยบายสนับสนุนธุรกิจ ICT โดยตัง้เป้าที่การขยายเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูงในอินโดนีเซียให้ครอบคลุมประชากรในสัดส่วนที่สูงกว่าในปัจจุบัน และเพิ่มความเรว็เฉลี่ยของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างไรก็ตามแผนนี้ไม่ได้

มุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศอย่างเดียว แต่ยังกล่าวถึง กิจการอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม ICT เช่น อุตสาหกรรม

ซอฟแวร์ อุตสาหกรรมฮารด์แวร์ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ผู้ให้บริการติดตั้ง 

 ทั้งนี้แผนดังกล่าวกาํหนดให้อุตสาหกรรมทั้งหมด 4 อุตสาหกรรมในห่วงโซ่การผลิตไดร้บัการสนับสนุน ได้แก ่

o อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ได้แกก่ารผลิตอุปกรณ์ผู้บริโภค หรืออุตสาหกรรมการผลิตชิป 

o อุตสาหกรรมบรกิารและพัฒนาระบบนิเวศ ICT 

o อุตสาหกรรมซอฟแวรแ์ละเนื้อหา 

o อุตสาหกรรมการวิจัยระบบนิเวศและนวัตกรรม 

 รัฐบาลอินโดนีเซียได้วางนโยบายไว้ ดังนี้

 ออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ

 เพิ่มกลไกความรว่มมอืระหว่างองค์กรภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรวิจัยต่าง 

 รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไว้ ดังนี้

 เพิ่มความครอบคลุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กิจการขนาดเล็กตา่งๆ

 พัฒนาโครงสร้างระบบการสื่อสารและฐานข้อมูลของรัฐบาล

 สร้างศูนย์เก็บข้อมูลและสํารองข้อมูล โดยใช้ทรพัยากรและบุคลากรในประเทศ

 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึน้ในทุกส่วนของสังคม ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกจิการที่ดาํเนินธุรกิจเกีย่วกบั

 เนื้อหาขยายการเขา้ถึงต่อเทคโนโลยีสารสนเทศแบบดิจิทัล

 ของประชากร โดยการสร้าง Smart Parks หรือ Techno Parks 
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเวียดนาม

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

 รัฐบาลเวียดนามมียุทธศาสตร์ที่ใช้นโยบายด้านการยกเว้นภาษีรายได้ เพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่างชาติ

ขนาดใหญ่ เช่น อินเทล ซัมซงุ หรอื โนเกีย เข้ามาลงทุนจัดตัง้ฐานการผลิตในประเทศ โดยประโยชน์

ที่รัฐบาลคาดหวังจากการลงทุนของบริษัทต่างชาติ คือ การสร้างงาน การขยายกิจการซึ่งจะมี

ผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอื่นๆ ช่วยดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ

อื่นๆ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 Ministry of Planning and Investment – เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวางแผนแม่บท

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการวางแผนแม่บทส่งเสริมการลงทุน การส่งออก และการพัฒนา

อุตสาหกรรมต่างๆ
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แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมโลก (Megatrend) :
Industry Megatrend - การเกิดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่มูลค่า

• ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ได้ส่งผลให้ผู้ผลิตจําเป็นต้องมอง

หาลู่ทางใหม่ในการลดต้นทุนดังกล่าว การย้ายฐานการผลิตของตนไปยังประเทศที่มี

ต้นทุนที ่ต่ํากว่าได้เริ ่ม เกิดขึ ้นเ มื ่อหลายสิบปีก่อน  และได้เกิดเป็นกระแสใน

ภาคอุตสาหกรรมหลายสาขาที่ต้องพึ่งพิงแรงงานในการผลิตเป็นจํานวนมาก

• ด้วยการทําเช่นนั้น ห่วงโซ่ของการผลิตระหว่างประเทศได้ถือกําเนิดขึ้น ผู้ผลิตย้ายฐาน

การผลิตสินค้าต้นน้ําและกลางน้ําไปในต่างประเทศ ซึ่งอาจต้องอาศัยแรงงานจํานวน

มาก และมีราคาค่าจ้างที่ไม่สูงมากมาทําการผลิตสินค้า หลังจากนั้นจึงทําการนําเข้า

สินค้าต้นน้ําและกลางน้ําดังกล่าวมาในประเทศ เพื่อประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปแล้ว

ส่งออกไปประเทศอื่นๆ ต่อไป

• อุตสาหกรรมรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นห่วงโซ่

การผลิตที่เกิดขึ้นโดยค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นและเกาหลีที่ใช้ประเทศไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นฐานการผลิต

• อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เอง แนวโน้มของการใช้จีน เวียดนาม 

และประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเองก็เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจากบริษัท IT หลายบริษัท

• ในปัจจุบัน แนวโน้มดังกล่าวได้นําไปสู่การผูกเอาภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

เช่น ระบบโลจิสติกส์ การบริการหลังการขาย การออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

มารวมอยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม เกิดเป็นห่วงโซ่มูลค่าที่ช่วงเพิ่มประสิทธิภาพและ

ศักยภาพการผลิต จากการใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ํา วัตถุดิบและทรัพยากรแรงงาน

ที่มีมาก ในประเทศที่ย้ายฐานการผลิตเข้าไป

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

การใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่การผลิต
และห่วงโซ่มลูค่าระหว่างประเทศ
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แนวโน้มและภาวะอตุสาหกรรมโลก (Megatrend) :
Industry Megatrend - การพัฒนาของเทคโนโลยี IT และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม

• ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์สินค้า IT 

ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สินค้า IT ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีราคาถูกลง ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมี

ความรวดเร็วในการประมวลผล และความง่ายในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากในอดีต

• และด้วยการพัฒนาด้านระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร และการเข้ามาของระบบ

อินเตอร์เน็ต ได้กลายเป็นปัจจัยที่ผสมผสานให้เกิดแนวโน้มใหม่ขึ้นทั่วโลก

• วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมที่ผูกติดไปกับอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อออนไลน์มากขึ้น หรือเกือบ 24 

ชั่วโมงต่อวัน การติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนจากการโทรศัพท์หากันไปสู่การติดต่อสื่อสารกันผ่าน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมือถือหรือแท็บเล็ต ในขณะเดียวกัน ผู้คนก็หันมาบริโภคอุปโภค

สินค้าผ่านหน้าจอ มีการเพิ่มขึ้นของการซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านระบบ e-Commerce มากขึ้น 

ส่งผลให้การเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปซื้อสินค้าลดลง และมีการดําเนินกิจกรรมนอกบ้านที่

ลดลง เนื่องจากสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

• รูปแบบและกิจกรรมทางสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป และเกิดการขยายตัวของยอดขายสินค้า IT 

ต่างๆ ในหลายประเทศทั่วโลก อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขยายตัวอย่างมากพร้อมๆ ไปกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

• ไม่เพียงที่การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลต่อผู้บริโภคเท่านั้น 

หากแต่ในฝั่งผู้ผลิต เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารได้ส่งผลต่อรูปแบบและกิจกรรมการผลิต

สินค้าอย่างมาก ผู้ผลิตติดตามกระบวนการผลิตของโครงข่ายโรงงานของตนที่ตั้งอยู่ในที่ต่างๆ 

ทั่วโลกได้แบบ real time และสามารถคาดการณ์ความต้องการในวัตถุดิบที่ต้องใช้ได้ สามารถ

ติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่อยู่อีกฝากของโลกได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถรับ

รายการสั่งซื้อจากผู้บริโภคในอีกฝากโลกหนึ่ง หรือให้บริการหลังการขาย และใช้สื่อออนไลน์

ในการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภคได้รับรู้

Source: Euromonitor

Source: Goldman Sachs

ที่มา: สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา 20



แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมโลก (Megatrend) :
Industry Megatrend - การพึ่งพาเครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์

• ถึงแม้อุตสาหกรรมในหลายอุตสาหกรรมจะยังต้องพึ่งพิงทักษะแรงงาน

ในการผลิตสินค้า อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งสินค้าผ้าทอ

ผืนหนึ่งที่ได้จากการทอโดยฝีมือมนุษย์มีมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าผ้าที่ทอด้วย

เครื่องจักร และถงึแม้ในหลายอุตสาหกรรม ความต้องการในแรงงานเพื่อ

เข้ามาควบคุม ดูแลเครื่องจักรยังมีความจําเป็นอยู่มาก แต่ด้วยข้อจํากัด

ของมนุษย์ ทั้งในด้านกําลังการผลิตของมนุษย์และระยะเวลาในการ

ทํางานต่อวัน บวกกับอัตราค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งยังไม่รวมถึง

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่ อุตสาหกรรมในบาง

อุตสาหกรรมในหลายประเทศ ทําให้แนวโน้มในอนาคต ผู้ผลิตจะหันไป

พึ่งพิงเครื่องจักรมากขึ้น

• ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เริ่มมีการสร้างเครื่องจักรที่ไม่

จําเป็นต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ในการควบคุม กล่าวอีกนัยหนึ่ ง 

เครื่องจักรสามารถดูแลด้วยกันเองได้ และทํางานอย่างอัตโนมัติ สามารถ

ที่จะรู้ได้ว่าการผลิตเป็นไปเช่นใด มีข้อผิดพลาดในกระบวนการไหน และ

จะต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับแก้เพียงใด เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทําให้ความ

ต้องการในตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะลดลงลงไปเรื่อยๆ ในอนาคต 

และผู้ผลิตจะหันไปพึ่งพาเครื่องจักรเพื่อทําการผลิตมากขึ้น

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

Smart Factory in Focus

Source: Deutche Bank Research
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แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมโลก (Megatrend)
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

Smart Home

• เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีการนําเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรที่ซับซ้อนฝั่งเข้า

ไปในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคกลายเป็น

กระแสใหม่ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

• ถึงแม้ในปัจจุบัน นวัตกรรมสําหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ดังกล่าวที่ตอบสนอง

กับแนวคิด Smart Home จะยังมีราคาที่สูงอยู่ และผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ จะค่อยๆ ขยายตัวขึ้นจากความ

ต้องการที่จะเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Cloud Computing

• บริการ Cloud Computing เป็นบริการในรูปแบบหนึ่งโดยให้ผู้บริโภคนาํข้อมลูของตนไปเกบ็ไว้ในระบบ server เมื่อผู้บริโภคต้องการเข้าถึงหรือเรียกใช้

ข้อมูลดังกล่าว ก็เพียงแคเ่ชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทนัทว่งท ีณ พื้นที่ไหนกไ็ด้ สร้างความสะดวกให้แก่

ผู้บริโภค

• บริการดังกล่าวเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยได้แรงผลักดันจากการพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ปลี่ยนไปสู่สังคมเมือง ชีวิตที่รีบเร่ง การใช้อินเตอร์เน็ตและ 

Social Media ที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากกเ็ริ่มมสีนับสนุนในระบบดังกล่าวมากขึน้ ไม่เว้นแมแ้ต่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเองเช่นกัน

Source: amdocs

Energy Scarcity and Price Evolution

• ระดับราคาของเชื้อเพลิงและน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภค   

หันมาเลือกบริโภคสินค้าที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีขึ้น หรือประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น

• การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน / ประหยัดพลังงาน จะสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างมาก
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คาดการณ์ผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมโลก (Megatrend)

ที่มา: สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา

หมายเหตุ:  

 = ผลกระทบ

 = แนวทางการปรับตัว

Climate Change and Green Industry
 ผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิต

มาตรฐานในการผลิต วัสดุที่ใช้

 การพฒันานวัตกรรมสําหรับการผลิตซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้

พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

Urbanization
 การขยายตัวของเมือง ทําให้ที่ดินมีราคาที่สูงขึ้น และทําให้

ผู้บริโภคเริ่มอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแนวสูงมากขึ้น

 ความต้องการในเครื่องใช้ไฟฟา้เพิม่สูงขึ้น ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 การพฒันาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟา้

ประหยัดพลังงาน และที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในเครื่องเดียว

Global Value Chain
 ผู้ประกอบการจาํเป็นต้องปรับตัวตามห่วงโซ่ที่มี

การเปลี่ยนแปลงไป

 การศึกษาห่วงโซ่ เพื่ออาศัยประโยชน์จากห่วงโซ่ในการเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัของตน เช่น วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การผลิตในประเทศ และใช้วัตถุดิบนอกประเทศแทนวัตถุดิบในประเทศ

Smart Factory
 ค่าจา้งทีสู่งขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต

 การพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อลด

หรือทดแทนการพึง่พิงแรงงานของอตุสาหกรรม

IT Technology and Innovation
 เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่รวดรเร็ว ส่งผลให้

ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

 ผู้บริโภคมีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

มากขึ้น

 การมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

 การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เพือ่ดึงดูดผู้บริโภค

 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสนับสนุนการผลิตมากขึ้น

Energy Scarcity and Price Evolution
 ความต้องการในสินค้าประหยัดพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

 การพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประหยัดพลังงาน

Cloud Computing
 การเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น 

รวมไปถึงการเชื่อมโยงไปสู่ภาคบริการที่เพิ่มขึ้น

 การพฒันาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

สามารถสนับสนุนเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

Smart Home
 การเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทีเ่พิ่มสูงขึ้น

 ความต้องการในผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

 การพฒันาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สามารถสนับสนุน

เทคโนโลยีรูปแบบใหม่
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แนวทางการใช้ประโยชน์ / รองรับผลกระทบจากเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

• ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านห่วงโซอุ่ปทานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดตน้ทนุการผลิตลง อันจะส่งผลให้

ผู้ประกอบการสามารถแขง่ขันกับต่างประเทศได้

• จัดหาแหลง่เงนิทนุที่เหมาะสม เพื่อสนับสนนุพัฒนาการผลิตให้

ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานดา้นสิ่งแวดล้อม โดย

อาจจะตั้งเป้าหมายให้มาตรฐานเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ

มาตรฐานของสินค้าในสหภาพยุโรป หรอืสหรฐัอเมริกา พรอ้มๆ 

กับการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ

เอื้ออํานวยต่อผู้ประกอบการ เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการไทย

มาตรการเชิงรับมาตรการเชิงรุก

• สนับสนนุการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์และระบบการบริหารจัดการห่วงโซอุ่ปทาน 

การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขอานามัย (GPS) และ

ระบบการขนส่ง

• สนับสนนุดา้นการวิจัย และพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและใหท้ัดเทียมกับ

นานาประเทศ 

• พัฒนาความสัมพันธ์ระหวา่งภาคเอกชนไทยและเอกชนของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

และความร่วมมือระหว่างประเทศคู่ค้า

• ส่งเสรมิให้ความรู้ความเข้าใจการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของ AEC 

รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอน ให้แก่ประชาชนและ

ผู้ประกอบการในประเทศ
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ห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอาเซียนโดยไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม สิงคโปร์ และฟลิิปปนิส์ จะมีบทบาทสําคญัในหว่งโซ่อุปทานในภูมิภาค

ที่มา: สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

การจัดจําหน่าย การตลาด

การสร้างแบรนด์สินค้า

SME

การบริการหลังการขาย

SME หมายถึงการเข้ามามีบทบาทของกลุ่มธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาค

Value Added Activities Value Added Activities

SME

การวิจัยและพัฒนา การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ การประกอบ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

การกระจายสินค้า

การออกแบบผลิตภัณฑ์

และเทคโนโลยีการผลิต

การควบคุม

คุณภาพสินค้า

แหล่งเงินทุน

และการ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

การพยากรณ์

ความต้องการของตลาด

SME

SME

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์
การผลิตส่วน

ประกอบอื่นๆ

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

กิจกรรมสนับสนุนด้านการผลิต

ผูจ้ดัหาชิ้นส่วนและส่วนประกอบ

SME

SME

การจัดหาวัตถุดิบ

SME

SME

การผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

SME

รัฐบาลควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประกอบกิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้เล่นสําคัญอย่างไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ จะเป็นฐานการผลิตในประเทศ โดยอาจมีการปอ้นวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากอตุสาหกรรมสนับสนุนจากลาว กัมพูชา เมียนมา
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แนวทางการใช้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซอุ่ปทานของภูมิภาค
สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในอนาคต ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน     

จะเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในกิจกรรมทีส่รา้งมูลค่าการผลิตที่

มากกวา่แค่การผลิตชิ้นส่วนและการประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อันได้แก่ การวิจัยและการพฒันา การคิดค้นนวัตกรรม 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การสรา้งแบรนด์สินค้า และการบรกิารกอ่นและ

หลังการขาย

การขยาย / ย้ายฐานการผลิต

การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมสู่กจิกรรมสรา้งมูลคา่

ผู้ประกอบการไทยอาจใช้ประโยชน์จากการขยาย หรือเคลื่อนย้ายฐานการผลิตที่

จําเป็นต้องใช้แรงงานจํานวนมากในการผลิต (โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝึมือ) ไปยัง

ประเทศที่มีทรพัยากรดังกลา่วมากมายอย่างกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา รวบรวมจากหลายแหลง่ขอ้มลู

การใช้ประโยชน์จากความรว่มมือทางธุรกิจ (M&A / JV)

ผู้ประกอบการไทยอาจเข้าไปเจรจากบันักลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้

ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ (ความรูแ้ละความพรอ้มในการลงทุน ในการบริหาร

จัดการ) และศักยภาพ (โรงงาน เครื่องจักร นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี   

การผลิต ฯลฯ) ของนักลงทุนที่ร่วมทุนด้วย
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SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา

การแข่งขันจากประเทศผู้ค้าหลักอย่างอินเดีย และจีน ค่อนข้างสูง 

อีกทั้งต้นทุนในการผลิตของไทย โดยเฉพาะต้นทุนค่าจ้างแรงงานนั้น

สูงกว่าค่อนข้างมาก

ผลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาน้ําท่วมใหญ่ ส่งผล

ให้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น

ค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูงกว่าหลายประเทศคู่แข่ง ในขณะที่

แรงงานในหลายๆ ประเทศเริ่มมีทักษะและความสามารถที่จะผลิต 

หรือประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เทียบเคียงกับไทย

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยยังขาดการพัฒนาและ

วิจัยอยู่มาก ทําให้ในระยะยาว ความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมอาจลดลงได้

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีคุณภาพ และได้รับความ

นิยมอย่างมากจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สําคัญ

ของโลกและของภูมิภาค

รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างมากแก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับผู้ผลิต 

การลดอัตราภาษีนําเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่จําเป็นต่อการผลิต

การที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา กัมพูชา ลาว 

เป็นต้น เติบโตขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในประเทศดังกล่าวมีรายได้

เพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการบริโภคในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศไทยมากขึ้น 
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การวิเคราะห์ช่องว่างในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศไทย
และประเทศผู้เล่น-คู่แข่งสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา ประมวลจากหลายแหลง่ขอ้มลู

• สนับสนุนการวจิัยพัฒนาการผลิต

สินค้าและตัวสินค้า รวมถงึการ

ออกแบบ และการคิดค้นนวัตกรรม

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ผ่านการอบรม สัมมนา

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม

• บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ 

ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ 

ให้แก่ผู้ประกอบการ

• บริการขอ้มูลขา่วสาร ข้อมลูเชงิลึก 

และข้อมูลด้านเทคโนโลยี งานวจิัย

พัฒนา แก่ผู้ประกอบการ

• ผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสี

เขยีว

• ผลักดันผู้ประกอบการให้เกดิการ

สร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการตลอด

ห่วงโซ่ในประเทศ

• สนับสนุนการวจิัยพัฒนาการผลิต

สินค้าและตัวสินค้า รวมถงึการ

ออกแบบ และการคิดค้นนวัตกรรม

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ผ่านการอบรม สัมมนา

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม

• บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ 

ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ 

ให้แก่ผู้ประกอบการ

• บริการขอ้มูลขา่วสาร ข้อมลูเชงิลึก 

และข้อมูลด้านเทคโนโลยี งานวจิัย

พัฒนา แก่ผู้ประกอบการ

• ผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสี

เขยีว

• ผลักดันผู้ประกอบการให้เกดิการ

สร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการตลอด

ห่วงโซ่ในประเทศ

• สนับสนุนการวจิัยพัฒนาการผลิต

สินค้าและตัวสินค้า รวมถงึการ

ออกแบบ และการคิดค้นนวัตกรรม

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ผ่านการอบรม สัมมนา

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม โดยการ

ออกมาตรการสนับสนนุต่างๆ อาท ิ

การลดหย่อน/ยกเวน้ภาษี

• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

เชือ่มโยงที่สนับสนุนอุตสาหกรรม

เครื่องใชไ้ฟฟ้าของประเทศ

• สนับสนุนการพัฒนาปจัจัยพื้นฐาน

สนับสนุนอุตสาหกรรม

• กระตุ้นให้เกดิการนาํเทคโนโลยีขั้น

สูงเขา้มาใชก้ารผลิตสินค้า เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต และลดต้นทุน

พร้อมๆ กัน

• สนับสนุนการวจิัยพัฒนาการผลิต

สินค้าและตัวสินค้า รวมถงึการ

ออกแบบ และการคิดค้นนวัตกรรม

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ผ่านการอบรม สัมมนา

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม โดยการ

ออกมาตรการสนับสนนุต่างๆ อาท ิ

การลดหย่อน/ยกเวน้ภาษี

• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

เชือ่มโยงที่สนับสนุนอุตสาหกรรม

เครื่องใชไ้ฟฟ้าของประเทศ

• สนับสนุนการพัฒนาปจัจัยพื้นฐาน

สนับสนุนอุตสาหกรรม

• กระตุ้นให้เกดิการนาํเทคโนโลยีขั้น

สูงเขา้มาใชก้ารผลิตสินค้า เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต และลดต้นทุน

พร้อมๆ กัน

• สนับสนุนการวิจัยพฒันาการผลิตสินค้าและ

ตัวสินค้า รวมถงึการออกแบบ และการคิดค้น

นวัตกรรม โดยเฉพาะในดา้นการวจิยัพฒันา 

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการ

อบรม สัมมนา และการเพิ่มทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ

• ผลักดันมาตรฐานสินค้าของประเทศ

• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่

สนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟา้ของ

ประเทศ

• ส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใน

อุตสาหกรรม

• บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 

และรับรองผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ

• บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมลูเชิงลึก และข้อมลู

ด้านเทคโนโลยี งานวิจัยพฒันา แก่

ผู้ประกอบการ

• ผลักดันผู้ประกอบการให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ใน

ประเทศ

• สนับสนุนผู้ประกอบการให้ขยายตลาดใน

ตลาดสําคัญ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน

• กระตุน้ให้เกิดการนําเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น 

ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation) เข้า

มาใชก้ารผลิตสินค้า เพื่อเพิม่ศักยภาพการ

ผลิต และลดต้นทุนพร้อมๆ กัน

• สนับสนุนการวิจัยพฒันาการผลิตสินค้าและ

ตัวสินค้า รวมถงึการออกแบบ และการคิดค้น

นวัตกรรม โดยเฉพาะในดา้นการวจิยัพฒันา 

• สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการ

อบรม สัมมนา และการเพิ่มทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ

• ผลักดันมาตรฐานสินค้าของประเทศ

• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่

สนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟา้ของ

ประเทศ

• ส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใน

อุตสาหกรรม

• บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 

และรับรองผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ

• บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมลูเชิงลึก และข้อมลู

ด้านเทคโนโลยี งานวิจัยพฒันา แก่

ผู้ประกอบการ

• ผลักดันผู้ประกอบการให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ใน

ประเทศ

• สนับสนุนผู้ประกอบการให้ขยายตลาดใน

ตลาดสําคัญ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน

• กระตุน้ให้เกิดการนําเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น 

ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation) เข้า

มาใชก้ารผลิตสินค้า เพื่อเพิม่ศักยภาพการ

ผลิต และลดต้นทุนพร้อมๆ กัน

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม โดยการ

ออกมาตรการสนับสนนุต่างๆ อาท ิ

การลดหย่อน/ยกเวน้ภาษี

• บริการขอ้มลูขา่วสาร ข้อมลูเชงิลึก 

และข้อมลูด้านเทคโนโลยี งานวจิัย

พัฒนา แก่ผู้ประกอบการ

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม โดยการ

ออกมาตรการสนับสนนุต่างๆ อาท ิ

การลดหย่อน/ยกเวน้ภาษี

• บริการขอ้มลูขา่วสาร ข้อมลูเชงิลึก 

และข้อมลูด้านเทคโนโลยี งานวจิัย

พัฒนา แก่ผู้ประกอบการ

ThailandThailand IndonesiaIndonesia MalaysiaMalaysia Viet NamViet Nam ChinaChina

• สนับสนุนการวจิัยพัฒนาการผลิต

สินค้าและตัวสินค้า

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม

• ผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสี

เขยีว

• ผลักดันให้เกิดการเพิม่มาตรฐาน

สินค้า

• พัฒนาความเชือ่มโยงของ

อุตสาหกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่ 

โดยเฉพาะการสนับสนนุภาคการ

ผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า

• อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเขา้มาใชก้าร

ผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ผลิต ลดต้นทุนการผลิต พร้อมๆ กับ

การรักษาสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนการวจิัยพัฒนาการผลิต

สินค้าและตัวสินค้า

• ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทนุ

ต่างชาติในอุตสาหกรรม

• ผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสี

เขยีว

• ผลักดันให้เกิดการเพิม่มาตรฐาน

สินค้า

• พัฒนาความเชือ่มโยงของ

อุตสาหกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่ 

โดยเฉพาะการสนับสนนุภาคการ

ผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า

• อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเขา้มาใชก้าร

ผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ผลิต ลดต้นทุนการผลิต พร้อมๆ กับ

การรักษาสิ่งแวดล้อม
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ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมไทย

 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวแก่ผู้ประกอบการต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมโลก 

สําหรับภาครัฐ ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมโลกที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และพิจารณาผลกระทบ และเตรียมวางแผน เพื่อใช้ประโยชน์

หรือรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการในประเทศ

สําหรับภาคเอกชน ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมรมโลกที่เกิดขึ้น เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมการรับมือ 

เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ภาครัฐจําต้องเร่งดําเนินการพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญ

สําหรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมของประเทศ ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

ภาครัฐจําต้องสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาในประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดค้นเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการจากการสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างในสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ผลิตภัณฑ์ และต้นทุนการผลิตที่ลดลง

 ผลักดันการใช้ประโยชน์และความร่วมมือจากการรวมเป็นหนึ่งใน AEC และเป็นห่วงโซ่อุปทานร่วมในภูมิภาค

สําหรับภาครัฐ ต้องสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการใช้ประโยชน์จากการรวมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นหนึ่งในห่วงโซ่

อุปทานในภูมิภาค ผ่านการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผ่านการออกนโยบาย อาทิ การลดหรือยกเว้นภาษีวัตถุดิบ การให้เงินทุนแกผู้ประกอบการที่ไป

ลงทุนต่างประเทศ

สําหรับภาคเอกชน ควรทําการศึกษาโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ

(Merger and Acquisitions หรือ Joint-Venture) กันภายในกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาค

ทีม่า: สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิิกศกึษา 29


