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แรงจูงใจสําคัญที่บริษัทไทยตัดสินใจไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบานคือเพื่อ
ใหเขาถึงตลาดที่มีขนาดใหญมากขึ้น
ประกอบกับความไดเปรียบของที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตรสงผลใหบริษัทไทย
ยายฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเพื่อ
รองรับการเขาสูกลุมเศรษฐกิจ AEC
*

Summary
กระแสการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน และการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กําลังจะ
มาถึงในป 2015 รวมถึงปจจัยอื่นๆ เชน ตนทุนการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานสูงในไทยตองเผชิญกับการขาดแคลนแรงงาน และคาจางแรงงานที่สูง ขึ้น ลวนเปนปจจัยให
บริษัทไทยไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศเพื่อนบาน CLMV1
จากผลการวิจัยเชิงธุรกิจที่ไดจากขอมูลระดับบริษัท พบวาการแสวงหาตลาดเปนแรงจูงใจอันดับหนึ่งของ
การไปลงทุ น ในกลุ ม ประเทศเพื่ อ นบ าน CLMV รองลงมาคื อ ความสามารถในการแข ง ขั นของบริ ษั ท ไทยในตลาด
ตางประเทศ และแรงจูงใจดานแรงงาน ทั้งปริมาณแรงงานที่พอเพียงและคาแรงงานถูก ชี้ใหเห็นวาบริษัทที่มีศักยภาพใน
การแขงขันกับตางประเทศมีแนวโนมตัดสินใจลงทุนในตางประเทศมากขึ้นเพื่อใหเขาถึงตลาดที่มีขนาดใหญขึ้น และเตรียม
ความพรอมเพื่อการเขาสูกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2015
การศึกษามีนัยตอยุทธศาสตรการลงทุนของไทยในตางประเทศที่มีเปาหมายเพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
(Connectivity) ภายในอนุภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนใน 3 ประเด็น คือ 1) ภาคเอกชนผูลงทุนในระดับ
บริษัทจะเปนผูกําหนดสาขาการลงทุนที่ดีที่สุด และภาครัฐควรเปนพันธมิตรในการสรางสภาพแวดลอมทางกฎเกณฑที่
เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศใหเหมาะสม 2) จากผลการสัมภาษณโดยตรง ผูประกอบการ SMEs ตองการให
ภาครัฐชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงนํากลุม SMEs ซึ่งเปนฐานการผลิตสําคัญของประเทศและมีศักยภาพไปลงทุนตางประเทศ
เพื่อเพิ่มโอกาสและกระจายสาขาการลงทุนในตางประเทศใหมีความหลากหลาย 3) ไทยควรเรงลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
โดยเฉพาะระบบโลจิสติกสที่จะสนับสนุนการขนสง ทั้งคนและสินคา เพื่อความเชื่อมโยงที่จะมีมากขึ้น รวมทั้งลงทุนดา น
การศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานไทยใหมีทักษะและคุณภาพสูงใหสามารถแขงขันไดในภาวะที่ตลาดแรงงานจะเปดเสรีมากขึ้น
ในอนาคตอันใกลนี้

1

กลุมประเทศ CLMV หมายถึง Cambodia, Laos, Myanmar และ
Vietnam
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เศรษฐกิ จ โลกในระยะ 30 ป ที่ ผ า นมา
ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเปนผลมาจากการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น แตไทยยังลงทุนใน
ตางประเทศไมมากนัก ชี้ไดจากระดับ ความแตกตา ง
ของ GNP กับ GDP คอนขา งสูง โดยในป 2009
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมประชาชาติ (GNP) ต่ํ า กว า
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)2 ถึง 352 พันลาน
บาท กระแสโลกาภิวัฒ น ร วมทั้งกระแสการเปดเสรี
ทางการค า และการลงทุ น จากการเข า ร ว มเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กําลังจะถึงในป
2015 จึ ง นับ เป นโอกาสของบริ ษัท ไทยที่ จ ะออกไป
แสวงหาลูทางการคาและการลงทุนในประเทศเพื่อน
บา น โดยเฉพาะในกลุม ประเทศ CLMV ซึ่ง ได แ ก
กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศที่มี
พรมแดนอยูติ ดหรือ ใกลเ คียงกับ ไทย เป นทั้ งแหล ง
ทรั พ ยากรการผลิ ต ที่สํ า คั ญ และตลาดขนาดใหญ มี
ประชากรรวมกัน 162 ลานคน (หากรวมประชากรทั้ง
อาเซียนอยูที่ประมาณ 600 ลานคน) (รูป 1)

บทความนี้มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษา
แนวโน มการลงทุน โดยตรงของไทยในต า งประเทศ
(Thai Direct Investment: TDI) จากอดีตจนถึง
ปจ จุบัน โดยเฉพาะการเติบ โตอยา งรวดเร็ว ในกลุ ม
ประเทศ CLMV รวมถึงนําเสนอแนวโนม FDI ของโลก
เพื่ อ ความเข า ใจในกระแสการไหลของการลงทุ น
ระหว า งประเทศ ที่ ใ ชข อมู ล ระดั บ มหภาค (Macro
level) และ 2) นําเสนอผลวิจัยเชิงธุรกิจของบริษัทไทย
ที่ไปลงทุนในกลุมประเทศ CLMV ซึ่งเปนขอมูลเชิงลึก
ระดับบริษัทเพื่อใหเราเขาใจการตัดสินใจไปลงทุนของ
บริษัทไทย เพื่อประโยชนในการสรางยุทธศาสตรเชิง
นโยบายในการส งเสริม ให นัก ธุร กิ จ ไทยไปลงทุ นใน
ตางประเทศใหมากขึ้น บทความนี้ประกอบดวย 4 สวน
หลัก ดังนี้
1. ความหมายและรูป แบบของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ (Foreign Direct Investment:
FDI)
นิยามที่มีการอางอิงในระดับสากล หมายถึง การ
ลงทุนในระยะยาวระหวางบริษัทผูลงทุน (Direct investor)
และบริษัทในเครือ (Direct investment enterprise) ใน
ประเทศที่รับการลงทุน ทีม่ นี ัยสําคัญตอการบริหารจัดการ
(a significance degree of influence on the
management) (OECD, 2008)3 ในบางกรณีรวมถึง
กิจกรรมที่มีการถายทอดเทคโนโลยี ความชํานาญ และ
การขยายตลาดดวย
สวนการซื้อขายหลักทรัพยจากตางประเทศใน
ตลาดหลัก ทรั พย ที่ไ มมี การเข า ไปมี สว นร ว มในการ
บริหารจัดการบริษัท ถือเปน portfolio investment
ซึ่ง คือ การลงทุ นในหลัก ทรั พย (securities) เช น
พันธบัตร (bonds) หุนกู (Debt securities) หรือหุน
ทุน (equity securities)
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจําแนกได
เป น 5 ประเภทหลั ก คื อ 1) การลงทุ น ใหม
(Greenfield investment) ที่ นํ า เข า จาก

รูปที่ 1 สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป 2015
(ASEAN Economic Community: AEC)

หมายเหตุ: AEC ประกอบดวย 10 ประเทศ สําหรับ CLMV
ประกอบดวย 4 ประเทศ Cambodia, Laos, Myanmar และ
Vietnam ซึ่งเปนสวนหนึ่งในสมาชิก AEC
ที่มา: [AEC map] n.d. [Image online] available at :
< http://aec-singapore.com/> [accessed 15 Jun 2012]
2

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ
GDP) คื อ มู ล ค า ตลาดของสิ น ค า และ บริ ก ารขั้ น สุ ด ท า ยที่ ถู ก ผลิ ต
ภายในประเทศในชวงเวลาหนึ่งๆ นับรวมรายไดในประเทศไทยทั้งหมด
หรือรายไดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด โดยไมคํานึงวาผูผลิตจะเปน
คนไทยหรือไม และไมนับรวมสวนของรายไดของคนไทยที่ทํางานอยูใน
ประเทศอื่ น ในช ว งเวลานั้ น ขณะที่ ผลิ ต ภั ณฑ ม วลรวมประชาชาติ
(Gross National product หรือ GNP) คือ มูลคาสินคาและบริการขั้น
สุดทายที่ผลิตขึ้นโดยใชทรัพยากรที่คนของประเทศไทยเปนเจาของ มี
ทั้งที่ผลิตในและนอกประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง
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3

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment:
Fourth Edition, Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD, 2008) และ Dunning (1972) ได ใ ห
ความหมายของการลงทุนทางตรงจากตางประเทศวา การลงทุนใน
ตางประเทศขององคกรธุรกิจ ที่เนนการจัดการและควบคุมสินทรัพย
ทุ น เทคโนโลยี การตลาดของธุ ร กิ จ นั้ น ๆ (สถาบั น วิ จั ย และให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2010)
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ตางประเทศ และเปนเงินลงทุนที่เปนที่ตองการที่สุด
2) ผลกํ า ไรนํ า กลั บ มาลงทุ น ต อ (Re-invested
earnings) เปนการนํากําไรจากผลประกอบการมา
ลงทุนเพิ่มในประเทศผูรับการลงทุน (host country)
ซึ่งเปนการเพิ่มการสะสมทุนและแสดงเจตนารมณของ
การลงทุนระยะยาวในประเทศนั้นๆ 3) การกูยืมเงิน
จากบริษัทในเครือ (Intra-company loans) เปน
การกู ยืมเงินจากบริ ษัท แมใ นประเทศผูล งทุ น ใหแ ก
บริษัทในเครือในประเทศผูรับการลงทุน 4) Mergers
and acquisitions เปนการควบรวมกิจการของ
บริษัทตางประเทศ ซึ่งเปนการลงทุนที่ไมเปนที่ตองการ
มากนัก เวนเสียแตเปนสวนสําคัญของการใหตางชาติ
สามารถซื้อรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนได หรือการควบรวม
กิจการของบริษัทเอกชนในประเทศผูรับการลงทุนกับ
บริ ษั ท เอกชนต า งประเทศ และ 5) Non-equity
forms of FDI หมายถึง การไดรับสัมปทาน การ
อนุญาตใหใชทรัพยสินทางปญญา (Licensing) และ
การอนุ ญ าตให กิ จ การท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต
ขอกําหนด (Franchising) (UN, 2003)
2. แนวโนม FDI ของโลก และ TDI ในกลุมประเทศ
CLMV
2.1 แนวโนม FDI ของโลก
ในชวงระยะเวลากวา 40 ปที่ผานมา การลงทุน
โดยตรงจากตา งประเทศที่ ไหลเขา สูป ระเทศพัฒนา
แล ว สู ง กว า ที่ ไ หลเข า สู ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นามาก
คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 77 ในชวงป 1970-1989
และลดลงบาง เปนรอยละ 66 ในชวงป 1990-2010
เทียบกับ FDI ที่ไหลเขาสูประเทศกําลังพัฒนารอยละ
25 และร อ ยละ 32 ในช ว งระยะเวลาเดี ย วกั น
(UNCTAD, 2011) (รูป 2) โดยในระยะหลังตั้งแต1980
เริ่ ม มี ก ารไหลเข า ของ FDI ไปยั ง กลุ ม ประเทศ
Transition economies4
4

Transition Economies คือ กลุมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนผานจากระบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสตเปนทุนนิยม ไดแก ดินแดนทางดานตะวันออก
เฉียงใตของทวีปยุโรป (South-East Europe) จํานวน 11 ประเทศคือ
แอลเบเนี ย บอสเนี ยและเฮอร เซโกวีน า บั ลแกเรี ย โครเอเชีย กรี ซ
มาซิโ ดเนี ย เซอร เบี ย มอนเตเนโกร คอซอวอ สโลเวเนี ย และตุ ร กี
(เฉพาะฝ ง ยุ โ รป)และ กลุ ม ประเทศเครื อ รั ฐ เอกราช (the
Commonwealth of Independent States) เปนองคกรระหวาง
ประเทศกอ ตั้ง เมื่ อวั นที่ 21 ธั นวาคม 1991 ประเทศสมาชิ ก
ประกอบดวยประเทศที่ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต รวม 10
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รูป 2. FDI inflows, global and by group of economies,
1980-2010 (Billions of US Dollars)
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Source : World Investment Report 2011 and UNCTAD database

ป 2010 เป น ป แ รกที่ ค รึ่ ง หนึ่ ง ในกลุ ม 20
ประเทศแรกที่ไดรับ FDI สูงสุด มาจากประเทศกําลัง
พัฒ นาและ Transition economies และเปนครั้ ง
แรกที่ อิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง อยู ใ นกลุ ม AEC ติ ด กลุ ม 20
ประเทศผูรับ FDI สูงสุดนี้ (รูป 3)
ในชวงระหวางป 2008-2010 FDI มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ทั้งใน East and
South-East Asia และ Latin America ขณะที่กลุม
ประเทศกําลังพัฒนากลุมอื่นๆ ลดลง (รูป 4)
รูป 3. Global FDI inflows, top 20 host economies,
2009 and 2010 (Billions of US Dollars)
United States (1)
China (2)
Hong Kong, China (4)
Belgium (17)
Brazil (15)
Germany (6)
United Kingdom (3)
Russian Federation (7)
Singapore (22)
France (10)
Australia (16)
Saudi Arabia (11)
Ireland (14)
India (8)
Spain (30)
Canada (18)
Luxembourg (12)
Mexico (21)
Chile (26)
Indonesia (43)

52
24
26
38

5

0

48
46
46

41
36
39
15
34
34
32
26
28
32
26
26
25
36
25
9
23
21
20
30
19
15
15
13
13

20

40

69

95

106

22
15

62

71

2010
2009

60

80

100 120 140

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ลําดับของป 2009
Source : World Investment Report 2011, UNCTAD

ประเทศ ไดแก อารเมเนีย อาเซอรไบจาน เบลารุส คาซัคสถาน คีรกีซ
สถาน มอลโดวา รัสเซีย ทาจิกิสถาน ยูเครน และ อุซเบกิสถาน
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รูป 4. FDI inflows to developing and transition economies
(Billions of US Dollars)
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ลงทุนในกลุ มประเทศเพื่อนบา น CLMV จากการมี
ตนทุนการผลิตต่ําในประเทศกลุมนี้ เปนผลของความ
รวมมือทางการคาการลงทุน AFTA และการเปดเสรี
ภาคการเงินในชวงตน 1990s
3) ชวงผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน
(Financial crisis impact stage) ป 1997-2002
TDI ลดลงอย า งมากและมี ก ารขายสิ น ทรั พ ย ใ น
ตางประเทศเปนจํานวนมากเพื่อนําเงินกลับมาชวยปรับ
ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท แม ใ นไทยที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจป 1997
รูป 5. Thai Direct Investment Abroad6
จําแนกตามกลุมประเทศ (Mils of US Dollars)

Source : UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics)

2.2 ภาพรวมการลงทุนโดยตรงของไทยใน
ตางประเทศ (Thai Direct Investment: TDI)
และ TDI ในกลุมประเทศเพื่อนบาน CLMV
2.2.1 ภาพรวม TDI
ไทยใหความสําคัญกับ FDI อยางมากมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ในป 1959 เนื่องจากเปน
ปจจัยสําคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจางงาน
และการถายทอดเทคโนโลยี โดยประเทศที่เปนผูลงทุน
สํ า คั ญ ในไทย คื อ กลุ ม ประเทศยุ โ รป เอเชี ย และ
อเมริกาเหนือ
ตอมาในช ว งทศวรรษ 1970s ไทยเริ่ มไป
ลงทุนในตางประเทศ (TDI) พัฒนาการ TDI แบงไดเปน
4 ชวงเวลา (Kee Hwee Wee, 2007)5 คือ
1) ชวงเริ่มตน (Early stage) ป 19781985 เปนการลงทุนในหลักทรัพยในประเทศหลัก คือ
สหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปรและญี่ปุน รวมทั้งมีการ
ลงทุนภาคการเงินในรูปแบบการเปดสาขาธนาคาร
พาณิชยไทยในประเทศที่เปนคูคาสําคัญของไทย เชน
ฮองกง และสิงคโปร เนื่องจากขณะนั้นยังมีการควบคุม
การเคลื่อนยายเงินทุน
2) ชวงเรงตัว (Take-off stage) ป 19861996 บริษัทไทยออกไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้น
ทั้งในดานมูลคาและกลุมประเทศที่ไปลงทุน และเริ่มไป
5

ใชแนวทางการแบงชวงเวลา TDI ตามการศึกษาของ Kee Hwee
Wee, Outward foreign direct investment by enterprises
from Thailand, Transnational Corporations, Vol. 16, No. 1
(April 2007)
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หมายเหตุ : ASEAN 5 ประกอบด ว ย สิ ง คโปร มาเลเซี ย ไทย
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
ที่มา : ฝายสถิติและขอสนเทศ ธปท.

4) ช ว งเศรษฐกิ จ ฟ น ตั ว (Recovering
stage) ตั้ง แตป 2003 จนถึง ปจจุบัน ในป 2011
มูลคา TDI อยูที่ 14,444 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นถึง
กวาเทาครึ่ง เทียบกับคาเฉลี่ย 5 ป 2006-2010 ที่อยูที่
5,407 ลานดอลลาร สรอ. จากปจจัยหลายประการ
เชน การขยายตั ว ของเศรษฐกิจ ความเขมแข็งและ
ศัก ยภาพของบริษั ท ไทย การผอ นคลายเกณฑ ก าร
เคลื่อนยายเงินทุนอยางเปนลําดับ และการแข็งคาของ
เงินบาท เปนตน จากขอมูลป 2005-2011 TDI ของ
ไทยสว นใหญกระจุกตัว อยูในกลุมประเทศ ASEAN
รอยละ 35 (ซึ่งอยูในกลุมประเทศ CLMV ถึงรอยละ
28.8) รองลงมาคือกลุมประเทศยุโรป รอยละ 8 (รูป 5)
6

ขอมูล Outflows of Thai Direct Investment Abroad โดยขอมูล
ป 1996-2004 เปนขอมู ลเฉพาะการลงทุนใน Equity securities
ขอ งภ าค Nonbank ส ว นข อ มู ล ตั้ ง แ ต ป 2005 เป น ต น มา
ประกอบด ว ย equity securities, loans และ re-invested
investment ของทั้งภาคธนาคารและภาค Nonbank
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ปละประมาณ 2,926 ลานดอลลาร สรอ. และมีมูลคา
นอยกวาเงินลงทุนที่ไ ทยนําไปลงทุนในตา งประเทศที่
อยูที่ 7,053 ลา นดอลลาร สรอ. ในชว งระยะเวลา
เดี ย วกั น ซึ่ ง ยั ง ส ง ผลให เ งิ น ลงทุ น ของไทยใน
ตางประเทศสุทธิเปนบวก

รูป 6. Thai Direct Investment Abroad
Classified by Business (Mils of US Dollars)
18,000

Real estate activities

15,000

Others
Wholesale and retail trade

12,000
9,000

Financial and
insurance

6,000

รูป 7. Inflow of Thai Direct Investment Abroad
(Mils of US Dollars)
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ที่มา: ฝายสถิติและขอสนเทศ ธปท.

สาขาการผลิตที่บริษัทไทยไปลงทุนมากที่สุด
คื อ เหมื อ งแร แ ละย อ ยหิ น ประมาณร อ ยละ 31
(สั ด ส ว น เ ฉ ลี่ ย ป 2005-2011) ร อ ง ล ง ม า คื อ
ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 29 การเงินและประกันภัย
ร อ ยละ 16 และการค า ส ง และปลี ก ร อ ยละ 11
ตามลําดับ (รูป 6)
TDI ของไทยในชวงเศรษฐกิจฟนตัวหลังวิกฤต
เศรษฐกิจนี้ สวนใหญอยูในรูปแบบของ Greenfield
investment (Kee 2007, Masron and
Shahbudin, 2010) จากขอมูล Outward FDI stock
จัด ทํา โดย UNCTAD พบวา TDI ของไทยยั ง อยู ใ น
ระดับ ต่ํา กวาการลงทุนโดยตรงในตา งประเทศของ
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียนอื่น คือ สิงคโปร
มาเลเซีย อินโดนีเซีย แตยังสูงกวาฟลิปปนส (ตาราง 1)
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ที่มา: ฝายสถิติและขอสนเทศ ธปท.

2.2.2 แนวโนม TDI ในกลุมประเทศเพื่อนบาน
CLMV
ไทยมีขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรเศรษฐกิจ7ซึ่งมี
สถานที่ตั้งเปนศูนยกลางของภูมิภาคและมีชายแดน
ติดกับทุกประเทศในกลุม CLMV ยกเวนเวียดนาม
จึงมีศักยภาพที่จ ะพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ ชายแดนและ
เมืองชายแดนเพื่อสรางผลประโยชนรวมกับประเทศ
เพื่อนบานในหลายมิติทั้งการคา การลงทุน การตลาด
และการคมนาคมขนสง โดยเฉพาะสรางเปนฐานการ
ผลิต และระบบหวงโซอุปทานในอนุภูมิภาคนี้

ตารางที่ 1 Greenfield FDI projects (no of project)
from ASEAN investors

Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam

Greenfield projects
Outward FDI stock
(No.)
(in Million USD)
2002 2003 2004 1990 2000
2005
4
9
9
86 6,940 13,735
39
83
74 2,671 22,874 44,480
2
31
14
155 1,597
2,039
57
90 103 7,808 56,766 11,0932
4
37
18
418 2,203
3,947
6
23
7
-

หมายเหตุ: UNCTAD (2006) Table A.I.1 pp.265 (for Greenfield FDI projects)
and Table B.2, pp.315 (Stock of Outward FDI)

ที่มา: Masron and Shahbudin, 2010

ในระหวางป 2005-2011 บริษัทถอนหรือลด
สัดสวนการลงทุนของไทยในตางประเทศ (รูป 7) เฉลี่ย
ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย

7

จากยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11, 2012-2016, ราชกิจจานุเบกษา, 14 ธันวาคม
2011
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รูป9. สัดสวนเงินลงทุนโดยตรง (Outflows) สะสมของไทยไปยัง
CLMV ป 2005-2011 จําแนกรายประเภทธุรกิจ

รูป 8. Thai Direct Investment in CLMV Countries
(Mils of US Dollars)
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อยางไรก็ตาม ยังมีการลงทุนโดยตรงของไทยผานชองทางอื่นจากที่
ผูประกอบการไทยไปตั้งบริษัทลูกในประเทศทีเ่ ปน Tax heaven เชน
หมูเกาะเคยแมน แลวนําเงินไปลงทุนตอในประเทศ CLMV
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Others
Manufacturing

CAMBODIA

ที่มา: ฝายสถิติและขอสนเทศ ธปท.

8

Wholesale and retail trade

LAOs

Laos

TDI ของไทยในกลุ ม ประเทศ CLMV
เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในระยะหลัง โดยในชวง 5 ป
ที่ผานมา (2007-2011) มีมูลคาเฉลี่ยปละ 790 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นถึง 4 เทา จากชวง 5 ปกอน
หนา (2002-2006) ที่อยูที่ 147 ลานดอลลาร สรอ.
(รูป 8)
ในชวง 10 ปที่ผานมา (2002-2011) เกือบ
ครึ่งหนึ่งของ TDI ในกลุม CLMV ไหลไปเขาสูประเทศ
พมา ซึ่งเปนประเทศที่มีประชากรถึง 50 ลานคน แตยัง
ไมสามารถผลิตสินคาตางๆ ที่จําเปนไดอยางเพียงพอ
และเปน ประเทศที่มี ส ภาพแวดล อมทางสั งคมและ
วัฒนธรรม ศาสนาและวิถีชีวิตคลายคลึงกับไทย จึงเปน
โอกาสทางการตลาดใหกับสินคาไทย โดยปจจุบันชาว
พมานิยมบริโภคสินคาไทยและเชื่อมั่นวาเปนสินคาที่มี
คุณภาพ
TDI ในประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูช า
สวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม การคาสงและปลีก
และเหมืองแรและยอยหิน และเปนที่นาสังเกตวา TDI
ในเวียดนามและลาวมีความหลากหลายของสาขา
มาก สวน TDI ในประเทศพมา8มีการกระจุกตัวมากใน
การคาสงและปลีก ถึงรอยละ 60 รองลงมาคือเหมือง
แรแ ละยอยหิน อุตสาหกรรม และการเงินและธุรกิจ
ประกันภัย (รูป 9)

Manufacturing

VIET NAM

Vietnam

Cambodia
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ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน ขอมูลฝายสถิติและขอสนเทศ ธปท.

3. ผลวิจัยเชิงธุรกิจของบริษัทไทยที่ไปลงทุนในกลุม
ประเทศ CLMV
3.1 แรงจูง ใจใหบ ริษัท ไทยไปลงทุนในกลุ ม
ประเทศ CLMV ธปท. จัดทําการสํารวจเชิงธุรกิจในป
2011 โดยสอบถามบริษัทที่ไปลงทุนในกลุมประเทศ
CLMV จํานวน 400 ราย ทั้งบริษัทขนาดใหญ กลาง
และเล็ก (ตาราง 2)
ตาราง 2 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกขนาดธุรกิจ9
Country
Large Medium Small Total
firms
firms
firms
Cambodia
5
18
9
32
Laos
7
7
15
29
Myanmar
3
4
1
8
Vietnam
8
17
0
25
Total
23
46
25
94
ที่มา: ผลการสํารวจ TDI ป 2554, ธปท.

9

จําแนกขนาดธุรกิจตามจํานวนการจางงาน ถาบริษัทจางงานเกิน 200
คนถือ เปน บริษั ทขนาดใหญ ถาจา งงานระหวา ง 51-200 คนถื อเป น
บริษัทขนาดกลาง และถาจางงานไมเกิน 50 คนถือเปนบริษัทขนาดเล็ก
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จากจํานวนบริษัทไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศทั้งหมด
ประมาณ 800 ราย10 ตอบกลับจํานวน 94 ราย คิด
เปนอัตราการตอบกลับรอยละ 23.5 เกือบครึ่งหนึ่ง
ของบริษัทที่ไปลงทุนใน CLMVลงทุนในรูปแบบของ
บริษัทในเครือ (Subsidiaries)
ในภาพรวม ปจจัยการแสวงหาตลาด (Marketseeking motive) (รอยละ 43) เปนแรงจูงใจสําคัญ
ของTDI ในทุ ก ประเทศ CLMV สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ Kee Hwee Wee (2007) รองลงมาคือ
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท ไทยในตลาด
ทองถิ่น (รอยละ 19) แรงจูงใจดานแรงงานทั้งปริมาณ
แรงงานที่พอเพียงและคาแรงงาน และแรงจูงใจดาน
สิทธิพิเศษทางภาษี (รอยละ 14) ตามลําดับ เปนที่นา
สังเกตวาแรงจูงใจของการลงทุนในลาวและเวียดนามมี
ความหลากหลายมากกว า ประเทศอื่ น ๆ อาจ
เนื่องมาจากลาวเปนประเทศที่มีความใกลเคียงทาง
ภาษากับไทยมากที่สุดทําใหการติดตอคาขายเปนไป
ไดงาย ขณะที่ตลาดเวียดนามมีขนาดใหญและอัตรา
เติบโตอยางรวดเร็วและคนเวียดนามมีความรูสึกที่ดีตอ
สินคาไทย (รูป 10)
รูป 10. แรงจูงใจใหธุรกิจไทยตัดสินใจไปลงทุนในตางประเทศ
รวม CLMV
กัมพูชา

July 2, 2012

3.2 แนวโนมการลงทุนและภาวะการแขงขันใน
CLMV มากกวารอยละ 70 ของบริษัทที่ไปลงทุนใน
พมา ลาว กัมพูชา จะเพิ่มการลงทุนอยางตอเนื่องใน 5
ปขางหนา (2012-2016) และอยูที่รอยละ 60 ของ
บริษัทที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม
สํา หรับ ภาวะการแขงขันในปจ จุบันในกลุ ม
ประเทศ CLMV ยังอยูใ นระดับ ต่ํา ถึงปานกลาง โดย
ภาวะการแขงขันของการทําธุรกิจในประเทศพมาสูง
กวา ประเทศอื่นๆ (รูป 11) เปนผลจากพมา เปน
ประเทศที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ ทั้ง ปา ไม ประมง แรธ าตุ น้ํ า มัน กา ซ
ธรรมชาติ ถานหิน รวมทั้งเปนแหลงแรงงานราคาถูก
ที่ เปนแรงดึงดูดสํา คัญ ให ป ระเทศมหาอํา นาจหลาย
ประเทศสนใจลงทุนในพมา
รูป11. แนวโนมการลงทุนของบริษัทไทย
ในชวง 5 ปขางหนา (2012-2016) และภาวะการแขงขัน
แนวโนมการลงทุนในชวง 5 ปขางหนา

ภาวะการแขงขัน

กัมพูชา

กัมพูชา

สปป.
ลาว

สปป.
ลาว

พมา

พมา

เวียดนาม

เวียดนาม

สปป.ลาว
0% 25% 50% 75% 100%

พมา

เพิ่มขึ้น

เวียดนาม

ทรงตัว

ลดลง

0% 25% 50% 75% 100%

สูง

กลาง

ต่ํา

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน ผลการสํารวจ TDI ป 2011, ธปท.
0%

แสวงหาตลาด
แสวงหาแรงงาน
สิทธิพิเศษทางภาษี

25%

50%

75%

100%

ความสามารถในการแขงขันในตลาดทองถิ่น
แสวงหาวัตถุดิบ
อื่นๆ

ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน ผลการสํารวจ TDI ป 2011, ธปท..
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นายราเชนทร พจนสุนทร อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก เปดเผยวา ขณะนี้
มีสินคาและบริการที่เปนแบรนดของคนไทย ออกไปทําธุรกิจในตางประเทศ
แลว 832 บริษัท ลงทุนในรูปแบบตางๆ ทั้งดานการผลิต หาวัตถุดิบ เปด
โรงงาน เปดสํานักงาน หาตัวแทนขาย และขายแฟรนไชส สวนใหญเปนการ
ลงทุนในแถบเอเชีย ประเทศเพื่อนบาน ตะวันออกกลาง และยุโรปบางประเทศ
(Classified Thai, Thailand’s Largest Business Center)
http://www.classifiedthai.com/content.php?article=1268

ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย

3.3 แหลงที่มาของเงินทุน ประมาณรอยละ 60
ของบริษัทที่ไปลงทุนใน CLMV พึ่งพาเงินกูจากธนาคาร
พาณิชยในไทย และในกรณีที่บริษัทไปหาแหลงเงินทุนใน
ประเทศที่ไปลงทุน ประมาณรอยละ 60 พึ่งพาเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศนั้น สะทอนถึงความสําคัญ
ของระบบธนาคารพาณิช ยในการเปนแหลง เงินทุ น
สําคัญของบริษัทที่ไปลงทุนในตางประเทศ (รูป 12)
ทั้งนี้ สว นนอยสามารถระดมทุนในตลาดทุนทั้งในไทย
และในประเทศที่ไปลงทุน

เสาวณี จันทะพงษและสุภัทร ธนบดีภัทร
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รูป12. แหลงเงินทุนของบริษัท TDI ในตางประเทศ
จํานวนราย
100
80
60
40
20

33%

10%
15%

24%

57%

61%

39%
61%

ประเทศที่ไปลงทุน

ประเทศที่3

0
ในประเทศ
ธ.พ.

หุนสามัญ

อื่นๆ

หมายเหตุ: ขอมูลเปอรเซ็นต หมายถึง สัดสวนแหลงเงินทุนของ
บริษัท TDI ในตางประเทศ ของแตละกลุม
ที่มา : คํานวณโดยผูเขียน ผลการสํารวจ TDI ป 2011, ธปท.

3.4 ปจจัยเสี่ยง และอุปสรรคของการลงทุนใน
ประเทศ CLMV ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจใน
กลุมประเทศ CLMV 3 อันดับแรกคือ ความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยน ดานการเมืองของประเทศที่ไปลงทุน
และ ดานกฎเกณฑการเคลื่อนยายเงินทุนของประเทศ
ที่ไ ปลงทุน ตามลําดับ สวนอุป สรรคสํา คัญที่บ ริษัท
ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็น เชน การขาดความรูความ
เขาใจเรื่องภาษี สิทธิประโยชนของการไปลงทุนในประเทศ
CLMV และกฎหมายที่เกี่ยวของ การขาดแคลนแรงงานที่ตรง
ตามความตองการ การประสานงานกับภาครัฐของตางประเทศ
และคุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน เปนตน
รูป13. ความเสี่ยงของธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศ CLMV
อัตราแลกเปลี่ยน

78

ดานการเมือง

68

การเคลื่อนยายทุน

72

ขอบังคับทุน

64

การดําเนินงาน

73

การควบคุม

68

อื่นๆ

14

0%

25%
สูง

50%

75%

กลาง

100%
ต่ํา

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน ผลการสํารวจ TDI ป 2011, ธปท..
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4. สรุปและขอเสนอแนะ
กระแสการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน
และการเข า ร ว มเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) ที่กําลังจะมาถึงในป 2015 รวมถึงปจ จัยอื่นๆ
เชน ตนทุนการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งในภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมที่พึ่งพา
แรงงานเข มข น ในไทยต องเผชิญ กับ การขาดแคลน
แรงงาน และคาจางแรงงานที่สูงขึ้น ลวนเปนปจจัยให
บริษัทไทยไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน CLMV
จากผลการวิจัยเชิงธุรกิจที่ไดจากขอมูลระดับ
บริษัท พบวาการแสวงหาตลาดเปนแรงจูงใจอันดับ
หนึ่ ง ของการไปลงทุ น ในกลุ ม ประเทศเพื่ อ นบ า น
CLMV รองลงมาคือ ความสามารถในการแขงขันของ
บริษัท ไทยในตลาดตา งประเทศ และแรงจูงใจดา น
แรงงาน ทั้งปริมาณแรงงานที่พอเพียงและคาแรงงาน
ถูก ชี้ใ หเห็นวา บริษัท ที่มีศักยภาพในการแขงขันกับ
ตางประเทศมีแนวโนมตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ
มากขึ้นเพื่อใหเขาถึงตลาดที่มีขนาดใหญขึ้น และเตรียม
ความพร อมเพื่ อการเข า สูก ลุม ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) ในป 2015
การศึกษามีนัยตอยุทธศาสตรการลงทุนของ
ไทยในตา งประเทศที่มีเปา หมายเพื่อสรางเครือขา ย
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ (Connectivity) ภายในอนุภูมิภาค
เพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนใน 3 ประเด็น คือ
1) ภาคเอกชนผูลงทุนในระดับบริษัทจะเปน
ผูกํา หนดสาขาการลงทุนที่ดีที่สุด และภาครัฐควร
เปนพันธมิตรในการสรางสภาพแวดลอมทางกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศใหเหมาะสม
2) จากผลการสัมภาษณโดยตรงผูประกอบ
การ SMEs ตองการใหภาครัฐชว ยเหลือเปนพี่เลี้ยง
นํากลุม SMEs ซึ่งเปนฐานการผลิตสําคัญของประเทศ
และมีศักยภาพไปลงทุนตา งประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส
และกระจายสาขาการลงทุนในตางประเทศใหมีความ
หลากหลาย
3) ไทยควรเร ง ลงทุ น ในโครงสร า งพื้ น ฐาน
โดยเฉพาะระบบโลจิสติกสที่จะสนับสนุนการขนสงคน
และสินคา เพื่อความเชื่อมโยงที่จะมีมากขึ้น รวมทั้ง
ลงทุนดานการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานไทยใหมีทักษะ
และคุ ณ ภาพสู ง ให ส ามารถแข ง ขั น ได ใ นภาวะที่
ตลาดแรงงานจะเปดเสรีมากขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
เสาวณี จันทะพงษและสุภัทร ธนบดีภัทร
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BOX: แรงจูงใจของการลงทุนในตางประเทศ
แรงจูงใจของการลงทุนในตางประเทศ
กรอบแนวคิดที่อธิบายแรงจูงใจในอดีตที่ไดรับการอางอิ ง
แพรหลาย คือ OLI (Ownership, Location, and Internalization)
paradigm ของ Dunning (1977) 1/ และงานศึกษาดานนี้ไดถู ก
พัฒนาอยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โครงสราง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของแตละประเทศ นโยบายของบริษัทขาม
ชาติแตละแหง รวมถึงกระแสการพัฒนาการรวมตัวทางเศรษฐกิจและ
โลกาภิ วั ฒ น งานศึ ก ษาป จ จุ บั น แบ ง แรงจู ง ใจของการลงทุ น ใน
ตางประเทศ ไดเปน 4 ดานหลัก 2/ (UN, 2003) คือ
1) เงื่ อ นไขป จ จั ย การผลิ ต (Factor conditions)
หมายถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางกายภาพและธรรมชาติ สภาพ
ภูมิอากาศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร จํานวนแรงงานไรทักษะ และเงินทุน
รวมถึงปจจัยการผลิตที่กาวหนา (Advanced factors) เชน โครงสราง
พื้นฐานที่ทันสมัย (Modern infrastructure) จํานวนสถาบันการศึกษา
ขั้นสูง และแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง (highly skilled labour) แมวา
แรงจูงใจแบบดั้งเดิมของ FDI คือความตองการลดตนทุนและแสวงหา
แหลงแรงงานราคาถูก อยางไรก็ตาม แนวโนมความตองการแรงงานทีม่ ี
ทัก ษะและมี คุณ ภาพก็ มี สว นสํ าคั ญของการตั ด สิน ใจลงทุน ในหลาย
อุตสาหกรรม
2) เงื่ อ นไขป จ จั ย ความต อ งการสิ น ค า และบริ ก าร
(Demand conditions) ตลาดของประเทศผู ล งทุ น ที่ มี มิ ติ ด า น
นวัตกรรม และมีความสามารถในการแขงขันสูงจะสรางพลังใหบริษัท
ในประเทศผูลงทุนมีความสามารถในการเขาถึงตลาดตางประเทศได
มากกวาคูแขงขัน ในขณะเดียวกัน ประเทศที่มีตลาดภายในประเทศ
ขนาดใหญก็จะเปนปจจัยดึงดูด FDI เขามาในประเทศ
3) ป จ จั ย อุ ต สาหกรรมเชื่ อ มโยง (Related and
supporting industries) ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอยูมาก
จะดึงดูดใหบริษัทตางประเทศที่ตองพึ่งพาอุตสาหกรรมนั้นๆ มาลงทุน
ในประเทศนั้ น มากขึ้ น โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมบริ ก าร (Service
industries) และอุตสาหกรรมหวงโซอุปทาน (Supplier industries)
4) ปจ จั ยกลยุ ทธ ข องบริ ษัท โครงสรา งอุต สาหกรรม
และคู แ ข ง ขั น (Firm strategy, structure and rivalry)
ความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศซึ่งเปนผลจากวัฒนธรรม
การดําเนินธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัว (unique corporate culture)
รวมถึงคูแขงทางธุรกิจในประเทศเปนแรงกดดันใหบริษัทตองพัฒนา
นวัตกรรมใหมและหาโอกาสทางธุรกิจในตางประเทศ
นอกจากนี้ นักลงทุนตางชาติจะสนใจลงทุนในประเทศที่มี
นโยบายเปนมิต รกับ การลงทุนจากตางประเทศ มีบ รรยากาศทาง
การเมือ งที่ มั่น คง มีก ฎเกณฑแ ละกฎหมายที่ เอื้ อ ตอ การลงทุ นและ
บังคับใชอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเสรีทางการคา รวมถึงการมี
ปจ จั ยทางวัฒ นธรรม (Cultural factors) ที่ ค ล ายคลึ งกั น ทั้ง ด า น
บรรทัดฐานทางสังคม (Social norms) คานิยม และภาษา
----------------------------------------------------1/
OLI paradigm อธิบายการลงทุนในตา งประเทศของบริษัทขา มชาติวา
เกิ ด จาก ปจ จั ยด า นความได เ ปรี ย บของความเป น เจ า ของ (Ownership
advantage) ในสิ ท ธิ บั ต ร (Patent) และหรื อ เครื่ อ งหมายการค า
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(Trademark) ปจจัยความไดเปรียบดา นที่ตั้ง (Location advantage) ใน
การเขาถึงแหลงทรัพยากรที่อยูตา งประเทศ และปจจัยความไดเปรียบดา น
ต า งประเทศ (International advantage) เพื่ อ ควบคุ ม การจั ด การ
ทรัพยากรในตางประเทศ (Franco et al., 2008)
2/
กรอบวิ เคราะหปจจัยความไดเปรียบทางการแขง ขันของประเทศ ของ
Michael E. Porter “The Competitive Advantage of Nations”, Free
Press 1998 อางใน UN, 2003.
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ของเงินลงทุนทางตรงระหวางประเทศจากญี่ปุนที่มีต อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอนุ ภูมิภาคลุ ม
แมน้ําโขงและผลกระทบตอไทย เสนอตอ สกว.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11, 20122016, ราชกิจจานุเบกษา, 14 ธันวาคม 2011
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
(2010), รายงานการศึ กษาวิจัย เรื่อ งมาตรการสงเสริ ม
การลงทุ น ทางตรงจากตา งประเทศ (Foreign Direct
Investment), สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทความนี้ สําเร็จลุลวงไดดว ยดีเพราะคําแนะนํา และความ
ชวยเหลือจาก คุณปฤษันต จันทนหอม คุณทิตนันทิ์ มัลลิกะ
มาส ความชวยเหลือดานขอมูลการลงทุนโดยตรงของไทยใน
ตางประเทศ (TDI) จากฝายสถิติและขอสนเทศ (ฝศข.) จาก
คุณอังสุปาลี วัชรเกียรติ คุณอโนทัย พุทธารี และคุณกษมา
ศรีสัตยเสถียร ดานการประมวลผลและจัดทํากราฟฟกจาก
คุณดวงทิพ ย ศิ ริกาญจนารักษ สภน. ทายสุ ดสํา หรับ ความ
อนุเคราะหอยางดียิ่งจากบริษัทไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ
ที่ ใ ห ค วามเอื้ อ เฟ อ ตอบแบบสอบถามและให สั ม ภาษณ
โดยตรงสําหรับขอมูล insights ที่เปนประโยชนตองานวิจัย
ชิ้นนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
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