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ข้อคิดเห็นทีป่ รากฏในบทความนีเ้ ป็นความคิดเห็นของผูเ้ ขียน
ซึง่ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ต่อการ
เติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในประเทศ (Inward Thai Direct Investment:
Inward TDI) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และการลงทุนโดยตรงของ
ธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Outward Thai Direct Investment: Outward TDI) รวมถึง ความพร้อมและอุปสรรค/
ข้อจากัดของนักลงทุนไทยที่ออกไปลงทุนต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบั นการลงทุนในภาคใต้มีส่ว นช่วยทาให้เกิดการพัฒนาความสามารถของแรงงาน
(Productivity) และการที่แรงงานในอุตสาหกรรมมี Productivity สูงขึ้นจะช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตต่อไปได้ เนื่องจาก
ผลผลิตที่เพิ่มจากการพัฒนา Productivity ของแรงงานเป็นการยกระดับความสามารถของแรงงาน ซึ่งความสามารถนี้จะ
คงอยู่ตลอด ทาให้อุตสาหกรรมเติบโต ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังค่าตอบแทนแรงงานหรือค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การลด
อัตราการว่างงานของภาคใต้ จาเป็นต้องลงทุนเพื่อให้อุตสาหกรรมมีการเติบโต (ผลผลิตเพิ่ม) และพัฒนา Productivity
ของแรงงานไปพร้อมกัน
สาหรับการลงทุน Outward TDI ภาคใต้ พบว่ายังมีปริมาณและมูลค่าไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย และมักกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหลักเพียงไม่กี่ประเภท เนื่องจากการดาเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศมักประสบปัญหาเรื่องการขาดข้อมูลเชิงลึกในการลงทุน ขั้นตอน กฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติของประเทศ
ที่จะเข้าไปทาธุรกิจ พื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานและนักธุรกิจในต่างประเทศ
จากผลการศึกษาดังกล่าว นาไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายดังนี้ คือ 1) การลงทุนควรเป็นไปในทิศทางที่ทาให้
Labor Productivity เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมเติ
างมีศักยภาพ โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถทาได้เพื่อ
บทสรุปผูบบ้โตอย่
ริหาร
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน คือ การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานทั้งด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการปรับปรุง
นผวนของราคายางและการส่
ผ่ามนผลกระทบต่
อตลาดยางไทย
กระบวนการให้ผลิตสินความผั
ค้าได้มากขึ
้นภายใต้จานวนพนักงานที่เท่งาเดิ
2) ภาคเอกชนควรรวมกลุ
่มอุตสาหกรรม (Cluster)
สร้างเครือข่าย ระดมข้อมูล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการออกไปลงทุนต่างประเทศ และ 3) ภาครัฐมีความจาเป็นต้อง
ส่งเสริม อานวยความสะดวก เตรียมความพร้อม ตลอดจนแสวงหาช่องทางให้กับผู้ประกอบการไทย เช่น การมีหน่วยงาน
ให้คาปรึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
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บทบาทของการลงทุนในอุตสาหกรรม: นัยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจภูมภิ าค
1. บทนา
การส่งออกจัดเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ของภาคใต้ และยังเป็นแหล่งสร้าง
รายได้และการจ้างงานให้แก่ประชากรในภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน คือ การพึ่งพา
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขั้นต้นเป็นหลัก ทาให้ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาสินค้า
เกษตรที่เป็นไปตามฤดูกาลและการพึ่งพาความต้องการซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้นท่ามกลางการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่อาจยังไม่ฟื้นตัวดีเท่าไรนัก การเน้นการส่งออก (Export-led Growth Economy)
แต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ วัฏจักรเศรษฐกิจภาคใต้ จะมีความ
เปราะบางและอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือการให้
ความสาคัญต่อการลงทุนในภาคใต้ ทั้งการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทย (Thai Direct Investment: TDI)
และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมและยกระดับรายได้ประชากรในภูมิภาค
รูป 1 มูลค่าการส่งออกและผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (Gross Regional Product: GRP)
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ที่มา: NESDB, ด่านศุลกากรภาคใต้

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น นาไปสู่การเพิ่มโอกาสและความท้าทายในการลงทุน
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในประเทศ (Inward Thai Direct Investment: Inward
TDI) การลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Outward Thai Direct Investment: Outward
TDI) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) กล่าวคือ Inward TDI
และ FDI มีส่วนช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงขึ้น โดยเฉพาะ FDI มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้รับการลงทุน (Host Country) โดยเปลี่ยนจากการพึ่งพิงภาคเกษตรกรรมไปสู่
ประเทศอุ ต สาหกรรม ท าให้ เ กิด การพั ฒ นาอุต สาหกรรม ได้ แก่ อุต สาหกรรมที่ ห ลากหลาย (Industrial
Broadening) และอุตสาหกรรมที่ยกระดับมูลค่าเพิ่มขึ้น (Industrial upgrading) นอกจากนี้การเข้ามาของ
1

FDI เพื่อเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบราคาถู ก ขยายตลาดเพื่อกระจายสินค้าทั้งในประเทศและเป็นฐานการส่งออกสู่
ประเทศอื่นๆ จะทาให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างการจ้างงานในภูมิภาค ทาให้
อุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่มีผลิตภาพการผลิต (Productivity) สูงขึ้น ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การมี FDI ยังเอื้อประโยชน์ต่อการ
ตื่นตัวทางธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องพยายามพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดโดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตผ่านการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา (R&D) และผ่านการเลียนแบบหรือเรียนรู้
Know-how จากต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่จะกระตุ้นให้เกิด Inward TDI มากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม FDI
จะเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ ซึมซับเทคโนโลยีของ Host Country
เองและมักเกิดผลชัดเจนในระยะยาว เพราะทักษะเทคโนโลยีต้องอาศัยระยะเวลาในการถ่ายทอดและเรียนรู้
จนชานาญ นอกจากนี้การพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศมากเกินไป จะทาให้การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมีรากฐานที่ไม่มั่นคงกรณีที่ต่างชาติมีการถอนเงินทุนกลับประเทศ ดังนั้น การลงทุน Inward TDI
และ Outward TDI จึงควรถูกส่งเสริมควบคู่ไปด้วย
การลงทุน โดยตรงของธุรกิจ ไทย (TDI) ขึ้นอยู่กับปัจ จัยทางด้านความพร้อมและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการเป็นสาคัญ ปัจจุบันพบว่า Inward TDI ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนในกิจการที่มีอยู่
เดิ ม จากการน ากาไรที่ ไ ด้ กลั บ มาลงทุ น เช่ น ขยายกาลังการผลิต ก่อสร้างโรงงานใหม่ ซื้อและซ่อมแซม
เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็ นต้ น รวมถึงเป็ นการขยายสาขาจากธุรกิจ ในประเทศที่ มาจากส่วนกลาง ซึ่งเป็ นตัว
สะท้อนว่า ธุรกิจในภาคใต้ยังมีความพร้อมด้านการลงทุนใหม่เพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่หลากหลายไม่มาก
นัก ขณะเดียวกันฐานะการลงทุน Outward TDI แม้จะปรับดีขึ้นกว่าในอดีตแต่ยังมีปริมาณและมูลค่าไม่มาก
โดยมักกระจุกตัวในบางอุตสาหกรรมและเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การให้ความสาคัญกับการลงทุนทางตรงทุกประเภทในภาคใต้ จึงเป็นสิ่งจาเป็น
ในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต โดยจะต้องวางนโยบายที่จะกาหนดทิศทางการลงทุนให้มีความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์และปูพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคให้สามารถยกระดับและพึ่งตนเองได้ใน
ระยะยาว งานศึกษานี้จึงต้องการศึกษาถึงบทบาทของการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในภาคใต้ ต่อ
การเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ทั้ง การลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทย (TDI) และการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) รวมถึงความพร้อมและอุป สรรค/ข้อจ ากัดของนักลงทุ นภาคใต้ที่ออกไปยังลงทุ น
ต่ างประเทศ น าไปสู่ การวางนโยบายกาหนดทิ ศทางการลงทุ น และแก้ไขปั ญหาอุป สรรคจากการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ต่อไป
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2. การลงทุนโดยตรงของธุรกิจในประเทศ (Inward TDI)
2.1 เครื่องชี้สาคัญ ที่สะท้อนการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาคใต้ ได้แก่
1) การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ในแต่ละปีนักธุรกิจไทยทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ภาคใต้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็น
สัดส่วนที่สูงกว่านักลงทุนต่ างชาติและการร่วมทุน โดยมี สัดส่วนการลงทุน เกิน กึ่งหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุ น
โดยรวม แสดงถึงศั กยภาพของนักลงทุ นไทย โดยมีโครงการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ในช่วงปี 2547 - 2556 เฉลี่ยปีละ 50
โครงการเงินลงทุนเฉลี่ยปีละ 13,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 1.8 ของมูลค่าเงินลงทุนของคนไทยที่
ผ่าน BOI ทั้งประเทศ โดยในปี 2556 โครงการลงทุนของคนไทยมีเงินลงทุนสูงสุดกว่า 40,000 ล้านบาท
รูป 2 โครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้

2556

2555

2554

ไทย 100%

2553

2552

2551

ต่างชาติ 100%

2550

2549

ร่วมทุน

2548

2547

ล้านบาท
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2) การจดทะเบียนธุรกิจนิตบิ คุ คล
นอกจากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ยังมีสถิติการทาธุรกิจในภาคใต้ จาก
ยอดการจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลผ่านสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในช่วงปี 2547 - 2556 มียอดการจด
ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลเฉลี่ยปีละ 4,500 ราย ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนของนักลงทุนชาวไทย นอกจากนี้ ยังมีการขยายธุรกิจ ซึ่งสะท้ อนจากจานวนธุรกิจที่ มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนกว่าปีละ 900 ราย ทุนจดทะเบียนเกือบ 18,000 ล้านบาท
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รูป 3 การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลในภาคใต้

2556

2555

2554

ราย

2553

2552

2551

2550

2549

เงินทุน

2548

2547

ล้านบาท/ราย
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้

3) การจดทะเบียนโรงงาน
ด้านจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า
ส่วนใหญ่มีการขอรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในภาคการผลิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาคเกษตร
สาคัญของภาคใต้ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ามัน และอาหารทะเล นอกจากนี้ ภาคการผลิตไฟฟ้าเริ่มมีบทบาทสาคัญ
มากขึ้นในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับภาพรวมสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมากขึ้นเช่นกัน
4) การนาเข้าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
การนาเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ สะท้อนถึงแนวโน้มการลงทุนในประเทศ
ที่มีการขยายการลงทุนหรือไม่มีการขยายการลงทุน เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นปัจจัยการผลิตที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มูลค่า
การนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จึงเป็นตัวแปรสาคัญอีกตัวแปรหนึ่งที่สะท้อนแนวโน้มการผลิตของโรงงาน
ต่างๆ
ในช่วงปี 2554 - 2556 พบว่า ภาคใต้มีมูลค่าการนาเข้าเครื่องจักรและอุป กรณ์ซึ่งไม่รวม
อุปกรณ์ขุดเจาะน้ามันเฉลี่ยกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นการนาเข้าเพื่อใช้ในโรงงานที่เพิ่งเริ่มกิจการ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเดิมที่ใช้อยู่เดิม การเพิ่มสายการผลิตในโรงงานเดิม รวมทั้ง ผู้ประกอบการบางส่วน
ยังจาเป็นต้องลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
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5) พืน้ ทีก่ ่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ บริการ และอืน่ ๆ
จากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนผ่านการส่งเสริมการลงทุน การจดทะเบียนธุรกิจ
การจัดตั้งโรงงานที่มีอย่างต่อเนื่องเกือบทุกภาคเศรษฐกิจสาคัญ ส่วนหนึ่งสะท้อนจากเครื่องชี้จากพื้นที่อนุญาต
ก่อสร้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีพื้นที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ บริการ และอื่นๆ ไม่รวมที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 540,000 ตารางเมตร โดยในปี 2556 พื้นที่อนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์
บริการ และอื่นๆ สูงกว่า 700,000 ตารางเมตร
รูป 4 พืน้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตก่อสร้างในภาคใต้

2556

2555

อื่นๆ

2554

2553

2552

การพาณิชย์

2551

2550

2548

2547

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

2549

การบริการ

ตารางเมตร

ที่มา: สานักงานเทศบาลนคร, เมืองและตาบลในภาคใต้

6) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพือ่ การลงทุน
บทบาทการลงทุนของภาครัฐเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจในภาคใต้
ผ่านการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติที่นักลงทุนภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นจาก
ปัจจัยลบ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สถานการณ์ ทางการเมือง ความมั่นคงของรัฐบาล การลงทุนจาก
ภาครัฐจึงเป็นอีกปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ก่อนส่งผ่านไปยังอัตราการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ ในช่วงปี 2548 - 2556 ภาคใต้มีการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เฉลี่ยปีละ 38,000 ล้านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
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รูป 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพือ่ การลงทุนในภาคใต้
งบลงทุน

ล้านบาท
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000 2549
-20,000

2550

2551

%Y-O-Y

2552

2553

2554

2555

ร้อยละ
100
80
60
40
20
0
2556 -20
-40

ที่มา: GFMIS ประมวลผลโดยฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ ธปท.

2.2 มูลค่าการลงทุนจาแนกตามอุตสาหกรรม
หากพิจารณาตามประเภทธุรกิจพบว่า โครงการลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตที่
เกี่ยวเนื่องกับ สิน ค้าเกษตรส าคั ญของภาคใต้ ทั้ง อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังมี โครงการลงทุนที่เกี่ย วเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว อาทิ รีสอร์ท
โรงแรม โครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่ง มีผู้ขอลงทุนจานวนมากและมูลค่าโครงการสูง ซึ่งใน
ระยะยาวเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจในภาคใต้ เนื่องจากธุรกิจนี้เป็น การเพิ่มความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้
ให้มีกาลังผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ ส่งผลให้การลงทุนในพื้นที่ภาคใต้มีความหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
กว่าในอดีต โดยมีทั้งโครงการลงทุนที่เป็นรายใหม่และการขยายการลงทุนของโครงการลงทุนเดิม โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่มีผลประกอบการดี
รูป 6 เงินลงทุนของนักลงทุนไทยทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้
ล้านบาท
50,000

ยาง

ปาล์มน้ามัน

สัตว์น้า

ไฟฟ้าฯ

โรงแรม

อื่น ๆ

40,000
30,000
20,000

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

0

2547

10,000

ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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1) อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการแปรรูปเกษตรขั้นต้น ทั้งอุตสาหกรรมน้ายางข้น ยางแท่ง
ยางแผ่นรมควัน ยางผสมสาเร็จ ซึง่ เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มต่า ขณะที่การลงทุนของนักลงทุนไทย
ในอุตสาหกรรมปลายน้าซึ่งสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) มีจานวนโครงการ
น้อ ยมาก อาทิ การผลิ ต ถุ งมื อ ยาง และในบางปี ไ ม่ มีโ ครงการลงทุ น ของคนไทยแม้ เ พี ย งโครงการเดี ย ว
นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนในกิจการที่มีอยู่เดิมจากการนากาไรที่ได้กลับมาลงทุน หรือเป็นการขยายสาขาจากธุรกิจใน
ประเทศที่มาจากส่วนกลาง โดยเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก
รูป 7 เงินลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้
ล้านบาท
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ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2) อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ส่วนใหญ่เป็นโครงการสกัดน้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) จากผลปาล์มน้ามัน
และเมล็ดในปาล์มในจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ามันที่สาคัญ ทั้งกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ซึ่งในช่วงปี
2547 – 2554 มูลค่าเงินลงทุนในอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ขณะที่ ปี 2555 – 2556 เป็นปีแห่งการก้าวกระโดด เนื่ องจากมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก
โดยมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 8,000 ล้านบาท และปี 2555 มีโครงการผลิตน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Palm Oil:
RPO) ซึ่งใช้วัตถุดิบน้ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้ในพื้นที่มากขึ้นจากอดีตที่ส่งไปเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานในเขต
ภาคกลางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร เงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท
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รูป 8 เงินลงทุนในอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้

ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3) อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แม้ว่าภาคใต้จะเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สาคัญ คือ กุ้ง และมีการทาประมงนอกน่านน้าใน
ประเทศมาเลเซีย พม่าและอินโดนีเซีย แต่โครงการลงทุนเกี่ยวกับอาหารทะเลในภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นเพียง
โครงการเพื่อผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นการแปรรูปเบื้องต้น อาทิ กุ้งแช่เย็น แช่แข็ง ปลาหมึกแช่เย็น
แช่แข็ง
ส่วนโครงการอาหารทะเล ซึ่งเป็นการผลิตที่เพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น การผลิตเนื้อปลาซูริมิ มี
มูลค่าการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนโดยรวม ด้าน
โครงการเพื่อผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง มีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี
อย่ างไรก็ต าม มีโครงการลงทุ น เพื่อผลิตอาหารทะเลเป็ น ผลิตภัณฑ์ที่ มีมูลค่ าเพิ่ม (Value
Added) มากขึ้นกว่าในอดีต โดยมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (Ready to Cook) เช่น กุ้งแกะ
เปลือก เด็ดหัว และพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ที่สามารถรับประทานได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการ
ละลายหรือปรุงแล้วมากขึ้น
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รูป 9 เงินลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้
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ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
โครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
(Biomass) และชีวภาพ (Biogas) จากทะลายและเส้นใยปาล์ม โดยนาไปเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา และน้าเสีย
จากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ โดยมีผู้ประกอบการผลิตน้ามันปาล์มดิบเป็น ผู้ขอ
ลงทุนในพลังงานทดแทนจานวนหลายราย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจในภาคใต้ เนื่องจากธุรกิจนี้เป็น
การเพิ่มความมั่นคงด้ านไฟฟ้ าในภาคใต้ใ ห้ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าที่ เพียงพอ โดยมีมูลค่ าการลงทุ นเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 20,000 ล้านบาท เกิดจากการขยายการลงทุนของ
โรงไฟฟ้าขนอมเป็นสาคัญ
รูป 10 เงินลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้
ล้านบาท
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ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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5) อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร
ในช่วงปี 2549 - 2550 การลงทุนในโครงการโรงแรม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ
ที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์สึนามิ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภูเก็ตและพังงา ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนค่อนข้าง
สูง ส่ วนปี 2554 และ 2556 เป็น การลงทุ นสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ใ นจั งหวัดภูเก็ต เพื่อตอบสนองความ
ต้องการห้องพักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในจังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ซึ่งการท่องเที่ยวขยายตัวมาก
รูป 11 เงินลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้
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ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2.3 ปัจจัยกาหนดการลงทุน
ศักยภาพของภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิต
ยางพาราและปาล์มน้ามัน ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม จึงเป็นปัจจัย
ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ นั ก ลงทุ น เข้ า มาลงทุ น ในภาคใต้ ม ากขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) การแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต (Resource Seeking) (2) การลงทุนเพื่อรองรับความ
ต้องการในประเทศและต่างประเทศ (Market Seeking) รวมถึง (3) การลงทุนเพื่อรองรับความต้องการที่จะมี
มากขึ้นจากการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 (Efficiency Seeking) ซึ่งภาคใต้มีข้อได้เปรียบทางด้านทาเลที่ตั้ง
เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดใน
กลุ่มอาเซียน โดยมีประชากรกว่า 370 ล้านคน1
สาหรับปัจจัยสาคัญที่กาหนดให้ธุรกิจไทยมีการลงทุนในภาคใต้มีดังนี้

1

www.thai-aec.com วันที่ 28/3/2557
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(1) กาไรที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Profit) ประเมินอัตรากาไรที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
เนื่องจากการลงทุนต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของเงินทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน หากต้นทุนต่ากว่าผลตอบแทนก็จะได้กาไร หากกาไรที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับที่
สูงก็จะเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุน ในทางตรงกันข้ามหากอัตรากาไรที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับที่
ต่าก็จะทาให้นักลงทุนตัดสินใจไม่เพิ่มการลงทุน
(2) ขนาดตลาด (Market Size) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ลงทุนเพื่อขยายตลาดไปต่างประเทศ
โดยใช้ภาคใต้เป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังตลาดโลก ขณะที่ตลาดภายในภาคใต้ไม่เป็นเหตุ
จูงใจ เนื่องจากกาลังซื้อมีไม่มากนัก โดย ณ สิ้นปี 2555 มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านคน รายได้ต่อหัวอยู่
ที่ 124,912 บาท ส่วนการลงทุนในภาคโรงแรมและบริการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นโอกาสจากการขยายตัว
ของการท่ องเที่ ยวซึ่งแต่ ละปี มีนักท่องเที่ ยวต่างชาติเดิน ทางมาท่ องเที่ ยวไม่ต่ากว่า 6.5 ล้านคน เนื่องจาก
ศักยภาพของภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สาคัญ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และมี
พื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทาให้มีการลงทุนในภาคโรงแรมอย่างต่อเนื่อง
(3) อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) และวัตถุดิบในการผลิตจะต้องเพียงพอ
ในการจัดตั้งสถานประกอบการธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องคานึงถึงแหล่งวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิต ควร
จะอยู่ในแหล่งวัตถุดิบหรือใกล้แหล่งวัตถุดิบ เพื่อสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบราคาถูกและลดค่าขนส่ง เช่น
โรงงานผลิตปลากระป๋อง ควรตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลจะได้วัตถุดิบราคาถูก คุณภาพดี แต่ถ้าโรงงานผลิตปลา
กระป๋อง ตั้งอยู่ไกลจากชายฝั่งทะเลมาก วัตถุดิบที่จัดหาอาจไม่มี หรือมีจานวนน้อยทาให้วัตถุดิบราคาสูง
คุณภาพไม่ดีและต้องเสียค่าขนส่งสูง เป็นต้น นอกจากนี้ การมีอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรมที่ผลิต
และส่งสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการให้กับอุตสาหกรรมหลัก มีความสาคัญต่อการลงทุน ซึ่งอาจรวมกลุ่มเป็น
ระบบ Supply Chain จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมของ
อุตสาหกรรมให้สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
(4) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยรวมมีเพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า
ประปาและการขนส่งภายในประเทศที่เพี ยงพอและมีคุณภาพ จะช่วยอานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผูล้ งทุน ทั้งในกระบวนการผลิตและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(5) ความเชื่อมั่นของนักลงทุน (Investor Confidence) ต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ซึ่งจะมี
ผลต่อแนวโน้มการส่งออกและการบริโภคของภาคเอกชน หากเศรษฐกิจโลกมีความเปราะบางสูง ส่งผลให้นัก
ลงทุ น ชะลอการลงทุ น เพื่ อรอดู ทิ ศ ทางเศรษฐกิจ โลก เนื่องจากไทยพึ่งพิง การส่งออกเป็ น หลัก ส่ว นการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมีผลต่อการลงทุน กล่าวคือ หากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อยู่ในระดับต่าหรือมีการขยายตัวที่ลดลง ซึ่งแสดงว่าประชาชน
มีอานาจซื้อลดลง การลงทุนจะอยู่ในระดับต่า ในทางตรงข้าม หากอัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ในระดับที่
สูงหรือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนสามารถคาดหวังว่าสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น การลงทุนจึงเพิ่มสูง
ตามไปด้วย
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(6) อัตราดอกเบี้ย (Rate of Interest) ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนกู้ยืม โดยต้นทุนทางการเงิน (Cost
of Funds) สะท้อนถึงประเภทแหล่งเงินทุนและต้นทุนที่นักลงทุนต้องเสียหากใช้แหล่งเงินทุนนั้นๆ โดยแหล่ง
เงินทุนสาคัญ อาทิ สินเชื่อจากสถาบันการเงิน การระดมทุนจากตลาดทุน โดยสินเชื่อจากสถาบันการเงินมี
บทบาทที่สาคัญและสามารถเป็นตัวแทนด้านต้นทุน ทางการเงินได้ดี ดังนั้น การวิเคราะห์แนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ยสามารถสะท้อนถึงต้นทุนที่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต้องเสียหากตัดสินใจขยายการลงทุน
(7) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological Progress) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดโลกที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากภาคธุรกิจต้องพบกับการแข่งขัน ที่มีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต่างจากคู่แข่งและมีความเป็นผู้นาทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็จะ
ถือว่าบริษัทได้เปรียบคู่แข่งขัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
(8) เสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability) หากสถานการณ์การเมืองในประเทศไม่มี
เสถียรภาพหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อย จะส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องของการทานโยบาย ส่ง ผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการลงทุน โดยอาจชะลอการลงทุนหรือไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีโอกาส
มากกว่า นอกจากนี้ หากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองยังส่งผลต่อการระดมทุนในตลาดทุน
(9) นโยบายของภาครัฐ (Government Policies) หากภาครัฐมีนโยบายที่เอื้อต่อบรรยากาศ
การลงทุน อาทิ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (Investment Promotion) ทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
ภาษีอากรภาษีและมิใช่ภาษีอากร รวมไปถึงการอานวยความสะดวก และให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นโยบายปรั บลดภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งการออกมาตรการสนับสนุน เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งส่ วนใหญ่จ ะมี 4 ด้ าน ได้แก่ มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน มาตรการด้านการลงทุ น
ภาคเอกชน มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการด้านการส่งออก ยังเป็น ส่วนหนึ่งที่กระตุ้น การ
ตัดสินใจลงทุนทั้งในรายใหม่และรายเดิม
3. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market
Economies) มักอาศัย FDI เป็นแรงกระตุ้นการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ และผลักดัน
กิจ กรรมต่ างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขณะที่ ประเทศประสบกับ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยและกาลังตกต่า FDI กลายเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยทาให้ประเทศมี
เงินทุ น ไหลเข้ามากขึ้น เป็ นการเพิ่ มสภาพคล่องให้ แก่ตลาดเงินภายในประเทศและกิจ การที่ป ระสบปัญหา
ทางด้ านการเงิน การขยายกิจ การหรือลงทุน ใหม่ๆ ทาให้ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลงทุ นจาก
ต่างชาติจะก่อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีมาตรฐาน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
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3.1 ความหมายและรูปแบบของ FDI
การลงทุ น โดยตรงจากต่ างประเทศ (FDI) หมายถึง การที่ นั กลงทุ น หรื อบริ ษัท มี การลงทุ น
ประกอบธุรกิจ ผลิตสินค้าและบริการขึ้นในประเทศอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปควบคุมการบริหารสินทรัพย์
หรือธุรกิจนั้น โดยที่การลงทุนอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกไปทาการลงทุนยังต่างประเทศของนัก
ลงทุนเอง หรือเป็นการลงทุนโดยอาศัยเงินทุนจากแหล่งภายนอกประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้นิยาม FDI คือ ธุรกรรมการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศ
หนึ่งไปลงทุนในธุรกิจที่มีถิ่นฐานอีกประเทศหนึ่ง โดยผู้ลงทุนมีส่วนในการบริหารธุรกิจนั้นๆ ทั้งที่จัดตั้งเป็น
นิติบุคคล ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เงินลงทุน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) เงินลงทุนในเรือนหุ้น (Equity Capital) หมายถึง การลงทุนด้วยการถือหุ้นในกิจการ โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีสิทธิในการร่วมบริหารกิจการ
2) เงินกู้จากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ (Loans from Parent Company or Affiliates)
ยกเว้นกรณีบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ โดยจะถือเป็นเงินกู้ยืมอื่นๆ แทน
3) กาไรที่นากลับมาลงทุน (Reinvested Earnings) หมายถึง รายได้ในรูปเงินปันผลของผู้
ลงทุนทางตรงที่สมควรได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในวิสาหกิจนั้นๆ หรือรายได้ของสาขาที่ไม่ส่งกลับผู้ลงทุน
นอกจากนี้ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United Nations
Conference on Trade and Development: UNCTAD) จาแนกรูปแบบและลักษณะของ FDI ไว้ดังนี้
โดยตรง

1) Greenfield Investment เป็นการลงทุนใหม่และนาเงินทุนเข้า มาลงทุนจากต่างประเทศ
2) Reinvested Earnings เป็นการนาผลกาไรจากการลงทุนในประเทศนั้นเพื่อการลงทุนเพิ่ม

3) Intra-company Loans เป็นการกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่จากประเทศต้นทางหรือจากบริษัทใน
เครือจากนอกประเทศ เข้ามายังประเทศปลายทางภายใต้กาหนดเวลาและผลตอบแทน
4) Mergers and Acquisitions (M&A) เป็นการควบรวมกิจการกับบริษัทต่างประเทศที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
5) Non-equity Forms of FDI ซึ่งหมายถึงการได้รับสัมปทาน เช่น การทาสัญญารับเหมา
หรือรับจ้างผลิตตามสัญญาจ้าง (Subcontracting) การได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการไป
ประกอบธุรกิจ (Licensing) การได้รับอนุญาตให้ดาเนินธุรกิจของกิจการภายใต้ข้อกาหนด (Franchising)
เป็นต้น
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3.2 ผลกระทบของ FDI
ผลกระทบของ FDI ต่อประเทศที่เป็นเจ้าของเงินลงทุน (Home Country)
ประเทศที่เป็นเจ้าของเงินลงทุนส่วนใหญ่ มักเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (แต่ในปัจจุบันจะมีการ
ลงทุนจากประเทศกาลังพัฒนามากขึ้น) การนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศจึงมักไม่ได้มีผลลบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเท่าใดนัก เนื่องจากประเทศผู้ลงทุนมักมีฐานะทางการเงินมั่นคง ตรงกันข้ามกับ ประเทศที่รับการลงทุน
ซึ่งมักเป็นประเทศกาลังพัฒนา ผลกระทบของ FDI จึงมักจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาใน
ระดับที่สูงกว่า ทาให้รัฐบาลต้องพึงระวังในการตัดสินใจด้านนโยบายการลงทุนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม FDI
มีผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อประเทศเจ้าของเงินลงทุน ดังนี้
ผลกระทบในแง่บวก
1) ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น การลงทุน FDI สามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาวได้ เนื่องจากในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้ธุรกิจที่จะดารงอยู่ได้ในระยะยาว
จาเป็นต้องแข่งขัน ได้ในระดับโลก โดยเลือกทาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อกิจการโดยรวม
เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์มีการลงทุนในต่างประเทศแยกไปตามประเภทของชิ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
การประกอบชิ้นส่วนมักทาในประเทศที่มีค่าแรงงานถูก เป็นต้น
2) อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน การลงทุน FDI เป็นการลงทุนโดยตรงที่ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินทุนระยะยาวและให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องหากมีการบริหารกิจการที่ดี ส่งผลไปยัง
รายได้ของคนในชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศเจ้าของเงินลงทุนจะมีการส่งรายได้หรือผลกาไรกลับสู่ประเทศ
3) กระจายความเสี่ ย งและลดข้ อ จ ากั ด ในการท าธุ ร กิ จ ในประเทศ เช่ น ข้ อ จ ากั ด จากการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ ขาดแคลนวัตถุดิบ ทาให้ไม่ต้องพึ่งพิงการนาเข้าวัตถุดิบ (Inputs) มากนัก
นอกจากนี้ ประเทศที่เป็ นเจ้ าของเงิน ลงทุ น สามารถกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ หรือผลประกอบการที่
มากกว่าการจากัดการผลิตและจาหน่ายแต่เพียงในประเทศ เช่น ความสามารถในตั้งราคาที่สูงกว่าการขายใน
ประเทศ เป็นต้น
ผลกระทบแง่ลบ
1) การจ้างงานในประเทศที่ลดลง เมื่อมีการลงทุนต่างประเทศ หากเป็นการย้ายฐานการผลิตและ
จาเป็นต้องปิดโรงงานในประเทศ ก็จะทาให้เกิดการจ้างงานลดลง
2) ผลเสีย ต่อดุล การชาระเงิน การนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศถือเป็นการนาเงินออกนอก
ประเทศ (Capital Outflow) ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อดุลการชาระเงินของประเทศในระยะเริ่มต้นของการลงทุน
นอกจากนี้ หากประเทศเจ้าของทุนไปตั้งฐานการผลิตสินค้าขั้นต้นและมีการนาเข้า (Re-Import) สินค้าดังกล่าว
ก็จะส่งผลเสียต่อดุลการชาระเงินเช่นกัน
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ผลกระทบ FDI ต่อประเทศที่เป็นผู้รับเงินลงทุน (Host Country)
ผลกระทบในแง่บวก
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ประเทศผู้รับเงินลงทุนจะได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิ ตต่างชาติกับ Supplier ใน
ประเทศ การเชื่อมโยงระหว่างบริษัทที่ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะหรือ
การที่แรงงานมีทักษะออกจากบริษัทไปเป็นผู้ประกอบการ และการร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศ
2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) นอกจากการได้เรียนรู้เทคโนโลยีจาก
ต่างชาติแล้ว การได้เรียนรู้ทักษะการผลิตหรือการจัดการก็เป็นสิ่งจูงใจไม่น้อยสาหรับธุรกิจที่ต้องการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยเป็นการสร้างรากฐานธุรกิจให้เข้มแข็งผ่านการพัฒนาแรงงานไร้ทักษะให้เป็นแรงงานมี
ทักษะมากขึ้น ซึง่ จะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างต่อไป
3) การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (Job Creation) เนื่องจาก FDI ทาให้เกิดข้อผูกพันระยะยาวของ
ผู้เข้ามาลงทุน เช่น การที่ต้องตั้งโรงงานใหม่หรือขยายกิจการ จะก่อให้เกิดการสร้างงาน ซึ่งจะช่วยให้ความ
เป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้เติบโตขึ้นตามลาดับ
4) การมีโครงข่ายการผลิต (Production Network) ทาให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
ที่เป็นลักษณะเครือข่ายอุตสาหกรรมแนวดิ่ง (Vertical Industry) คือ การเข้าไปเพิ่มศักยภาพโดยการเพิ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต้นน้า (Backward Integration) อาทิ การสร้างโรงงานผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนให้กับบริษัท
จาก Home Country และการเพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปลายน้า (Forward Integration) อาทิ การสร้าง
สานักงานขาย ตัวแทนจาหน่ายสินค้า หรือโรงงานที่จะรับซื้อสินค้าไปผลิตต่อ
5) ผลดีต่อดุลการชาระเงิน (Balance of Payment) ในระยะสั้นที่เป็นระยะเริ่มแรกที่มีการลงทุนนั้น
ดุลการชาระเงินจะอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น เนื่องจากมีเงินทุนไหลเข้าประเทศ ส่วนในระยะยาว ดุลการชาระเงินก็จะมี
สถานะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากการลงทุนจากประเทศนั้นมีการนาสินค้าที่ผลิตได้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
ผลกระทบในแง่ลบ
1) การติดกับดักเทคโนโลยี การที่ประเทศจาเป็นต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมกับการ
ลงทุนจากต่างประเทศโดยตลอด เพราะไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใช้เองได้ เนื่องจากเงื่อนไขของการรับ
เทคโนโลยีของบริษัทข้ามชาติมักมีข้อผูกมัดต่างๆ เช่น ไม่ให้มีการสร้างเทคโนโลยีเลียนแบบเทคโนโลยีที่ได้รับ
มา จะต้ องรักษาไว้เป็ น ความลั บ เป็ น ต้ น ซึ่งข้อผูก มัดเหล่านี้จึ งเป็ น การขัดขวางการพัฒนาหรือดัดแปลง
เทคโนโลยี
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2) ผลเสียต่อดุล การชาระเงิน แม้ว่าประเทศเจ้าบ้านจะได้รับผลดีดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่
ท้ายที่สุดบริษัทจาก Home Country ก็จะต้องนาผลกาไรกลับประเทศ จึงย่อมส่งผลต่อดุลการชาระเงิน
เนื่องจากมีเงินทุนไหลออก
3.3 FDI ในภาคใต้
เนื่องจากภาคใต้เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่สาคัญ โดยเป็นแหล่งปลูก
ยางพาราและปาล์มน้ามันที่ส าคัญ โดยมีพื้น ที่ปลูกยางพาราที่ให้ ผลผลิตคิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 71.7
ของประเทศ แหล่งปลูกยางพาราหลัก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง สาหรับ
ผลผลิตปาล์มน้ามันส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ โดยจังหวัดหลักที่ปลูก ได้แก่ กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ส่วนกุ้งขาวเป็นอีกหนึ่งสินค้าเศรษฐกิจสาคัญของภาคใต้ ซึ่งมีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งประเทศ นอกจากนี้ สภาพภูมิศาสตร์ที่ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน ส่งผลให้มีพื้นที่ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ส่งผลให้มีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในภาคธุรกิจเหล่านี้
รูป 12 เงินลงทุน FDI ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ล้านบาท

2547

โครงการร่วมทุนไทยและต่างชาติ

2548

2549

2550

2551

2552

โครงการต่างชาติ 100%

2553

2554

2555

2556

ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคใต้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก
6,860.0 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 12,206.1 ล้านบาทในปี 2556 ประกอบด้วยโครงการร่วมทุนระหว่างไทย
และต่างชาติ และโครงการที่เป็นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม
ในปี 2556 สัดส่วน FDI ภาคใต้คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.8 ของ FDI ทั้งประเทศ สาหรับนักลงทุนต่างชาติที่
ลงทุนในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศในกลุ่มเอเชีย อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน เกาหลี
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รูป 14 เงินลงทุน FDI ภาคใต้จากประเทศต่างๆ

รูป 13 เงินลงทุน FDI ภาคใต้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
การผลิต

14%

16%

ยุโรป

26%

21%

อเมริกาเหนือ

ออสเตเลีย

อื่นๆ

4% 1%

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

10%
13%

เอเชีย

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

12%
51%
32%

อื่นๆ

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ซึ่งหากพิจารณา FDI จากประเทศในเอเชียที่ลงทุนในภาคใต้ พบว่า มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าใน
อุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 26 รองลงมาคือ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ร้อยละ 21
การขายส่ ง ขายปลี ก และการซ่ อ มยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ ร้ อ ยละ 16 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมหลักของภาคใต้ที่เน้นการแปรรูปสินค้าขั้นต้น ได้แก่ การแปรรูปยางพารา อาหารทะเลกระป๋อง
อาหารทะเลแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง และการสกั ด น้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรและ
การประมง
4. บทบาทของการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมการผลิตหลักของภาคใต้
ในส่วนนี้จะพิจารณาว่าการลงทุนโดยตรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาคใต้ มีนัยต่อการเติบโตและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตหลัก (อุตสาหกรรมยางแปรรูป ปาล์มน้ามัน และอาหารทะเลแปรรูป ) ของภาคใต้หรือไม่
มากน้อยเพียงใด โดยการศึกษาจากแบบจาลองทางเศรษฐมิติ คือ Vector Autoregressive Model (VAR)
มีตัวแปรภายใน (Endogenous variables) ทั้งหมด 5 ตัวแปร2 ได้แก่
1) มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตหลัก (MAINV_MANU)
2) ผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตหลักของภาคใต้ (LP_MANU)
3) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคใต้ (MPI_SA)
4) สัดส่วนการใช้กาลังแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต (LF_MANU)
5) อัตราการว่างงานรวมภาคใต้ (UN_EM)

2

ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ก
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VAR Model มีรูปแบบมาตรฐานในการประมาณค่า ดังนี้
MAINV_MANU =

C(1,1)*MAINV_MANU(-1) + C(1,2)*LP_MANU(-1) +
C(1,3)*MPI_SA(-1) + C(1,4)*LF_MANU(-1) + C(1,5)*UN_EM(-1) +
C(1,6) +

LP_MANU

=

C(2,1)*MAINV_MANU(-1) + C(2,2)*LP_MANU(-1) +
C(2,3)*MPI_SA(-1) + C(2,4)*LF_MANU(-1) + C(2,5)*UN_EM(-1) +
C(2,6) +

MPI_SA

=

C(3,1)*MAINV_MANU(-1) + C(3,2)*LP_MANU(-1) +
C(3,3)*MPI_SA(-1) + C(3,4)*LF_MANU(-1) + C(3,5)*UN_EM(-1) +
C(3,6) +

LF_MANU

=

C(4,1)*MAINV_MANU(-1) + C(4,2)*LP_MANU(-1) +
C(4,3)*MPI_SA(-1) + C(4,4)*LF_MANU(-1) + C(4,5)*UN_EM(-1) +
C(4,6) +

UN_EM

=

C(5,1)*MAINV_MANU(-1) + C(5,2)*LP_MANU(-1) +
C(5,3)*MPI_SA(-1) + C(5,4)*LF_MANU(-1) + C(5,5)*UN_EM(-1) +
C(5,6) +
(1)
หมายเหตุ: C(i,j) คือ สัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าแบบจาลอง VAR Model
คือ ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า
วัตถุประสงค์ของ VAR Model นอกจากจะนามาใช้ในการประมาณค่าหรือพยากรณ์แล้ว ยังสามารถ
ใช้ใ นการวิเ คราะห์ การตอบสนองของตัว แปรภายในที่ เราสนใจ เมื่อ เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัว รบกวน
(Shocks or Innovations) ตัวใดตัวหนึ่งในแบบจาลอง การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภายในที่เกิดขึ้นจะใช้
เวลาปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ โดยเส้นทางเดิน (Time Path) ของการปรับตัว เรียกว่า Impulse Response
Function (IRF) นอกจากนี้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Variance Decomposition (VD) จะทาให้
ทราบถึงส่วนประกอบของความแปรปรวนในการพยากรณ์ตัวแปรที่สนใจ โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง
ส่วนที่ผันแปรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวมันเอง กับส่วนที่ผันแปรจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
อืน่
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จากการศึกษา IRF และ VD ภายใต้ VAR Model พบว่า
1) การลงทุนทาให้ Productivity ของแรงงานและผลผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้น
ของ Productivity หรือความสามารถของแรงงานมีไม่มากนัก และมีผลชัดเจนในช่วงระยะเวลาหลัง
2) Productivity ของแรงงานที่เพิ่มขึ้นทาให้ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เติบโต ทาให้เกิดการพัฒนา Productivity แรงงานด้วย
3) การลงทุน/การเพิ่มขึ้นของ Productivity และผลผลิตอุตสาหกรรม ทาให้อัตราการว่างงานลดลง
และมีผลไปจนถึงระยะยาว
4) การทาให้ผลผลิตอุตสาหกรรมเติบโตมาจากการพัฒนา Productivity ของแรงงานเป็นสาคัญ
มากกว่ามูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น
5) การเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยกาหนดการว่างงานของภาคใต้มากกว่าตัวแปรอื่นๆ
รูป 15 ผลการวิเคราะห์ Impulse Response Function (IRF)

ที่มา: คานวณจาก VAR Model
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รูป 16 ผลการวิเคราะห์ Variance Decomposition (VD)

ที่มา: คานวณจาก VAR Model

กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจุบัน การลงทุนในภาคใต้มีส่วนช่วยทาให้เกิดการพัฒนาความสามารถของ
แรงงาน (Productivity) และการที่แรงงานในอุตสาหกรรมมี Productivity สูงขึ้นจะช่วยให้อุตสาหกรรม
เติบโตได้ เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มจากการพัฒนา Productivity ของแรงงานเป็นการยกระดับความสามารถ
ของแรงงาน ซึ่งความสามารถนี้จะคงอยู่ตลอด ทาให้อุตสาหกรรมเติบโต ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังค่าตอบแทน
แรงงานหรื อ ค่ า จ้ า งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ การลดอั ต ราการว่ า งงานในภาคใต้ จ าเป็ น ต้ อ งลงทุ น เพื่ อ ให้
อุตสาหกรรมมีการเติบโต (ผลผลิตเพิ่ม) และพัฒนา Productivity ของแรงงานไปพร้อมกัน
5. การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
จากผลการศึกษาในส่วนข้างต้น พบว่า การลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาคใต้มีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการลงทุน Inward TDI และ FDI เป็นเงินทุนระยะยาวที่เพิ่มการสะสมทุนใน
ระบบเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่ มความสามารถในการผลิตผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทั กษะแรงงาน
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมและเพิ่มการจ้างงานในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคใต้อาจมี
ข้อจากัดบางประการที่ทาให้ไม่สามารถลงทุนได้เต็มศักยภาพ เช่น การขาดแคลนปัจจัยการผลิต การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น นอกจากนี้ ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการในท้องถิ่นจึง
ต้องแสวงหาโอกาสและช่องทางลงทุนใหม่โดยการออกไปลงทุนต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Outward Thai Direct Investment: Outward TDI)
หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่เป็น
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กิจการในเครือ โดยที่ผู้ลงทุนถือหุ้นของกิจการในเครือหรือกิจการที่นาเงินไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป3 ซึ่ง
ประเภทการลงทุนสามารถจาแนกได้เช่นเดียวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
5.1 ภาพรวมการลงทุน Outward TDI ของประเทศและภาคใต้
ตั้งแต่ปี 2548-2553 มูลค่าเงินลงทุน FDI สูงกว่า Outward TDI มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2553 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างเสรีนั้น ทาให้ภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น
มูลค่า Outward TDI จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2555 การออกไปลงทุนในต่างประเทศของ
ไทยมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 12,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Outward TDI
จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่สัดส่วน Outward TDI ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนับว่ายังอยู่ในระดับต่า4 ปัจจุบันปี 2556 Outward TDI รวมทั้งประเทศคิดเป็นมูลค่า
ทั้งสิ้น 6,729.30 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 47 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ที่ชะลอตัวลง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
รูป 17 มูลค่าเงินลงทุนโดยตรง FDI และ Outward TDI ของประเทศไทย
ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ สรอ.
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สาหรับประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนของธุรกิจไทยในปี 2548 - 2556 ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยเงินลงทุนเฉลี่ยมีมูลค่า 1,565 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่า
เงิน ลงทุ น ไทยในต่ างประเทศทั้ ง หมด เป็ น การลงทุ น ในสาธารณรั ฐแห่ ง สหภาพเมีย นมาร์ สิ ง คโปร์ และ
อินโดนีเซีย มากที่สุดตามลาดับ สาหรับสาขาการลงทุนของไทยที่สาคัญ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน
เหมืองแร่ โรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

3

นิยามการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
สัดส่วน Outward TDI/GDP เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550-2555 อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย สัดส่วนเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 10.9 และ 5.4 ตามลาดับ
4
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รูป 18 มูลค่าเงินลงทุนโดยตรง FDI และ Outward TDI ของภาคใต้
ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ สรอ.
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สาหรับการลงทุนของผู้ประกอบการภาคใต้ ภายหลังจากการผ่อนคลายให้เอกชนออกไปลงทุน
ต่างประเทศโดยเสรี มูลค่าการลงทุน Outward TDI เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงเน้น
การขยายการลงทุน ภายในภาคใต้ โดยในปี 2556 มีมูลค่ าการลงทุ น โดยตรงในต่างประเทศประมาณ 50
ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ซึ่งอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศหลักที่ผู้ประกอบการภาคใต้ให้ความสนใจออกไปลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 53.6 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ที่มีข้อได้เปรียบเรื่อง
การยกเว้นภาษี และสหรัฐอเมริกา ตามลาดับ
รูป 19 สัดส่วนการลงทุน Outward TDI ของภาคใต้
สหรัฐอเมริกา
16.0%
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อินโดนีเซีย
0.1%

เวียดนาม
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ภาคใต้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์และมีชายแดนติดกับมาเลเซีย ทาให้ผู้ประกอบออกไป
ลงทุนเป็นสัดส่วนที่สูง โดยสิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางหลักในอาเซียนที่ผู้ประกอบการภาคใต้ออกไปลงทุน
เนื่องจากสิ งคโปร์เ ป็ น ประเทศที่ มี ค วามสะดวกในการจั ดตั้ งและดาเนิน ธุ รกิจ โดยในปี 2555 และ 2556
สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับจากรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกให้เป็นประเทศที่เอื้อต่อการดาเนิน
ธุรกิจเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมา คือ มาเลเซีย เวียดนามและอินโดนีเซีย ตามลาดับ
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับภาพรวมการลงทุน TDI ทั้งประเทศ พบว่า TDI ของธุรกิจภาคใต้ยัง
มีปริมาณและมูลค่าไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย และมักกระจุก
ตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหลักเพียงไม่กี่ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ที่พักแรม การผลิตยานยนต์ /
รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยยางพาราแปรรูป ผู้ประกอบการจะเน้นการขยายธุรกิจด้าน
การตลาดเพื่อจัด จ าหน่ายและกระจายสิน ค้า โดยส่วนใหญ่เป็น การลงทุ นเปิ ดบริษัท ย่อยเพื่อทาหน้าที่เป็ น
Trading Company ในประเทศสิงคโปร์ และบางรายลงทุนในประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นฐานการ
ผลิต เช่น อินโดนีเซีย ขณะที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จะไปลงทุนในประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อ
ส่งกลับมาผลิตในประเทศไทยหรือมีการทาธุรกิจประเภทเดียวกับในไทย
5.2 ประโยชน์ของการลงทุนในต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศมีประโยชน์หลายด้าน ได้แก่
1) ช่วยในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ภายใต้
เศรษฐกิจโลกที่เป็นโลกาภิวัฒน์และข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งสามารถเพิ่ม
ศักยภาพได้ทั้งในแง่ของ
(1) การแสวงหาตลาดใหม่ หรือรักษาส่วนแบ่ งตลาดเดิมในประเทศที่มีขนาดใหญ่ หรือมี
แนวโน้มที่จะเติบโตสูง (Market Seeking) เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งได้ขยายตัวเต็มศักยภาพใน
ประเทศแล้ ว ประกอบกับมีข้อจ ากัด ทั้ งอัตราการเติบ โตของเศรษฐกิจ ไทยที่ ต่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาค
เดียวกัน รวมถึงประชากรที่มีกาลังซื้อสูงมีอยู่จากัด ทาให้ต้องมีการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ เช่น จีน
อินเดีย และอินโดนีเซีย
(2) เพื่ อแสวงหาทรัพ ยากรธรรมชาติและเข้าถึ งวัตถุดิบ และแรงงานที่ ถู กกว่าในประเทศ
(Resource and Labor Seeking) ซึ่งธุรกิจหลายแห่งออกไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีความสมบูรณ์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเข้าถึงวัตถุดิบที่มีราคาถูก หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่าหลาย
ประเทศยั งคงมีท รั พ ยากรการผลิ ต ที่ อุดมสมบู รณ์ ก ว่า เช่น พม่า และเวีย ดนามมีไ ฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
อินโดนีเซียมีแหล่งน้ามันดิบ พื้นที่ทาการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ค่าจ้างแรงงานเป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันให้
ภาคธุรกิจไทยออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น
(3) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต รวมถึ ง การแสวงหาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ (Efficiency
Seeking) โดยอยู่ในรูปของการออกไปร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ดาเนิน
ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง กว่ า เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของตนได้ ม ากขึ้ น หรื อ ลงทุ น ในประเทศที่ มี
ความสามารถหรือความถนัดในการผลิต นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกในต่างประเทศ
ทาให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันเกิดขึ้น เช่น การเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์ที่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่มี
ศักยภาพ เป็นต้น
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(4) เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งในแง่ของแหล่งผลิต วัตถุดิบ แรงงาน รวมถึงการ
กระจายตลาดด้วย ทาให้ไม่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรหรือตลาดจากภายในประเทศเพียงอย่างเดียว
2) ช่วยสร้างสมดุลต่อเงินไหลเข้า /ออกของประเทศ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศของไทยจะเป็นด้านเงินไหลเข้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากเงินไหลเข้า/ออกมีความสมดุลจะช่วยให้
(1) อัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นกลไกรองรับ
ความผันผวน (Shock Absorber)5 ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
(2) เป็นการนาทรัพยากรจากการเกินดุลบั ญชีเดินสะพัดของประเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเติบโตในต่างประเทศ
3) ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
(1) เป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนของภาคธุรกิจจากสถานการณ์ที่โลกไม่ปกติ โดยเฉพาะ
วิกฤตทางการเงินในแถบยุโรปและอเมริกา ซึ่งนักลงทุนไทยสามารถใช้โอกาสจากการที่เศรษฐกิจของประเท ศ
เหล่านี้กาลังชะลอตัวเพื่อเข้าไปควบรวมหรือซื้อกิจการได้ในราคาถูก ทั้งนี้ สภาพคล่องภายในประเทศที่ยังมีอยู่
มากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ภาคเอกชนสามารถออกไป
ลงทุนได้
(2) การไปลงทุนต่างประเทศยังช่วยในการเลี่ยงอุปสรรคทางการค้า หรืออาจได้ประโยชน์
จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP6) จากการได้เข้าไปใช้
ทรัพยากรผลิตสินค้าในบางประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกของผู้ประกอบการรวมถึงเพิ่มรายได้ การ
ส่งออกให้แก่ประเทศที่ไปลงทุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศนั้น
(3) ช่วยในการพั ฒนาตลาดเงิน ภายในประเทศ เนื่องจากความต้องการระดมทุน การใช้
บริ ก ารทางการเงิ น และธุ ร กรรมเงิ น ตราต่ า งประเทศ รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ ม ากขึ้ น และ
หลากหลายขึ้นตามกิจการที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศที่เติบโตขึ้น จะช่วยให้ตลาดการเงินไทยสามารถพัฒนา
ได้มากขึ้น

5

อัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวได้ตามภาวะตลาดเป็นกลไกราคาตัวหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ โดยการลดทอนผลของ shock ที่
จะมีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคาภายในประเทศ (Shock absorber/Automatic stabilizer)
6
Generalized System of Preferences (GSP) คือ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็น การทั่วไป โดยประเทศพัฒนาแล้วให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรแก่สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศกาลังพัฒนา โดยลดหรือยกเว้นภาษีขาเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ ซึ่งประเทศที่ใ ห้ GSP ที่มี
ความสาคัญต่อไทยมีอยู่ 3 ประเทศ คือ สหภาพยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น เนื่องจากนาเข้าสินค้าไทยเป็นสัดส่วนที่สูง
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รูป 20 ประโยชน์ของการลงทุนในต่างประเทศ
ช่วยปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้แข่งขันและ
เติบโตได้ในระยะยาว

• การแสวงหาตลาดใหม่หรือรักษาส่วนแบ่งตลาด
• การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และแรงงาน
• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• การกระจายความเสี่ยงของภาคธุรกิจ

• เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินของประเทศ
ช่วยสร้างสมดุลต่อเงินไหล • ช่วยเป็น Shock Absorber ให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
เข้า/ออกของประเทศ
• การนาทรัพยากรจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ

• โอกาสในการลงทุนจากสถานการณ์โลกที่ไม่ปกติ
• ช่วยในการเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าหรือได้ประโยชน์จากสิทธิ
พิเศษทางภาษี
• ช่วยพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศ

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูล www.bot.or.th

5.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริม ให้ ก ารลงทุ น ในต่ า งประเทศมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ประกอบด้ วยปั จ จั ยผลัก ดั น
ภายในประเทศ (Push Factor) และปัจจัยดึงดูดจากต่างประเทศ (Pull Factor)
ปัจจัยผลักดันภายในประเทศ (Push Factor) ได้แก่
1) ต้ นทุ นการผลิต ที่สู งขึ้น จนไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เนื่องจากวัตถุดิบ ค่ า จ้ าง
แรงงาน ค่าพลังงาน มีต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้ต้องมีการ
เคลื่อนย้ายการผลิตไปสู่ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ากว่า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
จากรูป 21 จะเห็ น ว่า ค่ าจ้ างแรงงานขั้น ต่าของไทยอยู่ใ นระดับ สูง เที ยบกับ ประเทศอื่น ใน
อาเซียน ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่จาเป็นต้องใช้แรงงาน
จานวนมาก (Labor-intensive Industry) เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ เป็นต้น
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รูป 21 ค่าแรงขัน้ ต่าของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ปี 2556
บาท/วัน
สิงคโปร์
ลาว
78
กัมพูชา
96
ฟิลิปปินส์
301
เมียนมาร์
80
เวียดนาม
105
อินโดนีเซีย
149
ไทย
300
มาเลเซีย
260
0

200

400

1,656

600

800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

ที่มา: Aseanbriefing และ National Wages and Productivity Commission ประเทศฟิลิปปินส์

2) เงื่อนไขทางการตลาดและการค้า อาทิ ตลาดภายในประเทศอิ่มตัวหรือมีการถดถอย
3) ข้อจากัดในการทาธุรกิจในประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมไทยจานวนไม่น้อยขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบ
4) นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนประสาน
ความร่วมมือในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงมีการเจรจาแบบรัฐ
ต่อรัฐ(G to G)ในประเทศเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและลดอุปสรรคของนักลงทุ น นอกจากนี้ ยังมี
การจัดทาแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะที่ 1 ปี 2555-2556 โดยการผ่อน
คลายกฎระเบียบให้บุคคลธรรมดาสามารถนาเงินออกไปลงทุนต่างประเทศได้อย่างเสรี จากเดิมที่กาหนดวงเงิน
ไว้ที่ 100 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ต่อปี
ปัจจัยดึงดูดจากต่างประเทศ (Pull Factor) ได้แก่
1) ขนาดของตลาดและความต้องการภายในประเทศที่ไปลงทุน รวมถึงอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต อาทิ การลงทุนในประเทศจีนหรืออินเดีย ที่มีการขยายตัวสูงของการ
บริโภคอันเกิดจากกาลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตั วทางเศรษฐกิจ รวมถึงโอกาสในการเข้าสู่
ตลาดในภูมิภาคและของโลก
2) เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ มีความอุดมสมบูรณ์และต้นทุนของปัจจัยการผลิตต่า เช่น การลงทุน
ปลูกยางพาราในอินโดนีเซียซึ่งมีพื้นที่ปลูกมาก รวมถึงค่าจ้างแรงงานต่ากว่าประเทศไทย
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3) มีสิทธิ ประโยชน์ และระบบภาษี ที่ จูงใจให้ มีการลงทุ น รวมถึงกฎหมายในประเทศมีการ
คุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น
4) ความพร้อมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค ทั้งทางด้านไฟฟ้า ถนน ท่าเรือ หรือท่าอากาศ
ยาน ที่จะสามารถรองรับการขยายตัวทางด้า นการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
ประเภทต่างๆ
5) อื่นๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5.4 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตหลักของภาคใต้
ธุรกิจของภาคใต้ที่สามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศมักเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีศักยภาพด้าน
การผลิต มีความพร้อมด้านเงินทุนและบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก ทั้งยางพาราแปรรูป
ปาล์มน้ามัน และอาหารทะเล โดยแต่ละรายมีวัตถุประสงค์และแรงจูงใจเพื่อ แสวงหาแหล่งวัตถุดิบ (Resource
Seeking) ภายนอกประเทศเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบในประเทศขาดแคลนและมีราคาสูง เพื่อ ขยายตลาด
(Market Seeking) ด้วยการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ โดยประเทศที่ผู้ประกอบการเลือกไปลงทุน มี
ตลาดภายในขนาดใหญ่จากจานวนประชากรที่มีมาก เป็นโอกาสในการหาตลาดใหม่ที่มีกาลังซื้อสูง และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency Seeking) โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การประหยัดจากการผลิตครั้งละมากๆ (Economies of Scale) ใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ในการส่งออกไปประเทศอื่น เป็นต้น
สาหรับการลงทุนจะเป็นรูปแบบการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในต่างประเทศ เพื่อก่อตั้ง
โรงงานใหม่ (Greenfield Investment) เนื่องจากการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner) เป็นคนในท้องถิ่นนั้น
จะช่วยให้ ผู้ป ระกอบการเข้ าถึงข้อมูล การลงทุ น เชิงลึกเกี่ยวกับ พื้น ที่ แหล่งทรัพยากร การขนส่งคมนาคม
รวมถึงวิธีการปฏิบัติและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งประเทศที่ผู้ประกอบการภาคใต้เลือก
ไปลงทุนส่วนใหญ่มีกฎระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ทาให้ต้นทุนการดาเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้น การหา Partner จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความได้เปรียบในธุรกิจได้ นอกจากนี้ อุปสรรค
ที่ส าคั ญอีกอย่างหนึ่งของผู้ป ระกอบการ คื อ สาธารณู ป โภคพื้น ฐานในประเทศที่ เข้าไปลงทุน ยังไม่พัฒนา
ทั้งการคมนาคมภายในประเทศและการติดต่อกับต่ างประเทศ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าที่ไม่รองรับการดาเนินงาน
ของธุรกิจ ท าให้ ผู้ป ระกอบการจ าเป็ น ต้องลงทุ นในสาธารณู ปโภคเหล่านั้ นเองหรือร่วมกับ รัฐบาลท้ องถิ่น
กระทบต่อต้นทุนการดาเนินงานให้สูงขึ้น สรุปได้ตามตาราง 1 - 3 ดังนี้
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ตาราง 1 สรุปการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการลงทุน
อุตสาหกรรม

ประเทศทีล่ งทุน

ยางพาราแปรรูป

อินโดนีเซีย

ปัจจัยผลักดัน
ปัญหาและอุปสรรค
ปัจจัยดึงดูดจากต่างประเทศ
ภายในประเทศ
(Pull Factor)
(Push Factor)
ตั้งโรงงานใหม่
1) แสวงหา
1) ขาดแคลนปัจจัยการ 1) พื้นที่ปลูกยางใน
1) ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อตั้ง
(Greenfield
วัตถุดิบ
ผลิตโดยเฉพาะพื้นที่
อินโดนีเซียสามารถขยาย
โรงงานยุ่งยากและซับซ้อน
Investment)
2) แสวงหาตลาด
ปลูกยางในไทยที่
ได้ถึง 30-40 ล้านไร่ใน 2) สาธารณูปโภคยังไม่พัฒนา ทา
โดยการร่วมทุนกับ
ขยายได้น้อย
อนาคต
ให้ต้องมีการลงทุนเพิม่ เติม เช่น
บริษัทท้องถิ่น
2) ราคายางไทยสูงกว่า 2) ต้นทุนปัจจัยการผลิตใน
ถนน ไฟฟ้า กระทบต่อต้นทุน
ราคายางอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียต่ากว่าไทย
การดาเนินธุรกิจ
ทาให้ยางไทยสูญเสีย
เช่น ราคายาง ค่าแรง
3) การปกครองของรัฐบาลท้องถิน่
ความสามารถในการ
มีกฎระเบียบและขั้นตอนที่
แข่งขัน
ยุ่งยาก ทาให้ต้นทุนดาเนินการ
เพิ่มขึ้น
4) ความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ใน
การครอบครองที่ดิน เช่น ความ
ขัดแย้งกับคนท้องถิ่น/ไม่
สามารถครอบครองโฉนดได้ มี
เพียงสิทธิ์การถือครองที่ดิน
(เฉพาะบางพื้นที่ในอินโดนีเซีย)
ประเภทการลงทุน

วัตถุประสงค์ของ
การลงทุน

ที่มา: ผู้เขียน
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ตาราง 2 สรุปการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบ/น้ามันมะพร้าว
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการลงทุน
อุตสาหกรรม

ประเทศทีล่ งทุน

น้ามันปาล์มดิบ/
น้ามันมะพร้าว

ฟิลิปปินส์/
อินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์ของ
การลงทุน

ปัจจัยผลักดัน
ปัญหาและอุปสรรค
ปัจจัยดึงดูดจากต่างประเทศ
ภายในประเทศ
(Pull Factor)
(Push Factor)
ตั้งโรงงานใหม่
1) แสวงหาวัตถุดิบ 1) ขาดแคลนปัจจัยการ
1) มีปัจจัยการผลิตมาก
1) สาธารณูปโภคยังไม่
(Greenfield
2) เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิต เช่น ปัญหาการต่อ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูก
พัฒนา ทาให้ต้องมีการ
Investment)
การผลิต
อายุสมั ปทานพื้นที่ปลูก 2) ราคาปัจจัยการผลิตต่า
ลงทุนเพิม่ เติม เช่น ถนน
โดยการร่วมทุนกับ
ในประเทศ พื้นที่ปลูก
กว่าไทย เช่น ค่าแรง
ระบบการขนส่ง ไฟฟ้า
บริษัทท้องถิ่น
มะพร้าวในประเทศ
ราคาที่ดิน
กระทบต่อต้นทุนการ
ลดลง
3) การแข่งขันใน
ดาเนินธุรกิจ
2) ปัญหาการเมืองใน
อุตสาหกรรมยังไม่มาก
2) การปกครองของรัฐบาล
ประเทศ ทาให้ทิศ
จึงมีโอกาสขยายตลาดได้
ท้องถิ่นมีกฎระเบียบและ
ทางการพัฒนาไม่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทาให้
ต้นทุนธุรกิจเพิม่ ขึ้น
3) ความขัดแย้งกรรมสิทธิ์
ในการครอบครองที่ดิน
เช่น ความขัดแย้งกับคน
ท้องถิ่น
ประเภทการลงทุน

ที่มา: ผู้เขียน
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ตาราง 3 สรุปการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการลงทุน
อุตสาหกรรม
อาหารทะเล

ประเทศทีล่ งทุน

ประเภทการลงทุน

เวียดนาม/
ตั้งโรงงานใหม่
อินโดนีเซีย
(Greenfield
(แผนการลงทุน) Investment)

วัตถุประสงค์ของ
การลงทุน

ปัจจัยผลักดัน
ภายในประเทศ
(Push Factor)
1) แสวงหาวัตถุดิบ 1) ขาดแคลนปัจจัยการ
2) แสวงหาตลาด
ผลิต โดยเฉพาะอาหาร
ทะเล
2) ค่าจ้างแรงงานไทยสูง

ที่มา: ผู้เขียน
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ปัจจัยดึงดูดจากต่างประเทศ
(Pull Factor)

ปัญหาและอุปสรรค

1) มีปัจจัยการผลิตมาก และ 1) ปัญหาแรงงานท้องถิน่ ไม่
ราคาถูก
มีทักษะ
2) ตลาดต่างประเทศมีขนาด 2) หาหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
ใหญ่ เนือ่ งจากประชากร
(Partner) ยาก เนื่องจาก
จานวนมาก และมีกาลัง
ต้องการความเชื่อใจและ
ซื้อ
ข้อมูลเชิงลึกในการลงทุน
3) การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล
ยังน้อย ทาให้สามารถตั้ง
ราคาขายได้สูงกว่าในไทย
4) การส่งออกจากเวียดนาม
ไปตลาดยุโรปและสหรัฐฯ
จะได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร GSP

กล่าวโดยสรุปคือ การลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการภาคใต้ยังคงมีปริมาณไม่มาก
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศมักประสบปัญหาเรื่องการขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุน
ขั้นตอน กฎหมาย กฎระเบียบ พื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ วิธีปฏิบัติของประเทศที่จะเข้าไปทาธุรกิจ
จนถึงการประสานกับหน่วยงานและนักธุรกิจในต่างประเทศ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมหลั ก ได้ แ ก่ ยางพาราแปรรู ป น้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ และอาหารทะเล เพื่ อ เป็ น
ฐานข้อมูลเบื้องต้นและเป็นการสร้างโอกาสการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในอนาคต (ตาราง 4)
ตาราง 4 ข้อมูลเพิม่ เติมในการลงทุนต่างประเทศ
อุตสาหกรรม
- ยางพาราแปรรูป/
น้ามันปาล์มดิบ

- อาหารทะเล

ประเทศ
โอกาสในการลงทุน
อินโดนีเซีย - หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุน คือ
คณะกรรมการประสานงานการลงทุน หรือ
BKPM (Investment Coordinating
Board) ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี
- ระเบียบทางด้านการลงทุนเหมือนกันทุกพืน้ ที่
โดยมีรัฐบาลกลางเป็นผู้กากับดูแล และนัก
ลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้
100% เกือบทุกธุรกิจ
- มีพื้นที่ปลูกยาง/ปาล์มน้ามันอีกมาก
- หาแรงงานได้ง่ายและค่าจ้างต่าเพียง 156 บาท
ต่อวัน
เวียดนาม - หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุน คือ
Foreign Investment Agency สังกัด
กระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry of
Planning and Investment) และมี
หน่วยงานระดับกรม (Department of
Planning and Investment : DPI) ประจา
อยู่ในทุกจังหวัด
- รัฐบาลเวียดนามให้การส่งเสริมการลงทุนแบบ
Joint Venture มากที่สุด
- ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่ง
เวียดนามใต้ เช่น เตี่ยงยาง และเวียดนามกลาง
เช่น ดานัง
- โดยทั่วไปนักลงทุนต่างชาติจะได้รับสิทธิในการ
เช่าที่ดินประมาณ 50 ปี
- เวียดนามได้รับสิทธิ GSP จากยุโรปและสหรัฐฯ
- แรงงานมีทักษะ เนื่องจากมีมาตรฐานการศึกษา
ที่ค่อนข้างสูง
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ข้อพึงระวัง
- กฎระเบียบของรัฐบาลท้องถิ่นมี
กระบวนการมาก ยุ่งยากและซับซ้อน
รวมถึงบางอย่างไม่มีความโปร่งใส
- ปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะไฟฟ้า เนือ่ งจาก
ผลิตได้พอดีกับความต้องการใช้ จึงไม่มี
สารองในกรณีฉุกเฉิน

- กฎหมายและระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ และแตกต่างกันในแต่ละ
จังหวัด
- ปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังล้า
หลัง รวมถึงการผลิตไฟฟ้ายังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ บางครั้ง
จึงต้องมีการจัดสรรเวลาการใช้
- แรงงานที่มีการศึกษาจะ Aggressive
มากเรื่องสวัสดิการและค่าจ้าง

อุตสาหกรรม

ประเทศ
ฟิลิปปินส์

โอกาสในการลงทุน
ข้อพึงระวัง
- หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุน คือ
- นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถนาเงินกลับ
Board of Investments (BOI) สังกัด
ประเทศได้ทั้งหมด แต่จะต้องเสียภาษี
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
รายได้ส่วนบุคคล 30%
(Department of Trade and Industry:
- ปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่
DTI)
เพียงพอ ไฟฟ้าดับบ่อย เส้นทาง
- นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้
คมนาคมไม่สะดวก
100% ยกเว้นกิจการที่อยู่ในรายการต้องห้าม - สหภาพแรงงานแข็งแกร่งมาก ทาให้
- พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ค่าจ้างแรงงานสูง โดยค่าจ้าง ณ ปี
2556 ประมาณ 204 บาทต่อวัน
 ปลาทูน่า – มุสลิมมินดาเนา คาบสมุทรซัม
บวงกา ดาเวา
 กุ้ง – ลูซอนกลาง ตากาล็อกใต้ วิซายัส
ตะวันตก วิซายัสกลาง

ที่มา: รวบรวมโดยผู้เขียน

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เศรษฐกิจภาคใต้มีลักษณะแบบ Export-led Growth Economy โดยในปี 2555 สัดส่วนมูลค่า
การส่งออกในผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (Gross Regional Product: GRP) คิดเป็นร้อยละ 47 อย่างไร
ก็ตาม การพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขั้นต้นเป็นหลัก ทาให้ต้องเผชิญกับความผันผวน
ของราคาสิน ค้ าเกษตรและการพึ่ งพาความต้องการซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ห ลักของ
ประชากรในภาคใต้ไม่แน่นอน ขึ้นกับราคาและกาลังซื้อจากเศรษฐกิจโลก
หากพิจารณาส่วนประกอบของเศรษฐกิจภาคใต้ นอกเหนือจากการส่งออกพบว่า การลงทุน จาก
ภาคเอกชน เป็นประเด็นสาคัญที่ถูกกล่าวถึงในยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจปัจจุบัน เนื่องจากภาคเอกชนมี
บทบาทเพิ่มสูงขึ้นในการเป็นรากฐานกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้จ่าย การส่งออก เป็น ต้น
โดยการลงทุนจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิตอุตสาหกรรม การพัฒนาความสามารถในการผลิตและสร้าง
รายได้แก่ประชากร ดังนั้นการให้ความสาคัญกับการลงทุนจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันการลงทุนในภาคใต้มีส่วนช่วยทาให้เกิดการพัฒ นาความสามารถของ
แรงงาน (Productivity) และการที่ แรงงานในอุตสาหกรรมมี Productivity สูงขึ้ น จะช่วยให้
อุตสาหกรรมเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มจากการพัฒนา Productivity ของแรงงานเป็นการ
ยกระดับความสามารถของแรงงาน ซึ่งความสามารถนี้จะคงอยู่ตลอด ทาให้อุตสาหกรรมเติบโต ซึ่งจะ
ส่งผลต่อเนื่องไปยังค่าตอบแทนแรงงานหรือค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลดอัตราการว่างงานในภาคใต้
จาเป็นต้องลงทุนเพื่อให้อุตสาหกรรมมีการเติบโต (ผลผลิตเพิ่ม) และพัฒนา Productivity ของแรงงาน
ไปพร้อมกัน
อย่ างไรก็ต าม การลงทุ น ในภาคใต้อาจมีข้อจ ากัดบางประการที่ ทาให้ ไม่สามารถลงทุ นได้เต็ม
ศักยภาพ เช่น การขาดแคลนปัจจัยการผลิต การแข่งขันในอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น
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นอกจากนี้ ภายใต้การเปิดเสรีท างการค้ าและการลงทุน ระหว่างประเทศ ก่อให้ เกิดความท้าทายในการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการในท้ องถิ่นจึงต้องแสวงหาโอกาสและช่องทาง
ลงทุนใหม่โดยการออกไปลงทุนต่างประเทศ
การลงทุน TDI ของธุรกิจภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ โดยออกไปลงทุนในสิงคโปร์เป็น
สัดส่วนสูงที่สุด แต่เมื่อเทียบกับภาพรวมการลงทุน TDI ของทั้งประเทศ พบว่า TDI ของธุรกิจภาคใต้ ยัง
มีปริมาณและมูลค่าไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย และมัก
กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหลักเพียงไม่กี่ประเภท เนื่องจากการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศมักประสบ
ปัญหาเรื่องการขาดข้อมูลเชิงลึกในการลงทุน ขั้นตอน กฎหมาย กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ ของประเทศที่จะ
เข้าไปทาธุรกิจ พื้ นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมถึงการประสานกับหน่วยงาน และนักธุรกิจใน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ การเข้าไปลงทุนของธุรกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นการเข้าไปด้วยศักยภาพ ความ
พร้อมและความได้เปรียบของบริษัทเอง เช่น เทคโนโลยี เงินทุน บุคลากร เป็นต้น แต่สาหรับธุรกิจอีก
หลายรายรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ศักยภาพความพร้อม หรือข้อได้เปรียบต่างๆ
อาจเกิดขึ้นได้ยาก สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการอีกหลายรายยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ
จากผลการศึกษาดังกล่าว นาไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายดังนี้ คือ
1) การลงทุนควรเป็นไปในทิศทางที่ทาให้ผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ อุ ต สาหกรรมเติ บ โตอย่ า งมี ศั ก ยภาพ โดยสิ่ ง ที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถท าได้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพแรงงาน คือ การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานทั้งด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยี รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นภายใต้จานวนพนักงานที่เท่าเดิม
2) ภาคเอกชนควรรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) สร้างเครือข่าย ระดมข้อมูล เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการออกไปลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้การลงทุนในลักษณะเป็น Supply Chain แก่ธุรกิจ
รายใหญ่ที่มีการลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้ว จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศของ
ธุรกิจรายใหม่ได้
3) ภาครัฐมีความจาเป็นต้องส่งเสริม อานวยความสะดวก เตรียมความพร้อม ตลอดจนแสวงหา
ช่องทางให้กับผู้ประกอบการไทย เช่น การมีหน่วยงานให้คาปรึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
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รายละเอียดตัวแปรในแบบจาลอง
1. มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตหลัก (MAINV_MANU)
ความถี่/ ระยะเวลา รายเดือน/ ตั้งแต่ ม.ค.2547 – ธันวาคม 2556
วิธีการจัดทา
1) รวมมูลค่าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบ และอุตสาหกรรมสัตว์น้า ในภาคใต้
2) จัดทาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Moving Average-6 period) ดังนี้
MAINV_MANU =

-

-

-

-

-

โดยที่ INV คือ มูลค่าโครงการฯ ใน 3 อุตสาหกรรมการผลิตหลัก
แหล่งที่มา
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 และ 6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. ผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตหลักของภาคใต้ (LP_MANU)
ความถี่/ ระยะเวลา รายเดือน/ ตั้งแต่ ม.ค.2547 – ธันวาคม 2556
วิธีการจัดทา
1) วัดปริมาณผลผลิตต่อแรงงาน โดยคานวณจาก สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตใน 3 อุตสาหกรรม
การผลิต ต่อจานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของภาคใต้
LP_MANU =
แหล่งที่มา
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ กรมศุลกากร/ สานักงานสถิติแห่งชาติ
3. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคใต้ (MPI_SA)
ความถี่/ ระยะเวลา รายเดือน/ ตั้งแต่ ม.ค.2547 – ธันวาคม 2556
วิธีการจัดทา
1) จัดทาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป (2543=100)
MPI_rubber =
โดยที่ Rubbert ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ ถุงมือยาง
และไม้ยางพารา
Rubbert คือ ปริมาณผลผลิตยางฯ ในปี 2543
2) จัดทาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบ (2543=100)
MPI_palm =
โดยที่ Palmt คือ ปริมาณผลผลิตน้ามันปาล์มดิบ
Palmi คือ ปริมาณผลผลิตน้ามันปาล์มดิบ ในปี 2543
3) จัดทาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (2543=100)
MPI_seafood =
โดยที่ Seafoodt ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตอาหารทะเลแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และ
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
Seafoodi คือ ปริมาณผลผลิตอาหารทะเลฯ ในปี 2543
4) จัดทาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคใต้
MPI

=

โดยที่
คือ น้าหนักของอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป (สัดส่วนมูลค่าผลผลิตของภาคใต้
เทียบกับมูลค่าผลผลิตของประเทศ เท่ากับ 52.26
2 คือ น้าหนักของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบ (สัดส่วนมูลค่าผลผลิตของภาคใต้
เทียบกับมูลค่าผลผลิตของประเทศ เท่ากับ 7.62
3 คือ น้าหนักของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (สัดส่วนมูลค่าผลผลิตของภาคใต้
เทียบกับมูลค่าผลผลิตของประเทศ เท่ากับ 40.12
5) คานวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคใต้ปรับฤดูกาลแบบ X12-ARIMA ได้เป็น MPI_SA
แหล่งที่มา
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ กรมศุลกากร
4. สัดส่วนการใช้กาลังแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต (LF_MANU)
ความถี่/ ระยะเวลา รายเดือน/ ตั้งแต่ ม.ค.2547 – ธันวาคม 2556
วิธีการจัดทา
สัดส่วนกาลังแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตของภาคใต้ ต่อจานวนแรงงานทั้งหมดของภาคใต้
แหล่งที่มา
สานักงานสถิติแห่งชาติ
5. อัตราการว่างงานรวมภาคใต้
ความถี่/ ระยะเวลา รายเดือน/ ตั้งแต่ ม.ค.2547 – ธันวาคม 2556
แหล่งที่มา
สานักงานสถิติแห่งชาติ (เผยแพร่เว็ปไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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ผลการคานวณ VAR Model
Vector Autoregression Estimates
Date: 07/30/14 Time: 13:46
Sample (adjusted): 2547M07 2556M12
Included observations: 114 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
MAINV_MANU LP_MANU

MPI_SA

LF_MANU

UN_EM

MAINV_MANU(-1)

0.857295
(0.05149)
[ 16.6490]

0.004586
(0.00411)
[ 1.11646]

0.004627
(0.00253)
[ 1.83163]

8.18E-05
(0.00021)
[ 0.39067]

6.70E-06
(0.00011)
[ 0.06201]

LP_MANU(-1)

-1.141734
(2.59953)
[-0.43921]

0.397710
(0.20739)
[ 1.91772]

0.106003
(0.12753)
[ 0.83122]

-0.006581
(0.01057)
[-0.62237]

0.003363
(0.00546)
[ 0.61612]

MPI_SA(-1)

2.417560
(2.40851)
[ 1.00376]

0.709289
(0.19215)
[ 3.69138]

0.768312
(0.11816)
[ 6.50252]

-0.016546
(0.00980)
[-1.68880]

-0.012581
(0.00506)
[-2.48759]

LF_MANU(-1)

-23.97418
(47.5746)
[-0.50393]

4.908085
(3.79544)
[ 1.29315]

-1.521343
(2.33390)
[-0.65184]

-0.226391
(0.19353)
[-1.16983]

0.037937
(0.09990)
[ 0.37976]

UN_EM(-1)

2.093381
(41.7949)
[ 0.05009]

-1.006492
(3.33433)
[-0.30186]

3.299041
(2.05036)
[ 1.60900]

0.084791
(0.17001)
[ 0.49873]

0.372911
(0.08776)
[ 4.24919]

C

90.73009
(416.291)
[ 0.21795]

-66.45951
(33.2111)
[-2.00112]

24.22944
(20.4223)
[ 1.18642]

12.13955
(1.69340)
[ 7.16875]

1.894822
(0.87412)
[ 2.16768]

0.800538
0.791304
4590374.
206.1637
86.69139
-766.1456
13.54641
13.69042
809.4573
451.2892

0.753119
0.741690
29216.00
16.44745
65.89163
-477.8966
8.489414
8.633424
122.0707
32.36142

0.840819
0.833450
11047.48
10.11393
114.0949
-422.4633
7.516900
7.660910
143.3044
24.78263

0.285391
0.252307
75.95775
0.838637
8.626324
-138.6158
2.537119
2.681130
7.463496
0.969868

0.457532
0.432417
20.23947
0.432900
18.21799
-63.23085
1.214576
1.358587
1.278860
0.574610

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

27194657
20752867
-1769.142
31.56390
32.28395
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นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
จัดตัง้ หน่วยงานรับผิดชอบ

 จัดตั้ง “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ”
จัดตั้ง “สานักส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ”

ให้ขอ้ มูล & องค์ความรู้

 จัดตั้งศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดอบรมหลักสูตรสร้าง
นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 3-4)
 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
นักลงทุนอย่างครบวงจร พร้อมมีทีมที่ปรึกษา ช่วยเหลือแนะนานักลงทุนไทยใน
การไปลงทุนในประเทศเป้าหมาย
 ศึกษาลู่ทางการลงทุนเชิงลึกในอุตสาหกรรมเป้าหมายสาขาต่างๆ
 จัดสัมมนาเผยแพร่ลู่ทางการลงทุน ในหัวข้อต่างๆ เช่น กฎระเบียบในการทา
ธุรกิจในต่างประเทศ โอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมที่นา่ สนใจ เป็นต้น
 นานักลงทุนไทยไปสารวจลู่ทางการลงทุนและหารือกับหน่วยงานรัฐใน
ต่างประเทศ
 ประสานงานเพือ่ อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับนักลงทุน
 เจรจา G to G ในประเทศเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและลดอุปสรรค
ของนักลงทุน

สารวจลูท่ างการลงทุน
ประสานงาน แก้ปญ
ั หา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ประเภทธุรกรรม
ลงทุน
ให้กยู้ มื

ลงทุนโดยถือหุ้นตั้งแต่ 10%
ลงทุนในกิจการในเครือ
ลงทุนในกรณีอนื่
กิจการในเครือ
ไม่ใช่กิจการในเครือ

วงเงิน
นิตบิ คุ คล

บุคคลธรรมดา
ตามความจาเป็น

USD 50 ล้าน

ขออนุญาต
ตามความจาเป็น
ขออนุญาต

