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บทสรุปผู้บริ หาร
เงิน ทุน ทางตรงระหว่างประเทศขาเข้า (Inward FDI) เป็ น ป ัจจัยหนึงทีสําคัญ ในการผลักดัน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายทศวรรษทีผ่านมากรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์และชโย
ดม สรรพศรี (2555) ได้ศกึ ษาถึงผลกระทบของ FDI ทีเข้ามาในประเทศไทยและพบว่า FDI ช่วยส่งเสริมการ
จ้างงาน ผลิตภาพการผลิต และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเมือประเทศไทยมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจทีเพิมสูงขึน ก็อาจส่งผลให้เงินทุนทางตรงระหว่างประเทศไหลออกจากประเทศไทย
หรือผูป้ ระกอบการไทยเริมมีการไปลงทุนในต่างประเทศเพิมขึนเรือยๆ
เมือพิจารณาถึงเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศทีไหลออก (outward FDI) จากประเทศไทยจะพบว่า
ประเทศไทยมี outward FDI เพิมขึนนับจากช่วงต้นทศวรรษที 1990s ซึงมีการเปลียนแปลงนโยบายลดการ
ควบคุมเงินทุน (capital control) แต่ outward FDI ของประเทศไทยลดลงอย่างมากหลังเกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเงินในภูม ิภาคเอเชียในช่วงปีค.ศ. 1997 แต่การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยเริม
กลับมาเพิมสูงขึนเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีทผ่ี านมา
แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีระดับ outward FDI ทีตํากว่า
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอาเซียนอืนๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ดังแสดงให้เห็นในตารางที 1

ตารางที 1: มูลค่าเงิ นลงทุนขาออกสะสมจากประเทศอาเซียน (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์

เงิ นลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก (stock)
1990
2000
2011
7,808
56,755
339,095a
753
15,878a
106,217
418
2,203
33,226a
86a
6,940a
9,502a
406a
2,044a
6,590a
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การทีประเทศไทยมี outward FDI ตําอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตได้ Ohno (2009) ชีให้เห็นว่า outward FDI เป็นป ัจจัยหนึงทีทําให้
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) ดังเดิม เช่น ไต้หวัน เกาหลี สามารถพ้น จากกับดักรายได้ระดับกลาง
(middle income trap) มาเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ นอกจากนีประเทศไทยยังมีป ัจจัยภายนอกประการอืน
ซึงทําให้ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องผลักดัน outward FDI อันประกอบไปด้วยข้อตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมภิ าค การเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย
เ ข้ า สู่ สั ง ค ม สู ง วั ย ก า ร ป รั บ ตั ว เ พิ ม สู ง ขึ น ข อ ง ค่ า แ ร ง แ ล ะ ต้ น ทุ น
การผลิต การเปิดประเทศทีมากขึนของกลุ่มประเทศอนุ ภูมภิ าคลุ่ม แม่นําโขง จึงสร้างโอกาสในการลงทุน
ให้กบั นักลงทุนในประเทศไทยการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบตั กิ ารในหลายอุตสาหกรรม และโอกาสใน
การขยายตลาด และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงด้านการค้าเพือขยายตลาด
หากพิจารณาถึงประเทศทีประเทศไทยมีศกั ยภาพจะเข้าไปลงทุนแล้วจะพบว่ากลุ่มประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่นําโขง อันได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา (CLMV) มี
ความน่าสนใจมาก คณะผูว้ จิ ยั จึงทําการศึกษาถึงสถานการณ์ป ัจจุบนั ของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขา
ออกของประเทศไทย ป ัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะในกรณีของ
ประเทศลาว กัมพูชา พม่าและเวียดนาม รวมถึงป ัจจัยทีทําให้เงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของ
ประเทศไทยอยูใ่ นระดับทีตํากว่าประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และนโยบายทีสองประเทศดังกล่าวใช้ในการ
ส่งเสริมการลงทุนทังนีเพือจะได้ทราบถึง แนวทางในการวางนโยบายด้านเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ
ขาออกของประเทศไทย

1. วรรณกรรมปริทัศน์
1.1 แรงจูงใจของการลงทุน-ปั จจัยของประเทศผู้รับทุน (Pull Factors)
มีง านวิจ ยั มากมายทีพยายามอธิบายสาเหตุของการลงทุน ระหว่างประเทศในแง่มุม ต่างๆ เช่น
ทฤษฎี “ศูนย์กลาง-ปริมณฑล” (Core-periphery) ซึงอธิบายให้เห็น ถึง การย้ายฐานการผลิตจากประเทศ
ศูนย์กลางไปยัง ประเทศปริม ณฑลเพือให้ไ ด้ประโยชน์จ ากค่าจ้างทีถูกกว่า แต่ห ลายทฤษฎีมกั จะเน้ นไป
ในทางใดทางหนึงและอาจขาดภาพรวมของการตัด สิน ใจของบริษ ัท ในการลงทุ น ซึงนํ า ไปสู่ท ฤษฎี
การลงทุนระหว่างประเทศทีรูจ้ กั กันในนาม OLI (Ownership, Location andInternalization) paradigm จาก
งานของ Dunning (1981) และเชือมโยงเข้ากับสาเหตุการลงทุนสีประการ อันได้แก่ การเสาะหาทรัพยากร
การเสาะหาตลาด การเสาะหาประสิทธิภาพ และ การเสาะหาสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ (resource seeking,
market seeking, efficiency seeking and strategic asset seeking) ใน Dunning (1993) ซึงแรงจูงใจทังสี
ประการนีเป็นการพิจารณาคุณลักษณะของประเทศผูร้ บั ทุนจึงเป็นป ัจจัยทีเรียกกันว่า “Pull Factors” 1
1.2 แรงจูงใจในการลงทุน-ปั จจัยภายนอกประเทศผู้รับทุน (‘Push Factors’)
UNCTAD (2006) กล่าวถึงความสําคัญของ push factors ต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขา
ออก โดยเน้นป ัจจัยของประเทศผูล้ งทุน ได้แก่ สภาพตลาด สภาพการค้า ค่าใช้จ่ายในการผลิต สภาพการทํา
ธุรกิจในประเทศ และนโยบายของรัฐ (market conditions, trade conditions, cost of production, local
business conditions and home government policies)
ตัวอย่างป ัจจัย market conditions ได้แก่ ตลาดภายในมีขนาดเล็ก การเติบโตทางเศรษฐกิจทีลด
ระดับลง Masron และ Shahbudin (2010) พบว่า market conditions นับเป็นป ัจจัยทีสําคัญทีสุดสําหรับ
ประเทศไทยและมาเลเชียในการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ สําหรับ trade conditions นันอาจหมายถึง
ความสะดวกและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางการค้า ซึงรวมถึง การกีดกัน และภาษีท างการค้าระหว่างกัน เมือ
พิจารณาป ัจจัยผลักดันการลงทุนอันเนืองมาจากค่าใช้จ่ายการผลิตภายในทีสูงขึนนันจะพบว่า เป็นป ัจจัยที
สําคัญสําหรับประเทศทีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมาระยะหนึง ทําให้ค่าจ้างแรงงานเพิมสูงขึน ดังจะเห็นได้
จากโยกย้ายฐานการผลิต โดยเฉพาะในส่วนทีใช้แรงงานมากของบริษทั ญีปุ ่ นไปยังประเทศกําลังพัฒนาใน
1

โดย Fernndez-Arias (1996), Gottschalk (2001)และCalvo et al (1996) กําหนดให้ ‘pull factors’ เป็ นลักษณะของ
ประเทศผูร้ บั ทุนเอง ในขณะที ‘push factors’ เป็นสิงอืนๆ ทีอยู่นอกเหนืออิทธิพลของประเทศผูร้ บั ทุน

อดีตซึงประเทศกําลังพัฒนาเหล่านัน Ariff และ Lopez (2007) ทีพบว่าป ัจจัยดังกล่าวมีความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศของบริษทั จากประเทศไทยและมาเลเชีย อย่างไรก็ตาม ป ัจจัยด้านนียังไม่ม ี
ความสําคัญมากนักสําหรับประเทศอินเดียและจีน UNCTAD (2006)
1.3 ประโยชน์ ของการลงทุนทางตรงระหว่ างประเทศ
ประโยชน์ของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศนันมีไ ด้ทงต่
ั อประเทศผู้รบั ทุน (Host Country
Effects) และประเทศผูใ้ ห้ทุน (Home Country Effects)
สําหรับประโยชน์ต่อประเทศผู้รบั ทุนอาจเนืองมาจากการได้ร บั เงินทุนในประเทศทีขาดแคลนทุน
ดังเช่นใน Mundell (1957) และ Kojima (1973) การได้รบั การการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่า งๆ เช่ น การสร้า งทรัพ ยากรบุ ค คลทีสามารถถ่ า ยทอดความรู้ใ ห้ก ับ บริษ ัท ในประเทศในงานของ
Haaker(1999) และ Fosfurietal (2001) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหรือการจัดการแบบต่างๆ
รวมถึงโอกาสในการเลียนแบบสินค้า ในงานของ Mansfield และ Romeo (1980), Dunning (1993) และ
Wang
และ Blomström
(1992)
การช่ วยเพิ มอุ ป สงค์ ใ นตลาดภายในซึ งทํ า ให้ เ กิ ด
การพัฒนาการผลิตในสินค้าขันกลางและสินค้าต่อยอดอืนๆ ของบริษทั ภายในตามงานของ RodriguezClare (1996) และ Markusen และ Venables (1999) การสร้างแรงผลักดันในการแข่งขันกับบริษ ัท
ภายในประเทศซึงช่วยทําให้เกิดการพัฒนาในงานของ Cantwell (1989), Wang และ Blomström (1992)
และ GlassและSaggi (2002)
สําหรับประโยชน์ต่อประเทศผู้ลงทุน (Home Country Effects) นัน สืบเนืองจากประโยชน์ทบริ
ี ษทั
ได้รบั จากการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึงอาจเป็นผลมาจากการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ การลดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตต่างๆ และการเพิมประสิทธิภาพในการผลิตจากความสามารถในการเข้าถึง economies of scale
and scope อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การไปลงทุนในต่างประเทศจะช่วยสร้างเสริมสถานะในตลาดแก่บริษทั แต่
ประโยชน์ทบริ
ี ษทั ได้รบั อาจไม่ได้ส่งให้เกิดประโยชน์โดยรวม Kokko (2006) แสดงและอภิปราย Home
Country Effects ในทางทฤษฎีและจากงานวิจยั เชิงประจักษ์ต่างๆ และพบว่าโดยมากจะพบว่าการลงทุน
ทางตรงขาออกช่วยเพิมระดับการส่งออกและการผลิตของประเทศผูร้ บั ทุนเล็กน้อย ในขณะทีผลของการจ้าง
งานโดยรวมเป็นไปในเชิงลบเล็กน้อยเนืองมาจากการเปลียนแปลงลักษณะการจ้างงานภายใน จากการใช้
แรงงานสูงมาเป็นการผลิตทีใช้เทคโนโลยีสงู และแรงงานน้อยลง

2. สถานการณ์ การลงทุนทางตรงระหว่ างประเทศขาออกของประเทศไทย
ประเทศไทยในอดีตทีผ่านมามีการออกไปลงทุนยังต่างประเทศในระดับทีตํามาก และเพิงมีแนวโน้มเพิม
สูงขึนเป็นอย่างมากใน 2 ปีทผ่ี านมาหากพิจารณารายละเอียดของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก
ของประเทศไทยจากตารางที 3-1 จะพบว่า ประเทศไทยมีการออกไปลงทุนในธุรกิจ เหมืองแร่มากทีสุด
ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและปิโ ตรเคมี และภาคบริการ
โดยเฉพาะบริการทางการเงินและประกันภัย บริการทีเกียวข้องกับโรงแรมและร้านอาหาร และบริการค้าปลีก
และซ่อมบํารุง
หากพิจารณาจากประเทศผูร้ บั ทุนของประเทศไทยแล้วจะพบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นประเทศผู้รบั
ทุนทีสําคัญทีสุดของประเทศไทยตามมาด้วยประเทศฮ่องกง จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ผูร้ บั ทุนทีสําคัญของประเทศไทยคือประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
พม่า และมีอตั ราการเพิมขึนของการออกไปลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชาอย่างเห็นได้ชดั จึงนับได้วา่ กลุ่ม
ประเทศ CLMV นับว่าเป็นประเทศทีมีศกั ยภาพสูงในการเข้าไปลงทุนจากประเทศไทยเนืองจากข้อได้เปรียบ
ทางภูมศิ าสตร์ทประเทศไทยมี
ี
พรมแดนติดกับทุกประเทศ (ยกเว้นประเทศเวียดนาม) ดังนันในทีนีคณะผูว้ จิ ยั
จึงเลือกศึกษาการออกไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นสําคัญ
รูปที 1: เงิ นลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ CLMV
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หากพิจ ารณากรณี ข องประเทศกัม พูช าจะพบว่า ประเทศกัม พูช าเป็ น หนึ งในประเทศทีมีน โยบาย
การส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างมาก มีการเปิดประเทศมากขึน มีการได้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีจากประเทศใหญ่
เช่ น สหรัฐ อเมริ ก า และสหราชอาณาจัก รอัง กฤษ มี ทํ า เลที ตังที ติ ด กับ ประเทศไทย รวมถึ ง มี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจํานวนมาก และต้นทุนแรงงานทีตํา นอกจากนี ทางกัมพูชายังได้มกี ารจัดตังสภา
พัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชา (CDC) ทําหน้าทีส่งเสริมการลงทุน โดยธุรกิจทีขึนทะเบียนกับ CDC จะได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ในการลงทุนในด้านต่าง ๆ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ในป ัจจุบนั มีนักลงทุนไทยได้ยา้ ย
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสือผ้า อุตสาหกรรมรองเท้า และอุตสากรรมชินส่วนอิเลคทรอนิกส์ ไป
ยังประเทศกัมพูชา
ในส่วนของประเทศลาว จากการศึกษาพบว่าประเทศลาวมีนโยบายการเปิดประเทศเพิมขึนเป็นอย่างมาก
นับ ตังแต่ ค .ศ. 2000 เป็ น ต้น มา อีก ทังประเทศไทยยัง มีข้อ ได้เปรียบจากการมีพรมแดนติดกัน การมี
วัฒนธรรมทีใกล้เคียงกัน และการใช้ภาษาทีใกล้เคียงกัน ประเทศลาวยังนับว่าเป็นประเทศทีมีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ์ จึงเหมาะต่อการเข้าไปลงทุนการทําเหมืองแร่ และการเกษตรหากนับเฉพาะปี ค.ศ.2000-2010 จะ
พบว่ า ประเทศไทยมี ก ารลงทุ น สะสมอยู่ ใ นอัน ดั บ ที 3 โดยมี ป ระเทศเวี ย ดนาม และจี น ที มี
การลงทุนมูลค่าสูงกว่าของไทย
เมือพิจารณากรณีของประเทศพม่าจะพบว่า ประเทศพม่ามีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีสูงภายหลัง
จากการเปิดประเทศและการปฏิรปู การปกครองทําให้ประเทศต่างๆ โดยประเทศพม่ามีป ัจจัยทีส่งเสริมการ
เข้าไปลงทุนของนักธุรกิจไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติการมี
จํ า น ว น แ ร ง ง า น ค่ อ น ข้ า ง ม า ก แ ล ะ ต้ น ทุ น แ ร ง ง า น ที ไ ม่ แ พ ง โ ด ย พ บ ว่ า
ประเทศไทยเป็นผูล้ งทุนชาวต่างชาติขนาดใหญ่อนั ดับที 2 ในเมียนมาร์ โดยเป็นรองเพียงแค่ประเทศจีน
ถ้าหากพิจารณาจากลักษณะอุตสาหกรรมทีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพม่าตามตารางที 3-7 จะ
พบว่าเกือบร้อยละ 80 จะอยู่ใ นอุตสาหกรรมทีมีความเกียวข้องกับพลัง งาน นํ ามัน และก๊าซธรรมชาติ
เป็ น หลัก แต่ ย งั มีก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมการผลิต น้ อ ยเพราะข้อ จํากัด ด้า นโครงสร้า งพืนฐานและ
สาธารณูปโภคทีจําเป็นต่อการผลิต
ในส่วนของประเทศเวียดนาม จากการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจ เวียดนามมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง
โดยเฉพ าะ การ ขยายตั ว ใน ภาคอุ ต สาห กร รมป ั จจั ย ส่ ว นหนึ งม าจากก ารที การ เพิ มขึ น ของ
การลงทุ น ต่ า งชาติ และการจัด พืนทีเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ 100 กว่ า เขตกระจายอยู่ท ัวประเทศ

โดยนัก ลงทุ น ต่ า งชาติจ ะได้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ ต่ า งๆ ประกอบกับ การที เวีย ดนามมีต ลาดขนาดใหญ่
และมีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ และค่าจ้างแรงงานทีตํากว่าหลายๆประเทศ ทําให้
เวียดนามเป็นฐานการผลิตทีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลิต โดยในปี 2011เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (จีน) มีขนาดการลงทุนในเวียดนามใหญ่ทสุี ด รองลงมา
คือ ญีปุ ่นและสิงคโปร์ โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนทีเข้ามาลงทุนมากทีสุด คือ สิงคโปร์ ในขณะทีไทยมีขนาด
การลงทุนใหญ่เป็นอันดับ 3 มีสดั ส่วนการลงทุนเพียงร้อยละ 1.4
3. แรงผลักดัน การลงทุน ระหว่ างประเทศขาออกของไทยและแรงดึงดูด การลงทุน ระหว่ างประเทศของประเทศ
CLMV
จากการพิจารณาข้อมูลฑุติยภูมซิ งส่
ึ วนใหญ่นํามาจากข้อมูลล่าสุดของ World Bank เช่น GD, GNI,
ค่าแรงงานขันตํา2 ดัช นีประสิท ธภาพการขนส่ง (Logistics performance index) ดัช นีความยากง่าย
ในการดําเนิ น ธุ ร กิจ (Ease of Doing Business) ข้อ มูล ด้า นโครงสร้า งพืนฐานต่ า งๆ และข้อ มูล
อัต ราดอกเบียและระบบการเงิน จะพบว่า ประเทศไทยมีป ัจจัย ทีผลัก ดัน การลงทุ น ไปต่ า งประเทศ
พร้อมทังประเทศ CLMV ก็มปี ัจจัยทีดึงดูด การลงทุนของไทยเข้าไปเช่นกัน โดยสรุปได้ดงั ตารางที 2

2

ข้อมูลจาก Asean Briefing และข่าว

ตารางที 2: ตารางสรุปแรงผลักดันของไทยและแรงดึงดูดการลงทุนของประเทศในกลุ่ม CLMV
แรงผลักดัน/แรงดึงดูด
ตลาด
การขยายตลาด

ทรัพยากร

สิทธิประโยชน์เพือ
การขยายตลาด

ไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนา ทําให้อาจ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ ในการส่งออกไป
ยังประเทศพัฒนาแล้วตํากว่า
(นอกจากจะมีสนธิสญ
ั ญาระหว่างกัน)

นับเป็นประเทศด้อยพัฒนา ทําให้อาจได้รบั
สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปยังประเทศ
พัฒนาแล้วมากกว่าไทยในสินค้าบางชนิด
เช่น นําตาล

แรงงาน

ค่าจ้างแรงงานสูงกว่า CLMV มาก
(แต่แรงงานมีคณ
ุ ภาพมากกว่า)

ค่าจ้างแรงงานตํา แต่มปี ญหาเรื
ั
องทักษะ และขาดแคลนแรงง
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรอืนๆ

เริมขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น พลอย ป่าไม้
ไม่เป็นแรงผลักดัน

มีทรัพยากรธรรมชาติทสมบู
ี รณ์ กว่าไทยและมีพนที
ื ทางการเก

การดําเนินธุรกิจ

ไม่เป็นแรงผลักดัน

ไม่เป็นแรงดึงดูด

ภาษี

ภาษีโดยเฉพาะภาษีนิตบิ คุ คล
ค่อนข้างสูง
ไม่เป็นแรงผลักดัน

ระดับภาษีตํากว่าไทยแม้สว่ นใหญ่จะไม่มากนัก แต่มกี ารให้ส
ดําเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือทําธุรกิจเป้ าหมายทีได
ไม่เป็นแรงดึงดูด

โครงสร้างพืนฐาน
ความยากง่าย
ของการทํา
ธุรกิจ
การเงิน

ไทย
กัมพูชา
ลาว
ตลาดของไทยแม้จะมีขนาดใหญ่กว่า ระดับ GDP ประชากร และกําลังซือน้อยแต่
แต่มกี ารเติบโตน้อยและการแข่งขันสูง มีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีนี

ไม่เป็นแรงดึงดูด

4. ดัชนีวัดผลประกอบการของเงินทุน ทางตรงระหวางประเทศขาออกของประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์

เพือให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างระดับการลงทุน ทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศใด
ประเทศหนึงกับระดับ โลกโดยพิจ ารณาความสามารถในการผลิต ของประเทศนันเมือเปรีย บ จึง เกิด
การสร้างดัชนีวดั ผลประกอบการของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก (Outward FDI Performance
Index: OPI) ขึน
OPI =
โดยที

OPI

/
/

แทนดัชนีวดั ผลประกอบการของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศ

ที i
OFDI แทนเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศที i
OFDI

แทนเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของโลก

GDP แทนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศที i
GDP แทนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลก

ดัช นี ด ัง กล่ า วยัง สะท้ อ นป ัจจัย ที กํ า หนดเ งิ น ทุ น ทางตรงระหว่ า งประเทศขาออก 2 ส่ ว นคื อ
ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของ (Ownership advantages) และป ัจจัยด้านสถานทีตัง (Location factors)
เมือพิ จ ารณาดัช นี OPI ของไทยเปรีย บเทีย บกับ ประเทศมาเลเซี ย และสิง คโปร์ แ ล้ ว จะพบว่ า
ทังสองประเทศมีระดับดัชนีสูงกว่าไทยมาโดยตลอด โดยไทยมีร ะดับดัชนีเฉลียระหว่างปี 2000-2006 ที
ประมาณ 0.85 และเริมเพิมขึนตังแต่ปี 2007แต่ยงั คงระดับตํากว่าหนึงจนกระทังในปี 2012 ซึงมีระดับที
2.89 และเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทยเท่าทีมีมา การทีระดับดัชนีของไทยมีแนวโน้มสูงขึนมากนันอาจ
สะท้อนทังความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของ (Ownership advantages) ทีเพิมขึน เช่น ความต้องการขยาย
ตลาดและแข่งขัน ในระดับสากลของบริษทั ขนาดใหญ่ ของไทย ความรู้และความสามารถในการผลิตและ
เทคโนโลยีเมือเปรียบเทียบกับประเทศทีไทยเข้าไปลงทุน และป ัจจัยด้านสถานทีตัง (Location factors) ที
ด้อยลง เช่น การขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานทีสูงขึน การขาดทรัพยากรหรือวัตถุดบิ บางชนิด หรือ
การขาดแคลนพืนทีทางการเกษตรทีมีราคาถูก เป็นต้น

รูปที 2: Outward FDI Performance Index
12.00
10.00

Axis Title

8.00
Singapore

6.00

Malaysia

4.00

Thailand

2.00
0.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-2.00

สาเหตุททํี าให้มาเลเซียมีค่าดัชนี OPI สูงกว่าไทย เนืองจากข้อด้อยในป ัจจัยด้านสถานทีตังของมาเลเซีย
ซึงมีปริมาณแรงงานน้อยและค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง และน่ าจะมาจากความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของ
ของบริษทั สัญชาติมาเลเซียทีมีจํานวนบรรษัทขนาดใหญ่มากกว่าไทยอีกด้วย สําหรับสิงคโปร์นัน นับว่ามี
ข้ อ จํ า กั ด ด้ า น ท รั พ ย า ก ร พื น ที แ ล ะ แ ร ง ง า น อ ยู่ ม า ก ร ว ม ถึ ง ยั ง มี ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น
การเป็นเจ้าของสูง โดยจะพบว่าสิงคโปร์มจี าํ นวนบรรษัทข้ามชาติทมิี ใช่บริษทั ด้านการเงินอยู่ใน 100 บริษทั
ใหญ่จากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศระหว่างการเปลียนแปลง 9 บริษทั (มาเลเซียมี 6 บริษทั )
5. นโยบายการส่ งเสริมการออกไปลงทุนของสิงคโปร์ และมาเลเซีย
คณะผู้วจิ ยั จะทําการสรุปและวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริม การลงทุนขาออกของประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบกับประเทศไทย
5.1 นโยบายการส่ งเสริมการออกไปลงทุนของสิงคโปร์
หากพิจารณาประเทศสิง คโปร์ จะพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์เริมแผนการส่งเสริม การออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศเริมขึนครังแรกในปี ค .ศ. 1988 แต่แ ผนสําคัญ ทีทําให้ประเทศสิง คโปร์ก้าวเข้าสู่ค วามเป็ น
ผู้ลงทุนหลักรายหนึงของโลกคือ "Regionalisation 2000” ซึงแผนดังกล่าวจะแบ่ง รูปแบบของการส่งเสริม
การลงทุนจะแบ่งเป็นขันตอนดังต่อไปนี

1) การเจรจากับประเทศทีเป็นผูร้ บั ทุนในลักษณะของรัฐบาลต่อรัฐบาล
2) การเริมต้นเข้าไปลงทุนของกิจการทีมีความสัมพันธ์กบั รัฐ (government-linked enterprises:
GLC)
3) การให้ความช่วยเหลือกับภาคเอกชนทีเข้ามาลงทุนของสิงคโปร์
ในป ัจจุบนั การส่งเสริมการออกไปลงทุนของสิงคโปร์จะ ทําผ่านหน่ วยงาน International enterprise
Singapore (IE) โดยใช้แผนการดําเนินการทีเรียกว่า Global Company Partnership (GCP) โดยความ
ช่วยเหลือที IE ให้ผ่าน GCP จะมีทงหมด
ั
4 ด้านด้วยกัน ประกอบไปด้วย
1)
2)
3)
4)

การสร้างศักยภาพ (Capacity building)
การประเมินตลาด (Market assessment) และการเข้าสู่ตลาด (Market access)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Manpower Development)
การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

นอกจากความช่วยเหลือจาก IE แล้ว ทางรัฐบาลสิงคโปร์ยงั มีการออกกฏหมายยกเว้นภาษีเพือ
สนับสนุนการออกไปลงทุนยังต่างประเทศ โดยกฏหมายดังกล่าวเริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มิถุนายน 2003 ซึงจะ
เป็นการยกเว้นภาษีรายได้จากต่างประเทศในกรณีต่อไปนี
1. เงินป ันผลจากกิจการในต่างประเทศ
2. กําไรของสาขาในต่างประเทศ
3. รายได้จากการให้บริการในต่างประเทศ
โดยเงือนไขของการยกเว้นภาษีคอื กรณีทกฏหมายในประเทศที
ี
เข้าไปลงทุนมีการจัดเก็บภาษีรายได้
นิ ติบุ ค คลขันตํ า 15% ขึนไป และจะต้ อ งไม่ ไ ด้ ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ ใ นการยกเว้น ภาษี เ งิน ได้ จ าก
การไปลงทุนในประเทศดังกล่าว โดยผูท้ จะได้
ี รบั ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีจะต้องเป็นบุคคลทีมีภมู ลิ าํ เนา
อาศัยอยูใ่ นสิงคโปร์เท่านัน3
5.2 นโยบายการส่ งเสริมการออกไปลงทุนของมาเลเซีย

3

Singapore’s Income Tax Act, Section 13(9)

นับตังแต่การถดถอยทางเศรษฐกิจในปีค.ศ. 1985 เป็นต้นมา รัฐบาลมาเลเซียเริมให้ความสําคัญกับ
การออกไปลงทุนในต่างประเทศเพือแก้ไขป ัญหาเชิงโครงสร้างและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนือง แต่น โยบายการส่ง เสริม การออกไปลงทุน ทีสําคัญ ของประเทศมาเลเซียจะมาจากช่วง Outline
Perspective Plan III (OPPIII) โดยในช่วงนี รัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์ยงั ได้มกี ารจัดตัง MalaysiaSingapore Third Country Business Development Fund ซึงเป็นการให้เงินทุนสนับสนุ นร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลทังสองประเทศ โดยจะเป็นเงินทุนทีให้กบั บริษทั สิงคโปร์และมาเลเซียทีเข้าไปลงทุนหรือสํารวจโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศทีสามร่วมกัน
นอกจากนี รัฐบาลมาเลเซียยังมีการเพิมบทบาทของ EXIM Bank ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินกับบริษทั ในมาเลเซียทีออกไปลงทุนต่างประเทศ ซึงรัฐบาลมาเลเซียได้มกี ารเพิมทุนให้กบั EXIM
Bank เป็นจํานวน 2 พันล้านริง กิตและจัดตัง Overseas Investment Fund เป็นจํานวนเงิน 100 ล้าน
ริง กิตมาเลเซีย เพือใช้ใ นการให้ความช่ว ยเหลือและกระตุ้น ให้ผู้ประกอบการในประเทศออกไปลงทุ น
ต่างประเทศ โดยเฉพาะผูท้ เป็
ี นภูมปิ ุตรา (Bumiputeras)4
5.3 นโยบายการส่ งเสริมการออกไปลงทุนของประเทศไทย
ในช่วง 1-2 ปีทผ่ี านมา การส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทยเพิมขึนเป็นอย่างมาก
ซึงทางรัฐบาลได้มกี ารวางนโยบายด้านการส่งเสริมการออกไปลงทุนมากยิงขึน โดยในปี ค.ศ. 2012 ได้มกี าร
จัดตังศูนย์พฒ
ั นาการลงทุนไทยในต่างประเทศ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึงทําหน้าที
1) ให้คาํ ปรึกษาและฝึกอบรมเกียวกับการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเป้ าหมาย
อาทิเช่น กลุ่มประเทศ CLMV
2) การดําเนินการวิจยั เพือศึกษาช่องทางในการลงทุนในต่ างประเทศ เพือเป็นฐานข้อมูลเกียวกับ
อุปสรรคและป ัญหาในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงศักยภาพในการออกไปลงทุน
3) การรณรงค์การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
4) การเป็นศูนย์ขอ้ มูลความรูใ้ นด้านการลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนียังมีการเพิมบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนในการดูแลด้านการ
ออกไปลงทุนควบคู่กบั การรับทุนจากต่างประเทศ
4

Tham (2006)

ซึงจะเห็น ได้ว่า การทํางานของศูน ย์พฒ
ั นาการลงทุน ไทยในต่ างประเทศจะอยู่ใ นลัก ษณะของ
การให้ขอ้ มูลและคําปรึกษาในการออกไปลงทุนเป็นหลัก โดยความแตกต่างระหว่างนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียสามารถสรุปได้ดงั ตารางที 3
ตารางที 3: แสดงการเปรียบเทียบนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนใน 3 ประเทศ
การส่งเสริ มการลงทุน
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
การนํ าค่าใช้จ่ายก่อนการลงทุนมาลดหย่อนภาษี
ข้อมูลเกียวกับประเทศทีออกไปลงทุน
ข้อมูลทางธุรกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การให้ความช่วยเหลือเงินทุนในรูปของเงินกู้
การให้ความช่วยเหลือเงินทุนในรูปของเงินให้เปล่า
การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการประกัน
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมหรือสาธารณู ปโภคพืนฐานทีจําเป็นต่อการ
ลงทุนโดยรัฐหรือ GLC

ประเทศ
สิ งคโปร์
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ประเทศ
มาเลเซีย
/
/
/
/
x
x
/
x
/
/

ประเทศ
ไทย
x
/
x
/
x
x
x
x
x
x

ทีมา: คณะผูว้ จิ ยั
6. การศึกษาเชิงปริมาณ
คณะผูว้ จิ ยั จะใช้การศึกษาเชิงปริมาณ เพือพิจารณาป ัจจัยทีกําหนดเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขา
ออกของประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึงป ัจจัยทีทําให้เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก
ของประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยการศึกษาในบทนีจะแบ่งออกเป็น 2
ส่วนประกอบด้วย
- การใช้ สมการถดถอยแบบ panel regression เพือศึกษาถึงปั จจัยทีกําหนดเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก
ของประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

- การใช้ ใช้ วิธีการ Oaxaca-Blinder decomposition ในการศึกษาปั จจัยทีทําให้ เงินทุนทางตรงระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียตามงานศึกษาของ Wei (2005)

ในส่วนของการศึกษาป ัจจัยทีกําหนดการออกไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ของประเทศไทย สิงคโปร์
และมาเลเซีย โดยใช้สมการถดถอยแบบ panel regression ของข้อมูลในช่วงปีค .ศ. 2005-2012 ซึงจาก
การศึกษาพบว่าหากพิจารณาจากสมการถดถอยของทังประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซียจะพบว่า ป ัจจัย
ที มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ อ อ ก ไ ป ล ง ทุ น ข อ ง ทั ง 3 ป ร ะ เ ท ศ คื อ ป ั จ จั ย ด้ า น ต ล า ด
และป ัจจัยด้านนโยบายของประเทศผูร้ บั ทุน ทังระดับการเปิดประเทศและระดับการเปิดรับเงินลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศ โดยป ัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศผูร้ บั ทุนไม่ได้มคี วามสําคัญมากนัก
นอกจากนี คณะผู้วจิ ยั จะใช้วธิ กี าร Oaxaca-Blinder decomposition ในการศึกษาป ัจจัยทีทําให้เงินทุน
ทางตรงระหว่ า งประเทศของประเทศไทยมี ค วามแตกต่ า งจากประเทศสิ ง คโปร์ แ ละมาเลเซี ย
ตามงานศึกษาของ Wei (2005) โดยคณะผูว้ จิ ยั จะเริมจากการประมาณสมการถดถอยแบบอนุ กรมเวลาของ
แต่ละประเทศเพือทราบถึงคุณลักษณะของประเทศดังกล่าวทีกําหนดการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึง
จากสมการถดถอยของทัง 3 ประเทศจะพบว่า รายได้ต่อหัวประชากรเป็นป ัจจัยสําคัญในการ กําหนดการ
อ อ ก ไ ป ล ง ทุ น ข อ ง ทั ง 3 ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย น โ ย บ า ย ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ อ ก ไ ป ล ง ทุ น
เป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดการออกไปลงทุนของสิงคโปร์และมาเลเซีย ในขณะทีการเติบโตของ TFP
และระดับการเปิดประเทศมีความสําคัญสําหรับการออกไปลงทุนของไทยและสิงคโปร์
หลังจากการคํานวณหาป ัจจัยทีมีผลในการอธิบายความแตกต่างของเงินลงทุนระหว่างประเทศขาออกของ
ประเทศไทย กับ ประเทศสิง คโปร์แ ละมาเลเซีย แล้ว จะพบว่า ป ัจจัย ทีมีผ ลกระทบต่ อ ความแตกต่ า ง
ของการออกไปลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียทีอธิบายได้จากวิธกี าร OaxacaBlinder decomposition คือ ความแตกต่ า งระหว่า งรายได้ต่ อ หัว ประชากรและนโยบายการส่ ง เสริม
การออกไปลงทุน โดยการประมาณค่าความแตกต่างจากแบบจําลองสามารถแสดงได้ดงั ตารางที 4

ตารางที 4: การประมาณความแตกต่างของเงิ นลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศ
ไทยกับประเทศสิ งคโปร์และมาเลเซีย
Specification

FDI outflow difference
explanatory variables

Thailand-Singapore
mean of Singapore's ln RFDI 9.972029457
mean of Thailand's ln RFDI
2.986600526
OFDI differences
6.985428931
% of gap explained (Singapore)

Thailand-Malaysia
mean ofMalaysia's ln RFDI 7.005267101
mean of Thailand's ln RFDI 2.986600526
OFDI differences
4.018666575
% of gap explained (Malaysia)

labor

2.378975844

4.091684312

loggdppercapita

335.1062009

22.75441488

logexchangerate

-52.52423498

0.868455131

tfp

-0.050891649

1.490672594

Openness

20.68694769

-21.63756221

FDI promotion

5.65723053

78.02621797
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7. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะผู้วจิ ยั จัดทําข้อเสนอแนะเชิง นโยบายต่อการส่ง เสริมการออกไปลงทุนของทางรัฐ บาลไทย แบ่ง
ออกเป็นระยะสันและระยะยาว และตามหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ ดังสรุปได้ในตารางที 5

นโยบายระยะสั น

ตารางที 5: ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายสําหรับการส่งเสริ มการออกไปลงทุนของประเทศ
หน่ วยงานทีรบั ผิ ดชอบ
นโยบาย
คณะกรรมการส่งเสริม
- การจัดทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศทีเป็ นผู้รับทุนสําคัญทังหมด
การลงทุน (BOI)
- การอุดหนุนค่าใช้ จ่ายการทําประกันความเสียงจากการลงทุนในประเทศทีเข้ าไป
ลงทุนให้ มีค่าเบียประกันทีลดลง
- การวางนโยบายให้ ความช่วยเหลือด้ านเงินทุนแก่ผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการออกไปลงทุน
- การประสานงานกับรัฐบาลของประเทศที BOI จัดลําดับความสําคัญในการเข้ าไป
ลงทุนในระดับที 1 และ 2 เพือให้ ได้ ข้อมูลเกียวกับกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการ
ลงทุนทีทนั สมัยและเผยแพร่ให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ รับทราบ
- การจัดตังหน่วยงานทีปรึกษาด้ านกฎหมายการค้ าและการลงทุนในสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของแต่ละประเทศ

- การเพิมบทบาทของทูตพาณิชย์ ในการให้ คําปรึกษาด้ านการลงทุนในประเทศผู้รับ
ทุน
- การจัดตัง cluster ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ - การจัดตังหน่วยงานทีปรึกษาด้ านกฎหมายการค้ าและการลงทุนในสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของแต่ละประเทศ
- การจัดตัง cluster ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
การวางนโยบายของ
- การปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กรทีทําหน้ าทีส่งเสริ มและกํากับดูแลการออกไปลงทุน
รัฐบาล
ในต่างประเทศ
BOI หรือหน่วยงานที
- การปรับปรุ งการให้ ข้อมูลเกียวกับประเทศทีเข้ าไปลงทุนเชิงลึก
รับผิดชอบด้านการ
- การพิจารณาเพิมแรงจูงใจในการออกไปลงทุนทังในแง่แรงจูงใจทางภาษี และมิใช่
ส่งเสริมการออกไปลงทุน
ภาษี
ของประเทศไทย
การนิคมฯและรัฐวิสาหกิจ - การเพิมบทบาทของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในการออกไปลงทุนในธุรกิจทีเป็ น
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
โครงสร้ างพืนฐานสําหรับการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

นโยบายระยะยาว

กระทรวงพาณิชย์
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