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งานวิจยั นี ้ศึกษาถึงลักษณะการออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศของบริ ษัทในภาคอุตสาหกรรม
ไทย คุณลักษณะของบริ ษัทที่ออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศ และปั จจัยที่ ส่งผลต่อการออกไปลงทุน
โดยตรงยังต่างประเทศ โดยได้ ใช้ ข้อมูลทุตยิ ภูมิของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้
ทาการสารวจบริ ษัทต่างๆในปี พ.ศ.2547 และ 2550 ครอบคลุมบริ ษัทจานวน 1,255 และ 1,043 แห่ง
ตามลาดับ ใน 7 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ และใน 9 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ แก่ อาหารแปรรูป สิ่งทอ
เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป ชิ ้นส่วนยานยนต์ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ยางและพลาสติก เฟอร์ นิเจอร์ และ
งานไม้ และเครื่ องจักรและเครื่ องมือ แม้ งานศึกษานี ้จะมีข้อจากัดในเรื่ องข้ อมูลที่ครอบคลุมเพียงบริ ษัทใน
ภาคอุตสาหกรรม ไม่รวมภาคเกษตรกรรมและภาคบริ การ แต่งานศึกษานี ้ถือเป็ นงานศึกษาแรกที่ใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างในระดับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ครอบคลุมบริษัททังขนาดใหญ่
้
และเล็ก ทังที
้ ่ออกและไม่ออกไปลงทุน
ยังต่างประเทศ
ผลการศึกษา พบว่า มีบริ ษัทที่ออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศจานวน 62 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ
2.7 และบริษัทที่ออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศนี ้ ออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลายไม่กระจุก
ตัวสอดคล้ องกับผลการศึกษาอื่นๆ โดยมีบริ ษัทที่ออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในสัดส่วนสูง
ที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 23 และต่าที่สุดคือ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ อยละ 3 นอกจากนี ้ ยังพบว่า บริ ษัทที่มี การลงทุน
โดยตรงยังต่างประเทศจานวน 62 แห่งนี ้ ประกอบด้ วย บริษัททังขนาดเล็
้
ก เริ่ มตังแต่
้ 26 คน ไปจนถึงบริ ษัท
ขนาดกลางที่มีพนักงานจานวนน้ อยกว่า 500 คน และบริ ษัทขนาดใหญ่ที่มีจานวนพนักงานสูงที่สดุ 5,180
คน สาหรับสัดส่วนการลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศต่อการลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ
ในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า โดยเฉลี่ยจะมีสดั ส่วนร้ อยละ 33.8 ของการลงทุนทังหมด
้
โดยสัดส่วนสูงสุดอยู่

ที่ร้อยละ 72.6 ในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก และต่าสุดคือร้ อยละ 10 ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ โดย
ประเทศปลายทางที่บริ ษัทในกลุ่มตัวอย่างนิ ยมไปลงทุนตามลาดับจากมากไปน้ อยเป็ นดังนี ้ ประเทศจีน
(ร้ อยละ 33) สหรัฐอเมริ กา (ร้ อยละ 24) และประเทศอื่นในเอเชีย (ร้ อยละ 17) ประเทศอื่นๆ (ร้ อยละ
22.22) ประเทศในทวีปแอฟริ กา (ร้ อยละ 3) และไม่มีการลงทุนในประเทศในทวีปยุโรป ทังนี
้ ้ มีเพียงร้ อยละ
12.9 ของบริ ษัทที่ลงทุนในต่างประเทศเท่านันที
้ ่มีการลงทุนในหลายประเทศ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทที่มี
การลงทุน ในต่างประเทศของไทยยัง อยู่ในช่วงเริ่ ม ต้ นและส่วนใหญ่ มี ก ารลงในต่างประเทศเพี ยงหนึ่ง
ประเทศเท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทที่ออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศส่งสินค้ าออกไปขายยังประเทศ
ปลายทางจานวน 2 ประเทศ ในขณะที่ประเทศที่ไม่ออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศส่งสินค้ าออกไป
ขายเพียงประเทศเดียว
สาหรับเหตุผลสามข้ อแรกของการเลือกการลงทุนในต่างประเทศของบริ ษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ
นัน้ เหตุผลอันดับหนึง่ คือ แรงงานราคาถูก รองลงมาคือ ตลาดสินค้ าขนาดใหญ่ คุณภาพแรงงาน และภาษี
ที่ต่า ตามลาดับ หากเปรี ยบเทียบการส่งออกกับการออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศ พบว่า ร้ อยละ 56
ของบริษัทในกลุม่ ตัวอย่างทาการส่งออกสินค้ าไปยังต่างประเทศ แต่มีเพียงร้ อยละ 2.7 เท่านันที
้ ่มีการลงทุน
โดยตรงยังต่างประเทศ นอกจากนี ้ ยังพบว่า บริ ษัทเกือบทังหมดหรื
้
อร้ อยละ 89 ของบริ ษัทที่ลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึง่ ข้ อมูลนี ้ค่อนข้ างสนับสนุนแบบจาลองของ Helpman และ
คณะที่ว่า ระดับผลิตภาพของบริ ษัทส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทาธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยบริ ษัทที่มี
ผลิตภาพต่าจะทาการผลิตและขายภายในประเทศเท่านัน้ ส่วนบริ ษัทที่มีผลิตภาพระดับปานกลางขึ ้นไปจะ
ทาการส่งออกด้ วย และบริ ษัทที่มีผลิตภาพสูงจะทาทัง้ 3 อย่างคือ ผลิตเพื่อขายในประเทศ ส่งออก และ
ออกไปลงทุนโดยตรงในแนวนอนยังต่างประเทศ และสอดคล้ องกับแบบจาลองกระบวนการเข้ าสู่ความเป็ น
สากล (IPM) ของธุรกิจระหว่างประเทศที่ว่า บริ ษัทจะผูกพันกับธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบระดับผลิตภาพของบริ ษัทจากจานวนแรงงาน รายได้ ต่อปี ผลิตภาพ
แรงงาน และอายุของบริ ษัท พบว่า โดยภาพรวม บริ ษัทที่มีการลงทุนในต่างประเทศจะมีผลิตภาพสูงที่สุด
รองลงมาคือ บริ ษัทที่ทาการส่งออก และบริ ษัทที่ขายในประเทศเพียงอย่างเดียว ตามลาดับ ยกเว้ น รายได้
ของบริษัทต่อจานวนพนักงานที่ข้อมูลค่อนข้ างขัดแย้ งกับทฤษฏี ซึ่งอาจเป็ นเพราะทฤษฎีการลงทุนโดยตรง
ส่วนใหญ่ใช้ อธิบายการลงทุนโดยตรงจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว แต่การลงทุนโดยตรงจากประเทศไทย ซึ่ง

เป็ นประเทศกาลังพัฒนา อาจมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการลงทุนจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว อย่างไรก็ดี โดย
ภาพรวมแล้ ว ข้ อมูลค่อนข้ างสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาและเติบโตของบริ ษัทที่เริ่ มต้ นจากการเป็ นผู้ผลิต
ในประเทศ และพัฒนาสูก่ ารเป็ นผู้สง่ ออก และเป็ นผู้ลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศ
หากพิจ ารณาสิ ทธิ ประโยชน์ จ ากภาครั ฐ พบว่า โดยภาพรวม บริ ษัทที่ ออกไปลงทุน โดยตรงยัง
ต่างประเทศได้ รับการลดหย่อนภาษี นาเข้ าเครื่ องจักรในสัดส่วนที่สูงกว่า บริ ษัทที่ ไม่ได้ ออกไปลงทุนยัง
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ ยังได้ รับสิทธิประโยชน์ ในเรื่ องการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการเข้ าร่ วม
โครงการและร่ วมงานกับหน่วยงานวิจยั ในสัดส่วนที่สูงกว่าด้ วย สาหรับความช่วยเหลือในรู ปแหล่งเงินกู้ก็
เช่นเดียวกัน พบว่า บริษัทที่ออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศมีสดั ส่วนของบริ ษัทที่ได้ รับเงินทุนหรื อเงินกู้
ที่สูง กว่า โดยแหล่ง เงินทุนที่ สาคัญ ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการส่ง เสริ ม การลงทุน ธนาคารพัฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
สาหรับปั จจัยที่สง่ ผลบวกต่อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงในต่างประเทศคือ ความเป็ นบริ ษัทมหาชน
จานวนโรงงานในประเทศ จานวนพนักงาน การเป็ นผู้ส่งออกอายุ สัดส่วนการถือหุ้นโดยต่างชาติ สินทรัพย์
ถาวร โดยการเป็ นบริษัทมหาชนเพิ่มความน่าจะเป็ นในการลงทุนโดยตรง 8.5 เปอร์ เซ็นต์ จานวนโรงงานใน
ประเทศที่เพิ่มขึ ้นหนึ่งโรงงานจะเพิ่มความน่าจะเป็ นในการลงทุน 0.5 เปอร์ เซ็นต์ จานวนพนักงานที่เพิ่มขึ ้น
1000 คนเพิ่มความน่าจะเป็ นในการลงทุน 0.9 เปอร์ เซ็นต์ อายุของบริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นหนึ่งปี จะเพิ่มความน่าจะ
เป็ นในการลงทุน 0.04 เปอร์ เซ็นต์ การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนการหุ้นโดยต่างชาติ 1 เปอร์ เซ็นต์จะเพิ่มความ
น่าจะเป็ นในการลงทุนโดยตรง 1.6 เปอร์ เซ็นต์ การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ถาวร 1 ล้ านบาทจะลดความน่าจะ
เป็ นในการลงทุนโดยตรง 0.07 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นที่น่าสนใจว่า การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ถาวรมีผลเชิงลบต่ อ
การลงทุนโดยตรง คาอธิบายความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินทรัพย์ถาวรกับการลงทุนโดยตรงที่เป็ นไปได้ คือ
บริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศส่วนใหญ่เป็ นบริษัทที่ใช้ เทคโนโลยีแบบเน้ นแรงงาน
สาหรับปั จจัยที่สง่ ผลต่อสัดส่วนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อการลงทุนทังหมด
้
พบว่า การมี
ยี่ห้อของตัวเองจะลดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 20.95 เปอร์ เซ็นต์ การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนการส่งออก
1 เปอร์ เซ็นต์จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยตรง 0.28 เปอร์ เซ็นต์ และการเพิ่มขึ ้นของจานวนชนิดผลิตภัณฑ์
ต่อ 1 ชนิดต่อพนักงาน 1 คนจะลดการลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศ 33.13 เปอร์ เซ็นต์ จากผลการประมาณ
นี ้จะเห็นได้ วา่ สาหรับบริ ษัทในกลุ่มที่มีการลงทุนโดยทางตรงบริ ษัทที่มีการวิจยั และพัฒนาสูงมีสดั ส่วนการ

ลงทุนน้ อยกว่าบริ ษัทที่ไม่เน้ นการวิจยั และพัฒนา แสดงว่าการลงทุนโดยตรงของบริ ษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ เกิด
จากการมีจดุ แข็งด้ านนวัตกรรม แต่เป็ นการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรราคาถูก
สาหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรู ปแบบการลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศนัน้ ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในหน่วยผลิตคือ ระดับการศึกษาเฉลี่ยของพนักงาน หากระดับการศึกษาเฉลี่ยของ
พนักงานลดลง 1 ปี จะเพิ่มโอกาสการลงทุน โดยตรงในหน่วยการผลิตเพิ่มขึ ้น 7.6 เปอร์ เซ็นต์ และระดับ
การศึกษาเฉลี่ยของพนักงานส่งผลลบต่อสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ระดับการศึกษาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้น 1
ปี จะลดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 7.7 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่า บริ ษัทส่วนใหญ่ที่มีการลงทุนโดยตรงใน
หน่วยผลิตเป็ นบริ ษัทที่มี เทคโนโลยี ต่า และเหตุผลในการลงทุนต่างประเทศน่าจะมาจากการแสวงหา
ทรัพยากรราคาถูก เมื่อทาการวิเคราะห์ประเทศปลายทางของการลงทุนแยกตามรูปของการลงทุน พบว่า
การลงทุนในโรงงานและหน่วยผลิตส่วนใหญ่เกิดขึ ้นกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เช่น ประเทศจีนและประเทศ
เอเชียและประเทศอื่นๆ โดยไม่มีการลงทุนในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วเช่นในประเทศในสหภาพยุโรปและ
อเมริ กา ข้ อมูล จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าการลงทุนในหน่วยผลิตในต่างประเทศนัน้ มีแรงจูงใจเพื่อการ
แสวงหาแรงงานและทรัพยากรราคาถูก
ผลการศึกษาในส่วนปั จจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงยังต่า งประเทศ จึงสะท้ อนให้ เห็นว่า บริ ษัท
ที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละประสบการณ์ ใ นการท าธุ ร กรรมกับ ต่า งประเทศจะมี โ อกาสเลื อ กในการลงทุน ใน
ต่างประเทศมากกว่าบริ ษัทอื่นๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทที่ใช้ ระดับเทคโนโลยีต่าและการพัฒนาด้ านนวัตกรรม
น้ อยจะออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศมากกว่าบริ ษัทที่ใ ช้ เทคโนโลยีสูง และลักษณะการลงทุนใน
รูปแบบโรงงานและหน่วยการผลิตส่วนใหญ่น่าจะมาจากแรงจูงใจเพื่อแสวงหาแรงงานและทรัพยากรราคา
ถูก ซึ่งผลการศึกษามีนยั ทางนโยบายว่า บริ ษัทต้ องมีขนาดใหญ่และมีประสบการณ์สงู ก่อนจึงจะสามารถ
ออกไปลงทุนโดยตรงยัง ต่างประเทศได้ รั ฐ จึง สามารถเข้ าไปมี บทบาทช่วยเหลื อบริ ษัทขนาดเล็ กและ
ประสบการณ์น้อยเพื่อเสริ มสร้ างความพร้ อมนี ้ให้ เกิดขึ ้นได้ สมบูรณ์และรวดเร็ วขึ ้น โดยพิจารณาสนับสนุน
บริ ษัทเล็กที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ น ระดับเทคโนโลยีต่า และการพัฒนาด้ านนวัตกรรมน้ อย ให้ ออกไปลงทุนเปิ ด
โรงงานผลิตเพื่อแสวงหาแรงงานและทรัพยากรราคาถูก
นอกจากนี ้ จากการพิจารณาการได้ รับหรื อใช้ ประโยชน์จากการส่งเสริ มของภาครัฐ พบว่า ยังมีอยู่
อย่างจากัด สะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของโครงการต่างๆของภาครัฐ รัฐจึงควรเข้ าไปศึกษา
ถึงสาเหตุของการมีส่วนร่ วมที่อยู่ในวงแคบนี ้ นอกจากนี ้ ข้ อมูลในระดับบริ ษัทในเรื่ องการออกไปลงทุน

โดยตรงยังต่างประเทศของประเทศไทยยังมีอยู่จากัดมาก เป็ นอุปสรรคที่สาคัญของการทาวิจยั ที่จะสรุ ป
หรื อชี ้แนะแนวทางการพัฒนา หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ควรประสานงานกันเพื่อเก็บรวมรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี ้ เพื่อนามาวิเคราะห์วิจยั และตอบโจทย์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ

