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ที่มำและควำมส ำคัญ
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ประโยชน์และผลกระทบจำกกำรลงทุน
โดยตรงระหว่ำงประเทศขำออก

 ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
• การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก (Outward FDI) สามารถ
ช่วยเหลือภาคธุรกิจได้ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต 
และลดต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น

 ผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
• การจ้างงานภายในประเทศลดลงเนื่องจากการลดการพึ่งพาแรงงาน
ภายในประเทศ

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ
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 ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงปัจจัยก าหนดและการประเมินผล
กระทบของการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศขาออก (OFDI) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
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วัตถุประสงค์

 ศักยภาพ + ความเป็นไปได้ ในการขยาย OFDI ส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
(E&E)

 อะไรเป็นตัวก าหนด ศักยภาพ + ความเป็นไปได้ดังกล่าว?
 เชื่อมโยงไปสู่ผลดี/ผลเสียของการสนับสนุน OFDI
 เชื่อมโยงไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุน/ 
ลดอุปสรรค และมุ่งเน้นที่การพัฒนาระยะยาวเป็นส าคัญ
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กรอบแนวคิด

7

ข้อมูลปฐมภูมิ
Firm survey

Expert opinion, Economic data

ปัญหา

ข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลตติยภูมิ
Research studies

ตอบปัญหา
ใดได้บ้าง?

ความหนักเบา
ของปัญหา

ผลดี/ผลเสีย 
หากสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

บทบาทของ 
OFDI



ภำพรวม

- ทฤษฎี long wave theory บ่งชี้ว่า อุตสาหกรรม E&E โลกสามารถไปต่อ
ได้ถึงปี 2575

- แต่รูปแบบการตอบสนองต่ออุปสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร
1. การพัฒนาและบทบาทของ ICT
2. การตอบสนองต่อสังคมมากกว่าปัจเจกบุคคล (Environment, Security 
and Medical)
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ทิศทางของ E&E โลก

ข้อสรุป: อุตสาหกรรม E&E ยังไปต่อได้อีกไกล และภาครัฐควรให้การ
สนับสนุน (vs. ข้าวของไทย)



- ยังคงติดอยู่กับการผลิตแบบ OEM เป็นหลัก (ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้ต่ า)

- ภัยคุกคามก็คือ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาเข้า 
(Inward FDI) ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มมีแนวโน้มลดลง 
(แต่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเพิ่มข้ึน)

- ขนาด OFDI ต่ าและยังไม่เกิดประโยชน์มากนัก
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ทิศทางของ E&E ไทย



- Expert opinion - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศ
1. Dunning (1993): กรอบ OLI
2. Velde (2006): Benefits of 
FDI
3. Dunning (1981): Investment 
Development Path (IDP)
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ปัญหา ตอบปัญหาใดได้บ้าง?

บทบาทของ OFDI
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OFDI ตอบปัญหาใดได้บ้าง?

ความหนักเบา
ของปัญหา

ผลด/ีผลเสีย หาก
สนับสนุน

1. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาด
2. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
3. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อการจัดสรรทรัพยากรแรงงานที่ดีขึ้น
4. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อขยับห่วงโซ่การผลิตให้สูงขึ้น หรือเพื่อให้ได้มา

ซึ่งเทคโนโลยีระดับสูง
5. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี
6. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงของการอยู่ในเครือข่ายการ

ผลิตเดียว



ระเบียบวิธีวิจัย
 ใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
• เนื่องจากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
ไทยในปัจจุบันยังไม่เกิดข้ึนมากนัก

• อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงแรกของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาธุรกิจอยู่ (first mover)

 ข้อจ ากัด: การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีทางสถิติที่อาศัย
ข้อมูลจ านวนมากจึงไม่สามารถใช้เพื่อตอบโจทย์การวิจัยครั้งนี้
ได้
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แหล่งข้อมูล
 ประกอบด้วย ข้อมูลจาก 4 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากภาคทฤษฎี ข้อมูลจากภาคธุรกิจ 

ข้อมูลจากภาครัฐ และข้อมูลจากงานสัมมนาของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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1. OFDI เพื่อแสวงหำตลำด
มูลเหตุ
1. ขั้นตอนอันดับแรกตาม investment development path 
2. ขนาดของตลาดภายในประเทศที่จ ากัด และ/หรือ โอกาสในการ

ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ AEC
3. ถูกก าหนดโดยขนาดของสินค้า (bulky)
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ตัวอย่าง
- เปิด distribution center, ร่วมลงทุนผ่านการค้าชายแดนในการกระจาย
สินค้า, การท า road show, business matching
- การตั้งโรงงานเพื่อประกอบสินค้า



ประเมินควำมส ำคัญ (+++)

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย (3 ด่าน)
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กรณีศึกษำ
- ข้อมูล (โดยเฉพาะเร่ืองกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ) มีความส าคัญมาก

ส าหรับผู้ลงทุนขาออกรายใหม่ๆเพื่อแสวงหาตลาด (information spillover)
- มาตรการที่เร่งด่วนที่ควรท าเพื่อรองรับการค้าชายแดนที่มีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ one-stop service และ การแก้ไขปัญหา
โครงสร้างภาษีซ้ าซ้อน (infrastructure)

- ภาครัฐมีการช่วยเหลือในเรื่องของ road show/business matching แต่ยัง
จ ากัดเฉพาะธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่เท่านั้น

- ความต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการช่วยเหลือของภาครัฐภายหลังการท า 
roadshow/business matching เช่น การให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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- EXIM Bank มีการให้บริการประกันส าหรับความเสี่ยงการลงทุนใน
ต่างประเทศ แต่ให้เฉพาะลูกค้าของธนาคาร คิดค่าประกันที่สูง และไม่
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจใน CLMV ที่เน้นการใช้ระบบเส้นสาย 
มากกว่าระบบกฎหมาย
- เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ไม่ได้รับความนิยม เนื่องในการท าสัญญาลงทุน 

EXIM Bank ไม่มีสทิธใินการระงบัขอ้พพิาทแทนผูล้งทุนได ้(ไมม่กีาร
ระบุในสญัญา)

- BOI ยังไม่มีอ านาจตามกฏหมายในการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ
ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศขาออก (ท าไมภาครัฐควรให้การ
สนับสนุน?)
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2. OFDI เพื่อแสวงหำทรัพยำกรธรรมชำติ
มูลเหตุ
1. ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
2. คุณภาพของวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไม่ได้มาตรฐาน
3. การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ

18



ประเมินควำมส ำคัญ (++)

รำคำวัตถุดิบ คุณภำพของวัตถุดิบทีผ่ลิตในประเทศ

 จากการสัมภาษณ์พบว่า 
อุตสาหกรรมต้นน้ า
ภายในประเทศ ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้ได้ โดยเฉพาะส าหรับการผลิต
เหล็กคุณภาพสูง
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กรณีศึกษา
- ราคาวัตถุดิบในปัจจุบัน ยังคงทรงตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น การ

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศขาออกเพื่อแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ จะช่วยเพิ่มความมั่นคงในระยะยาว (ได้มากกว่าการ
ตอบโจทย์ในระยะสั้น)

- ภาครัฐควรที่จะตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ า 
กลางน้ าและปลายน้ าให้มีการเชื่อมโยงได้จริง เนื่องจากในกรณีที่ไม่
เชื่อมโยง จะเกิดต้นทุนเพิ่มเติม จากการที่ภาครัฐปกป้องอุตสาหกรรมต้น
น้ า (เหล็ก) ท าให้อุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ าอาจจะมีปัญหา
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3. OFDI เพื่อกำรจัดสรรทรัพยำกรแรงงำน
มูลเหตุ
1. ผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท (แรงงานไร้ฝึมือ)
2. แรงงานมีฝีมือขาดแคลนมีความส าคัญหรือปัญหามากน้อยแค่

ไหน? 
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ประเมินควำมส ำคัญ(+)

แรงงำนไร้ฝีมือ (ผลกระทบจำกค่ำแรงขั้นต่ ำ 300)
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ประเมินควำมส ำคัญ (+++)

 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่ามูลค่าตลาดของอุตสาหกรรม 
E&E ที่เกี่ยวข้องกับ OEM นั้น มีอยู่ที่ระดับ 1.5-2 ล้านล้านบาท แต่
มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมออกแบบ ยังคงอยู่ที่ระดับไม่กี่พันล้าน
บาท

 โจทย์ส าคัญ คือ การผลิตบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
พร้อมๆกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสูง เช่น IC design, IC 
packaging และ HDD
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แรงงำนฝีมือ 



กรณีศึกษา
- การปรับตัวของภาคธุรกิจต่อค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทมีได้เยอะมาก 

เช่น การเลือกผลิตชิ้นส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง (และมีความ
ซับซ้อนมากข้ึน) การเลือกใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติแทนแรงงาน 

- โมเดล แม่สอด-เมียวดี production zone (แรงงานพม่า 
เครื่องจักร/การบริหารไทย) อาจจะไม่ประสบความส าเร็จ 
เพราะว่าค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทในฝั่งไทยท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน zone การผลิต (+ อนาคต BOI จะยกเลิก zoning)
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- การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ โดยใช้ OFDI ใน
การตอบโจทย์แรงงานฝีมือ ก็คือการน าเอางานมูลค่าเพิ่มสูง 
(high-valued job) ของไทยไปให้คนต่างชาติท า จึงเป็นการตอบ
ปัญหาเฉพาะหน้าของอุตสาหกรรมไทย แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาว
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4. OFDI เพื่อขยับห่วงโซ่อุปทำน หรือ เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีระดับสูง

มูลเหตุ
1. เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่า (upgrading) ไม่ได้เกิดขึ้น

โดยอัตโนมัติ (แต่เกิดจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่คุมห่วงโซ่) การ
ขยับข้ันห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถกระท าได้โดยการลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่า 
เช่น กรณี Delta Electronics (Pananond, 2013)
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ประเมินควำมส ำคัญ (+)

- การลงทุนขาโดยตรงระหว่างประเทศออกเพื่อยกระดับธุรกิจ
ทางด้านเทคโนโลยี และ/หรือ การขยับห่วงโซ่มูลค่า ยังคงไม่พบว่า
เกิดขึ้นกับธุรกิจสัญชาติไทย แต่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างชาติมากกว่า  
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กรณีศึกษา
- คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผลกระทบของการสนับสนุน OFDI กับ

ธุรกิจต่างชาติ อาจจะเกิดผลในแง่ลบได้ เช่น การเสียโอกาสใน
การพัฒนากิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในไทยได้เอง ดังนั้น OFDI 
อาจจะไม่ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนนี้
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5. OFDI เพื่อผลประโยชน์ทำงภำษี 

มูลเหตุ
1.  ความตกลงและความร่วมมือตามกรอบของ AEC  และ FTA 

ต่างๆ ท าให้เวทีการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค
เปลี่ยนไป การลงทุนสามารถเลือกผลิตในประเทศไทยก็ได้เพื่อ
ส่งออก เช่น จากที่เคยผลิตในไทยเพื่อขายในไทยและมาเลเซีย 
อาจจะผลิตในมาเลเซียแล้วส่งกลับมาขายในไทยก็เป็นได้
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ประเมินควำมส ำคัญ (+++)

เปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างไทย มาเลเซียและสิงค์โปร์
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กรณีศึกษา
- BOI ก าลังจะมีนโยบายใหม่ซึ่งมีระบบคัดสรรมากขึ้น แต่ไม่

แน่ใจว่าระบบดังกล่าวจะสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
หรือไม?่ มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตหรือไม่? 

- การละเลยในการเลือกอุตสาหกรรม อาจจะท าให้เกิดการลงทุน
ระหว่างประเทศขาออกเพื่อแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(เช่น Solar cell) ซี่งท าให้เสียโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย
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ภูเขำและหุบเหว

32



6. OFDI เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงของกำรอยู่ใน
เครือข่ำยกำรผลิตเดียว 

มูลเหตุ
1. การอยู่ในเครือข่ายการผลิตเดียว อาจจะมีความเสี่ยง หาก

เครือข่ายล่ม ก็จะเกิดการล้มทั้งห่วงโซ่การผลิต เช่น กรณี
ของสหฟาร์ม
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ประเมินควำมส ำคัญ (++)
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กรณีศึกษา
- การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงทางด้านเครือข่ายใน

ประเทศ ท าได้ยาก 
1. เกาหลีใต้ไม่มาไทยเพราะมองว่าไทยเป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่น (งาน
สัมมนา BOI มีที่นั่งพิเศษให้กับหอการค้าญี่ปุ่น แต่ไม่มีของที่อื่น) 
2. เรามีความสัมพันธ์อันดีงามกับบริษัทญี่ปุ่น

- ทางหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ การใช้ OFDI ไปยังประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม
เพื่อกระจายความเสี่ยงแทน 
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สรุป

1. อะไรเป็นปัจจัยก าหนดให้เกิด OFDI ในอุตสาหกรรม E&E 
ข้อสรุป แบ่งได้ออกเป็น 6 กรณีตามมูลเหตุแห่งการลงทุนขาออก 
ตัวอย่างเช่น 

- ข้อจ ากัดของตลาดภายในประเทศ เป็นปัจจัยก าหนดให้เกดิการ
ลงทุนขาออกเพื่อแสวงหาตลาด 

- ระดับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงข้ึน ท าให้เกิดการลงทุนขาออกเพื่อ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ และ 

- ข้อเสนอเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน ท าให้เกิดการลงทุนขาออก
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านภาษี เป็นต้น
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2. ผลกระทบของการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนขาออกต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย เป็นอย่างไร?
ข้อสรุป การสนับสนุนจะเกิดผลดีหรือผลเสีย ขึ้นกับว่ามูลเหตุแห่งการ
ลงทุนคืออะไร?

- ถ้าลงทุนเพื่อแสวงหาตลาดจะให้ผลดีเพราะท าให้เกิดการผลิตใน
ประเทศมากขึ้น 

- ในขณะที่การลงทุนเพื่อแสวงหาแรงงานฝีมือ อาจจะส่งผลลบท าให้
ไทยเสียโอกาสในการพัฒนากิจกรรมการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

- การลงทุนขาออกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้านภาษีจะส่งผลดีหรือ
เสีย ขึ้นกับว่าทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในเป็นอย่างไร 

- การลงทุนขาออกยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการอยู่ใน
เครือข่ายการผลิตเดียวอีกด้วย 37



3. ในอีกมิติหนึ่ง ผลได้ที่เกิดจากการสนับสนุนการลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศขาออกจะมีมากหรือน้อย ขึ้นกับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมมีความหนักเบามากน้อยเพียงใด งานวิจัยชิ้นนี้ แยก
ความหนักเบาของปัญหาออกเป็นสามกรณี ได้แก่ 
• *** ส าหรับปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วน
• ** ส าหรับปัญหาขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลในระยะปานกลางถึงระยะยาว
• * ส าหรับปัญหาที่มีความส าคัญไม่มากนัก หรืออาจจะไม่ใช่ปัญหา

ส าหรับประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย


