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โจทย์สำคัญในกำรผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยคืออะไร?
เขียนโดย ดร. เศรษฐพุฒ ิ สุทธิวาทนฤพุฒ ิ

ภายใต้ยคุ ของการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มของ
ประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค ประกอบกับความจาเป็ น
ของประเทศไทยเอง
ทาให้นับวันการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศจะยิ่งเป็ นเรื่องสาคัญ
“ที่ผ่ำนมำธุรกิจไทยไม่
ค่ อ ย ส น ใ จ อ อ ก ไ ป
ลง ทุ น ต่ ำ ง ประเทศ
จึ ง ไ ม่ น่ ำ แ ป ล ก ใ จ ที่
ตั ว เลขกำรลงทุ น ใน
ต่ำงประเทศของไทยที่
ผ่ ำ น ม ำ จึ ง ต่ ำ ก ว่ ำ
ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ๆ ใ น
ภูมิภำค”
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ความจาเป็ นทีผ่ ลักดันให้ไทยต้องออกไปลงทุนในต่างประเทศหลักๆ มี 4 เรือ่ ง
ซึง่ ก็คอื ความต้องการด้านแรงงาน เพราะไทยกาลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลน
แรงงาน และความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานไทยไม่ได้โดดเด่นเหมือนก่อน
ความต้องการด้านทรัพยากร เนื่องจากทรัพยากรของไทยมีจากัดไม่เพียง
พอทีจ่ ะรองรับความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ทาให้ผปู้ ระกอบการไทย
จาเป็ นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดบิ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์และใกล้กบั ตลาด เช่น มีการ
ลงทุนปลูกอ้อยในประเทศจีน เป็นต้น ความต้องการขยายตลาด เนื่องจาก
อุปสงค์ภายในประเทศเติบโตช้า ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ทีแ่ ม้ว่า
จานวนนักท่องเทีย่ วและจานวนห้องพักจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องแต่อตั ราเข้าพัก
เฉลีย่ ก็ยงั มีแนวโน้มทรงตัว นอกจากนี้ ไทยยังมีความต้องการในการซื้อ
แบรนด์และเทคโนโลยี เพื่อให้ไทยสามารถยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Move
up value chain) และยกระดับเทคโนโลยีของตน
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แล้วเหตุใดที่ผา่ นมาการลงทุนในต่างประเทศ
ของไทยจึงไม่โตเท่าที่ควร?
ที่ผา่ นมาธุรกิ จไทยไม่ค่อยสนใจออกไปลงทุนต่างประเทศ สังเกตได้จากบริษทั
ข้ามชาติของไทยมีจานวนน้อยมากและยังมีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรม
อาหารทีไ่ ทยโดดเด่นทีส่ ุด มีเพียง บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) และ บมจ.
ไทยยูเนี่ยน โฟรเช่น โปรดักส์ (TUF) เท่านัน้ ทีต่ ดิ อันดับ 100 บริษทั ผูผ้ ลิตอาหารใน
เอเชียทีม่ รี ายได้สงู สุด แต่รายได้ของทัง้ สองบริษทั ก็ยงั ไม่ถงึ ครึง่ หนึ่งของบริษทั อายิ
โนะโมะโต๊ะ เช่นเดียวกันกับภาคธนาคาร ทีผ่ ่านมาธนาคารพาณิชย์ไทยก็ไม่ค่อย
สนใจเรือ่ งลงทุนต่างประเทศเท่าไหร่นกั
เห็นได้จากจานวนสาขาของธนาคาร
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่งของไทยที่ตงั ้ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีน้อยมาก
เพียง 9 สาขาเท่านัน้ ขณะทีป่ ระเทศเพื่อนบ้านทีม่ กี ารลงทุนในต่างประเทศสูงอย่าง
ประเทศมาเลเซีย มีจานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนมากถึง
1,414 สาขา
จึงไม่น่าแปลกใจที่ตวั เลขการลงทุนในต่ างประเทศของไทยที่ผา่ นมาจึงตา่ กว่า
ประเทศอื่นๆในภูมิภาค ที่ต่างก็มีตวั เลขการลงทุนในต่ างประเทศเติ บโตอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศทีโ่ ดดเด่นมาก ในปี 2010 จีนมีจานวน
การลงทุนในต่างประเทศแซงหน้าญี่ปนุ่ เป็ นครัง้ แรก กรณีประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กเ็ ช่นกัน ในช่วง 5 ปี (2005-2010) ตัวเลขการลงทุนในต่างประเทศ
ของประเทศสิงคโปร์เพิม่ ขึน้ 2 เท่า และประเทศมาเลเซียเพิม่ ขึน้ 4 เท่า แต่หาก
กลับมาดูตวั เลขของไทย ในปี 2010 ไทยมีมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศเพียง 1
ใน 3 ของมาเลเซียเท่ านัน้

แล้วต้องทาอย่างไรการลงทุนต่างประเทศของ
ไทยจึงจะโต?
ไทยต้องปลดล๊อคอุปสรรคในการลงทุนต่ างประเทศให้กบั ผู้ประกอบการไทย
ซึง่ จากการพูดคุยกับผูป้ ระกอบการ ทุกรายพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่าอุปสรรคทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดก็คอื
เรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายของประเทศที่จะเข้าไป
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ลงทุน และเรื่องของภาษี เพราะการลงทุนในต่างประเทศมีความซับซ้อน หลาย
ขัน้ ตอน ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งของการจดทะเบียน การขอใบอนุญาตลงทุน การขอสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน การนาเงินเข้าออกจากประเทศ ซึง่ เมือ่ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
ไม่สามารถเข้าใจตัวบทกฎหมายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องได้ดว้ ยตนเอง จึงไม่
อยากเสีย่ งลงทุน สาหรับเรือ่ งภาษี ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มกั คิดว่าตนประสบกับ
ปญั หาภาษีซ้าซ้อน กาไรทีเ่ กิดขึน้ กรณีออกไปลงทุนในต่างประเทศจะต้องเสียภาษี
ซ้าซ้อนทัง้ ในไทยและประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน ซึง่ ในความเป็นจริง กรณีประเทศไทยมี
การลงนามอนุสญ
ั ญาภาษีซ้าซ้อน (Double Tax Agreement) ก็ไม่ตอ้ งเสียซ้าซ้อน
และกรมสรรพากรเองก็มกี ฎหมายเฉพาะเพื่อยกเว้นภาษีไม่ตอ้ งเสียซ้าซ้อน
แต่
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มกั ไม่ทราบในรายละเอียดหรือยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน ซึง่ หากไทยปลดล็อคอุปสรรคสองข้อนี้ได้ โอกาสทีต่ วั เลขการ
ลงทุนในต่างประเทศของไทยจะสูงขึน้ ก็มคี วามเป็นไปได้สงู
นอกเหนือจากอุปสรรค 2 เรื่องข้างต้นที่จะต้องปลดล็อคแล้ว ประเด็นสาคัญอีกเรื่อง
หนึ่งก็คอื ภาครัฐจะต้ องส่ งเสริ มการลงทุนไทยในต่ างประเทศอย่ างบูรณาการ
(Ecosystem Approach) โดยมีเจ้าภาพที่ชดั เจน ภาครัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือ
ในด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการเงิน ข้อมูลข่าวสาร จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ น ต้น โดยเฉพาะกับ บริษัท ขนาดกลางที่ม ีโ อกาสและความพร้อ มในการลงทุ น
เนื่องจากบริษทั ขนาดกลางมีทรัพยากรและประสบการณ์ไม่เพียงพอในขยายการลงทุน
ไปต่างประเทศเหมือนกับบริษทั ใหญ่ๆ ซึง่ กรณีนนั ้ ภาครัฐอาจให้ความช่วยเหลือด้วย
การเจรจาแก้ไ ขอุ ป สรรคในระดับ นโยบาย ระดับ รัฐ ต่ อ รัฐ โดยตัว อย่ า งระบบการ
ช่วยเหลืออย่างบูรณาการที่น่าสนใจก็คอื ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีหน่ วยงานหลัก ชื่อว่า
“International Enterprise Singapore” รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อย่างครบวงจร ทัง้ ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตัง้ บริษทั (Set
up cost) การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่จะเป็ นประโยชน์กบั การลงทุนในต่างประเทศ
การให้คาปรึกษากับนักลงทุนในทุกขัน้ ตอน รวมไปถึงการเตรียมความความพร้อมและ
แนะนาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา แม้ว่าไทยจะดาเนินการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ แต่
หากไทยไม่ให้ความสาคัญและไม่เร่งดาเนิ นการอย่างเร่งด่วน ไทยคงจะต้องเสีย
โอกาสในการยึดหัวหาดไปให้ กบั ประเทศคู่แข่งอย่างแน่ นอน ดังทีจ่ ะเห็น
ตัวอย่างได้จาก การเปิดประเทศของพม่า ซึง่ ในปี 204-2006 สัดส่วนเงินลงทุนใน
พม่ามาจากไทยและจีนเท่าๆ กัน เท่ากับ 9% แต่ในปี 2007-2010 จีนมีสดั ส่วนการ
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ลงทุนเพิม่ สูงขึน้ อย่างมากเป็ น 32% ขณะทีไ่ ทยมีสดั ส่วนการลงทุนเพียง 15% เท่านัน้
ยังไม่รวมถึงคู่แข่งทีม่ าแรงอย่างประเทศเกาหลี ซึง่ ในปจั จุบนั มีสดั ส่วนเงินลงทุนใน
พม่า 17% แซงหน้าไทยไปแล้วเช่นกัน (ดูภาพที่ 1)
ภาพที่ 1) แสดงเงินลงทุน FDI ในพม่าทีม่ าจากประเทศต่างๆ
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ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็ นการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชื่อได้ว่าน่ าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี สถาบัน
อนาคตไทยศึกษา (“สถาบัน ”) ไม่ว่าจะเป็ นองค์กร ผู้บริหาร
หรือพนักงานไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
หรือข้อความใดๆ ในรายงานฉบับนี้ รวมทัง้ ลาดับ เวลา ความ
เป็ นปจั จุบนั ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์
ของรายงานฉบับ นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้อ มูล จากบุ คคลที่ส ามหรือ
ข้อมูลอื่นใด หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผใู้ ช้บริการ
หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้น
ทัง้ หมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ หรือ
เขีย นรายงานนี้ ไม่ว่า ในลักษณะใดๆ ก็ตาม สถาบันฯ จะไม่
รับผิดชอบแต่อย่างใดทัง้ สิน้
ความเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ถือว่าเป็ นความคิด
เห็น/มุมมองส่วนบุคคล โดยการตัดสินใจจะอยูภ่ ายใต้สมมติฐาน
ซึ่งอาจจะเปลี่ย นแปลงได้ ทัง้ นี้ สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทีอ่ ยู่ในรายงานฉบับบี้ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
อนึ่ง การใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และ/หรือข้อมูลใดๆ ในรายงาน
ฉบับ นี้ ไ ม่ ว่ า ทัง้ หมดหรือ บางส่ ว นโดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตจาก
สถาบันถือเป็ นการต้องห้ามโดยเด็ดขาด
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