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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

าวา่ จะมีแนวทางใดในการดึงดูดการลงทุนจาก

ประเทศไทย จะมีบทบาทเสริมหรือช่วยเหลือการดาํเนินงานของสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน ณ

จากการศึกษาพบวา่จีนมีศกัยภาพมหาศาลในการไปลงทุนในต่างประเทศ จากการมีเงิน
สาํรองระหวา่งประเทศสูงสุดในโลก ถึง 2.03 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีการพฒันาเทคโนโลยี

นหลากหลายธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นเวลายาวนานร่วม 30 และรัฐบาลจีนก็มีมาตรการ

Going Global เป็น
ยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมใหว้สิาหกิจจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ จีน กวา่
ไทยกาํลงัตอ้งการนาํเขา้เงินลงทุนจากต่างประเทศ

เป็นการสร้างงาน และการสร้างความเขม้แขง็แก่ภาคอุตสาหกรรม แต่ ปัจจยัความไม่แน่นอนทาง
การเมือง  ขีดค
ต่างประเทศ
กบัการลงทุนของจีนในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เวยีดนาม มาตรการเชิงรุกของสาํนกังาน
เศรษฐกิจการลงทุนฯ ยงัเป็น ฯ ในฐานะ

และส่งเสริมใหน้กัลงทุนจีน
จึง
ลง SWOT

ส่งเสริมการลงทุนจากจีนไวว้า่ มาตรการเชิงรุกโดย

เข้ การส่งเสริมการวจิยัและพฒันา การ

วามสามารถในการแข่งขนัของไทยได้



จ

กติติกรรมประกาศ

วบรวมขอ้มูลและ

สนบัสนุน
การดาํเนินงานของ สาํนกังานเศรษฐกิจก ส่งเสริมใหน้กัลงทุนจาก
สาธารณรัฐประชาชน

ผูเ้ขียน ขอขอบคุณหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ
สาํเร็จ บ พิริยะมาสกลุ ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังาน ศูนยบ์ริการ
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และนางพเยาว ์ เพชรธนสาร ผูอ้าํนวยการกองบรรณสาร และหอ้งสมุด และนายไพบูลย ์คาํสา
ผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการคน้ควา้ขอ้มูล  และขอขอบคุณผูบ้ริหาร และ

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ของจีน ประจาํ
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คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภณัฑ์ ผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการทาํ

ในส่วนของสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ  ผูศึ้กษารู้สึก
ต่อการทาํงานอยา่งอุทิศ และทุ่มเท นางสาวจนัทร์ทิพา ภู่ตระกลู ผูอ้าํนวยการสถาบนั และ

1 และประสบ
ขอขอบคุณท่านเอกอคัรราชทูต ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา คณบดีสถาบนัการ

ทูตและการต่างประเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต กรุณา
ร่วมกบัศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์ ะรองศาสตราจารย ์ดร.พลภทัร บุราค

ดาํเนินไดอ้ยา่งถูกทิศทาง และสาํเร็จลงดว้ยดี
ขอขอบคุณ สามั

ฝึกอบรม
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การลงทุนจากต่า เกิด

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีส่งเสริมศกัยภาพในการส่งออก และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อ
หลายปี

ของนกัลงทุนจากหลายประเทศ เช่น อาเซียน  สหรัฐอเมริกา  ยโุรปบางประเทศ ฯลฯ แต่
ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และวกิฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 านมา ไดส่้งผลกระทบอยา่ง
รุนแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทย
โดยตรงจากต่างประ
อาเซียน ลว้นประสบปัญหาเศรษฐกิจ ทาํใหมี้โครงการลงทุนในไทยลดน้ จีนเป็น

2 .03 ลา้นลา้นเหรียญ

ความสาํเร็จในการพฒันาเศรษฐ ทาํใหจี้นกลายเป็น
โรงงานของโลก ทาํให้

การผลิตลน้เกิน ตอ้งส่งออกในปริมาณมากในราคาถูก ทาํใหจี้นเป็นเป้าหมายและถูกกล่าวหาจาก

การขาดแคลนทรัพยากร วตัถุดิบ โดยเฉพาะพลงังาน ทาํใหรั้ฐบาลจีนตอ้งดาํเนินนโยบาย Going
Global ส่งเสริม

ธุรกิจ
ไปลงทุนในการส่งออก นอกเหนือจากการผ จึงสอดคลอ้งกบัความ

พฒันาประเทศ
โจทย์ ทาํอยา่งไรจึงจะสามารถดึงดูดหรือชกัจูงใหน้กัลงทุนจีนเกิด
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1. 2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 พฒันาการของการลงทุนในต่างประเทศของจีน
1.2.2 ทราบ ปัญหา อุปสรรค ในการส่งเสริมการลงทุนจากจีน
1.2.3 เสนอแนวทาง และกลยทุธ์ในการส่งเสริมการลงทุนจากจีน  โดยการทาํงาน

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
นโยบายของภาครัฐของจีน

ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของวสิาหกิจจีน ขอ้พิจารณาของนกัธุรกิจจีน
ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจต่อการตดัสินใจไป

ลงทุนในต่างประเทศ ปัจจยัภายในของไทยและสถานการณ์
ทางการเมืองของไทย การทศันคติและการตดัสินใจมาลงทุนในประเทศไทย และบทบาท
ของสถานกงสุลใหญ่ และสาํนกังานเศรษฐกิจการ ในการส่งเสริมการลงทุน
จากจีน

1.4 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษา วจิยัเชิงคุณภาพ โดยอาศยัขอ้มูลเชิงลึกจากเอกสารราชการและ

หน่วยงา เนน้การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ของรัฐบาลจีน ในการ
ส่งเสริมใหน้กัธุรกิจจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ การพดูคุย และสัมภาษณ์บุคคล

ไทย และจีน และประสบการณ์
ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ และไดร่้วมกบัสาํนกังานเศรษฐกิจ

การลงทุน ในฐานะทีม
ประเทศไทย

1.5
1.5.1 หา อุปสรรค ในการส่งเสริมและชกัจูงนกัลงทุนจีนใหม้าลงทุน

ในไทย
1.5.2

และสนบัสนุนการทาํงานเชิงบูรณาการทีมประเทศไทย
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2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีการศึกษา
คาํแถลงนโยบายของรั

29 ธันวาคม 2551 พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน ความตกลงระหว่าง
ไทยและจีน เ ส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุน วรรณกรรม

และน
ในต่างประเทศ เป็นกรอบแนวคิด และกระบวนการวิเคราะห์ SWOT

แนวทางการดาํเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนของหน่วย
ราชการไทยใน

2.2 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 29 ธันวาคม 2551 มี
กบัเศรษฐกิจ ก

2.2.1 เนินการในปีแรก ได้แก่
ประเ

บรรยากาศการลงทุน ยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน
ประเทศ

2.2.2 นโยบายเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรม เน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ

นาคต

การตลาด การคา้ และการลงทุน ไดแ้ก่ การส่งเสริมระบบการคา้เสรีและเป็นธรรม
การขยายตลาดสินคา้และบริกา

มีศกัยภาพ
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2.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
นการให้สิทธิ

ประโยชน์ด้านภาษี อากร หลกัประกนัและการคุม้ครองแก่นกัลงทุน ได้แก่การยกเวน้อากรการ
การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐจะ

ไม่โอนกิจการของผูไ้ด้รับการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ รัฐจะไม่ทาํการผูกขาดการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์หรือผลิตผลชนิดเดียวกั ผูไ้ด้รับ

อาณาจกัร เป็นตน้

2.4 ความตกลง มครองการลงทุน
12 มีนาคม 2528 14 ธันวาคม

2528

คุม้ค
สอง

2.5 การลงทุนระหว่างประเทศ
2.5.1 คาํนิยามของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment :FDI)
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หมายถึง ผูล้งทุนจะเขา้มาบริหารกิจการ และเป็นการ

ยูใ่นประเทศของผูรั้บการลงทุน มีการโอนสินทรัพยจ์าก

(Foreign
Portfolio Investment :FPI )
สถาบนัการเงิน แต่จะไม่มีบทบาทใน
หลกัทรัพยส์ามารถแปรเป็นเงินสดไดง่้าย ผูล้งทุนจึงสามารถโยกยา้ยการลงทุนไดร้วดเร็วและง่ายกวา่

เช่น 1

เก็บและรวบรวมโดยทางการจีน
อาเซียน และ

1 http://learnersl.in.th/blog
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ถิติของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นการเก็บขอ้มูลจาก
วมมูลค่าการลงทุนเป็นสกุล

เงินบาท  ทาํใหย้ากต่อการคาํนวณ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพราะความผนัผวน
ของ การอิงตวัเลขจึ
เดียวกนั นๆ

2.5.2 การลงทุนจากต่างประเทศ มีความสาํคญัเพราะ
- เป็นการสร้างกาํลงัการ

ผลิตในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม
- เกิดการจา้งงาน กิด

การขยายตวัดา้นการอุปโภค
- แบบใหม่

ว
-
ตวัอยา่งความสาํคญัของการลงทุนจากต่างประเทศ เช่นการลงทุนพฒันาอุตสาหกรรม

1970 ด และ
ด จนถึงกลาง 1980 1990 การลงทุนจาก

ต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมรถยนต ์ก็ทาํใหอุ้ตสาหกรรมรถยนตไ์ทยเติบโตแบบกา้วกระโดด2

การลงทุนระหวา่งประเทศ ทาํ
กนัและไม่อาจยดึหลกั อธิปไตยทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเคร่งครัดอีกต่อไป

2.6 คํานิยามของ “ทมีประเทศไทยในต่างประเทศ”
ทมีประเทศไทยในต่างประเทศ ต่างประเทศ

ไดแ้ก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
กลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลงั กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปรามปราบยาเสพติด สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จาํกดั ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
เป็นเจา้ภาพหลกัรับผดิชอบงานการบริหาร

2 2546: 2
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ราชการแผน่ดิน ตามกรอบแผนยทุธศาสตร์ทวภิาคี และแผนยทุธศาสตร์พหุภาคี 3 ในส่วนของสถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองต่างๆ จะทาํหนา้ มณฑล

วแทนของรัฐบาลไทยใน
ประเทศผูรั้บ สถานเอกอคัรราชทูต และสถานกงสุลใหญ่

ดา้นเศรษฐกิจ  และในฐานะหวัหนา้ทีม

เดียวกนัตามนโนบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในประเทศสังคมนิยม เช่นจีน จะใหค้วามสาํคญัแก่
ผูแ้ทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะตวัแทนรัฐบาล

2.7 นโยบายของรัฐบาลจีนในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ( Going Global )
เป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลจีน ในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของวิสาหกิจจีน

ลดปัญหา
การกีดกนัทางการคา้ สหภาพยุโรป

ในการแข่งขนั

การ
วตัถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบาย Going Global แบ่งได้เป็น 3 ระยะ
1 ระหว่างปี 2522-2528 เป็นช่วงแรกของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีน

ในการลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการร่วมทุน (Joint Venture)
2 ระหว่างปี 2528-2543

ประเทศ

3 www.mfa.go.th
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3 ระหว่างปี 2533-2543 การส่งเสริม

ในระยะหลงัๆ โดยในปี 2548 (Mergers &
Acquisitions) เป็นวิธีการหลกัในการลงทุนของจีน มีมูลค่า 6.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 4

6 (2549-2553 )
รองระหว่าง

2.03 ลา้นล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงสามารถสนบัสนุนนั
ความพร้อม ความสนใจใน

ต่ 85 ของการลงทุนของจีนในต่างประเทศ เป็นการ

2.8 การทาํเทคนิค SWOT
เชิงกลยุทธ์ โดยการ

วิเคราะห์จุดแข็ง (S=Strengths) จุดอ่อน (W=Weakness) โอกาส (O=Opportunities) และภยั
คุกคาม (T=Threats) ของประเทศไทย

SWOT แล้ว จะมีการนาํเสนอกลยุทธ์ เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน
ด้านการส่งเสริมความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุนจากจีนของสถานกงสุล

ยงไฮ ้ต่อไป

4 www.boi.go.th
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ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย

3.1 ประเภทของการวจัิย

3.2
2 ประเภท ไดแ้ก่

3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary sources) ไดแ้ก่
- ทางราชการ และการบนัทึกจากแหล่งขอ้มูล

โดยตรง
-

กบัการลงทุนของจีนในต่างประเทศ และการลงทุนของจีนในไทย เช่น การหารือกบัผูบ้ริหาร และ
กระทรวงพาณิชยจี์น และคณะกรรมการส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศของจีน (China

Council for the Promotion of International Trade : CCPIT)
มณฑลเจอ้เจียง

2 ฝ่าย คือการไปลงทุนในจีนและการชกัจูงให้นกัธุรกิจจีนมา
ลงทุนในไทย  การหารือและขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารของสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary sources) รวบรวมจาก เอกสารของ

ทางราชการ เอกสารวชิาการ หนงัสือ วารสาร เผยแพร่โดยภาครัฐและ
เอกชน ไทย และ จีน องคก์ารระหวา่งประเทศ เช่น United Nations Conferences on Trade
and Development (UNCTAD) เป็นตน้

3.3 การนําเสนอรายงาน
ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงพรรณนา จากการศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ

ขอ้มูลเอกสาร
ของจีน และไทย ผสมผสานกบัประสบการณ์ของผูศึ้กษา
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3.4 การวเิคราะห์และประเมินผล
สาหกิจจีนมาลงทุนในไทยนอ้ยลง

บา้นในอาเซียน ดว้ยการ SWOT ด
แขง็  จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม ในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน
พฒันาการของความสัมพนัธ์ดา้นการลงทุนไทย จีน  จากคู่แ

ไดแ้ งประเทศ
เอเชีย และ
โดยเฉพาะ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวยีดนาม นกัลงทุนจีนสนใจเขา้ไปลงทุนในประเทศ

และเสนอกลยทุธ์ ไปปฏิบติัไดจ้ริง อยา่ง

3.5 บทสรุป
กลยุทธ์

สาํนกังานเศรษฐกิจ



4
ผลการศึกษาวิจัย

ในต่าง
ศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวตัน์

จดัเป็นนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลจีน เป็นการเปิดเสรีต่อโลกภายนอก วสิาหกิจจีนไดบ้ริหารธุรกิจ
แบบขา้มพรมแดน 2550 วสิาหกิจจีนกวา่ 70,000 แห่ง ไดไ้ปลงทุนหรือ

10,000 173 ประเทศ  มีมูลค่าการลงทุนสะสม
2550 สูงถึง 117.91 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5 และจีนไดห้นัมาลงทุนในอาเซี
ของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากจีน  ดว้ยการดาํเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนและมาตรการต่างๆ

โดยจะเนน้บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ และสาํนกังานเศรษฐกิจการ
และใชก้ารวเิคราะห์ SWOT

ประเมินสถานของไทยในการเป็นแหล่งรับการลงทุนจากจีน

4.1 พฒันาการของการลงทุนในต่างประเทศของจีน
เป็นผูผ้ลิต

( Product  Producer) เป็นแหล่งเงินทุน (Capital Provider) ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการพฒันา
เศรษฐกิจของจีน เกิดจากการกาํหนดยทุธศาสตร์ของภาครั จีนได้
ใชน้โยบายเปิดประเทศ( Open Door Policy) ในปี 2523

อนัดบัตน้ ๆ
ของโลก บรรษทัขา้มชาติจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮ่องกง สิงคโปร์ ไตห้วนั สาธารณรัฐ

นโยบายสนบัสนุนของรัฐบาล ทาํใหจี้นไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรม
แล

ผลจากการลงทุนจากต่างประเทศจาํนวนมหาศาล เกิดการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต ทาํให้

5 2007  Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment: p.57



11

แคลนพลงังาน แต่ (สถิติเดือนกุมภาพนัธ์
2552 จีนมีเงินทุนสาํรองระหวา่งประเทศ 2.03 โลก)6 ทาํให้
รัฐบาลจาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ กชน
ออกไปลงทุ “Going Global” ในปี 2542 และไดถู้กกาํหนดให้
เป็นนโยบายสาํคญัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 10 (2544 -2548) และฉบบั

11 (2549-2553)
4.1.1 นโยบาย Going Global
รัฐบาลจีนใชย้ทุธศาสตร์ Going Global
-

ไปยงั
ประเทศคู่คา้ในราคาถูก เป็นปริมาณมาก ทาํให้เกิดกระแสต่อตา้นวา่มีการทุ่มตลาด และตอ้งประสบ

- ความจาํเป็นในการโยกยา้ยฐานการผลิตใ น
รงงานเขม้ขน้

- พลงังานและ
มิภาคตะวนัออกกลาง ดว้ยการนาํเขา้

ธรรมชาติจากหลายภูมิภาค โดยในปี 2548 การลงทุนในต่างประเทศในสาขาพลงังานและเหมืองแร่
มีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 20 ของการลงทุนของจีน

- ภาคอุตสาหกรรม
ของจีนไดเ้รียนรู้นวตักรรม และเทคโนโลยี เป็นการยกระดบัและพฒันาอุตสาหกรรมของจีน
ใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล เขา้ถึงเทคโนโลยรีะดบัสูง โดยผา่นการควบรวมกิจการ (Merger and
Acquisition: M&A)
สวเีดน และสหรัฐอเมริกา ฯลฯ และการเป็นคู่คา้เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Alliances)

- การตลาด การ
สร้างเครือข่ายการกระจายสินคา้ (Local Distribution Networks) การสร้าง

ในระดบัโลก
ในการประชุมสมชัชาพรรคค 17 ระหวา่ 15-22 ตุลาคม 2550 ผูน้าํ

6 ขอ้มูลงานเศรษฐกิจ 2552
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“Going Global” โดยกล่าววา่จีนจะหาวธีิและรูปแบบ
ใหม่ สาํหรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะสนบัสนุนใหว้สิาหกิจดาํเนินงานดา้นการวจิยั และ
พฒันาการผลิต และการจาํหน่ายในระดบัโลก

ร่วมมือกบัต่างประเทศดา้นพลงังาน ดาํเนิน
ยทุธศาสตร์เขตการคา้เสรี พหุภาคีและ
ทวภิาคี 7

4.1.2 การลงทุนในต่างประเทศของจีน แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ
1 ระหว่างปี 2522-2528 เป็นช่วงแรกของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีน

ในการลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการร่วมทุน (Joint Venture)
2 ระหว่างปี 2528-2533

(Subsidiaries) ในต่างประเทศ
3 ระหว่างปี 2533-ปัจจุบนั รัฐบาลจีนไดส่้งเสริมให้ภาคธุรกิจออกไปลงทุน

และส่วนใหญ่
(Mergers &A cquisitions)

แรกของ
จีน นักลงทุนจีนจะใช้วิธี (Mergers & Acquisitions)

ในปี 2548 มีมูลค่า 6.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 50 ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีน 3 เท่าจากปี 2547 โดย

รถยนต์
โทรคมนาคม การขยายตวัของวิ

สาขา 8

4.1.3 9 แบ่งไดเ้ป็น 3 แหล่ง โดยวสิาหกิจจีนมี
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน คือ

7 www.thaibizchina.com
8 http://chineseinfo.boi.go.th/CIC/
9 http://chineseinfo.boi.go.th/CIC/
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- อเมริกาเหนือ และ สหภาพยุโรป และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
วทิยาการสมยัใหม่ หรือการร่วมทุน เช่น TCL Corp.
ของจีน และ Thomson Electronics ไดร่้วมกบัก่อ TCL Thomson Electronics
(TTE)ในเดือนกรกฎาคม 2547 และ ในโลก ดว้ย
มูลค่าทรัพยสิ์น 500 20 ลา้น อปี
และ Lenovo Holding วสิาหกิจจีน IBM สหรัฐอเมริกา
ดว้ยมูลค่า 1.75 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2547 ทาํให้ Lenovo Holding เป็นผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์

3 ของโลก รองจาก Dell และ Hewlett Packard
- ลาตินอเมริกา ประเทศเป้าหมายหลกั

ไดแ้ก่ เวเนซุเอลา อาร์เจนตินา เปรู บราซิล เมก็ซิโก ชิลี ในปี 2548 Bao Steel บริษทัผูผ้ลิตเหล็ก
ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศ

ได้
China National Petroleum Corp.(CNPC)

2548 กกวา่ 400
15 แห่ง เป็นตน้

- แอฟริกา ประเทศเป้าหมายไดแ้ก่ ซูดาน ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เยเมน แอลจีเรีย แซมเบีย ฯลฯ
-แอฟริกา

แอฟริกาเ ซูดาน ชาด ไนจีเรีย กาบอง แองโกลา
โดยซูดานเป็

- เอเชีย วสิาหกิจจีนไปลงทุนในหลายสาขา ตามศกัยภาพของแต่ละประเทศ โดยจีนลงทุน
มากใน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวยีดนาม ลาว ในเอเชียกลาง
วสิาหกิจจีนลงทุนใน คาซคัสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน

1,000
กิโลเมตร ถึงเขตการปกครองตนเองซินเจียง ของจีน มูลค่า 3.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และในเดือน
สิงหาคม 2548 CNPC กิจการพลงังาน Petro-Kasakhstan ของคาซคัสถาน ดว้ยมูลค่า
4.2 กบัคาซคัสถาน มูลค่า 600
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นตน้

ในปี 2549
ลดขอ้จาํกดัจากการกีดกนัทางการคา้

ลดตน้ทุนการผลิต และ 567 ลา้นคน
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4.1.4 กลยทุธ์ ของรัฐบาลจีนในการส่งเสริมการไปลงทุนในต่างประเทศ มี

- การตดัสินใจ
และ

รายอุตสาหกรรม และโอกาสในการลงทุนใน
ประเทศต่าง ๆ

- ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัภาคธุรกิจและรัฐวสิาหกิจของภาครัฐ ดว้ย
50

500 แห่งของโลก (Fortune 500) ภายในปี 2558 และส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง 500 แห่ง ใหเ้ป็น
การ

กิจการในต่างประเทศ  สร้างความไดเ้ปรียบกบัรัฐวสิาหกิจจีน เพราะสามารถลดต้นทุนดา้น
อยา่งมาก ริษทัขา้มชาติ เช่น Huawei Technologies เป็น
บริษทัขา้มชาติดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคม Haier เป็นบริษทัขา้มชาติผูผ้ลิต

สหรัฐมากกวา่
ตน้ มี

ตราสินคา้ของตนเอง 10

- การลงนามความตกลงคุม้ครองการลงทุนกบั 103
ภาษีซอ้นกบั 68 ประเทศ

- การใหค้วามร่วมมือและความช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ
ประโยชน์ดา้นการลงทุน และผลประโยชน์จีนในประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะในแอฟริกา ลาติน
อเมริกา ลาว พม่า ดว้ย ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งพลงังาน เช่น  ในแอฟริกา China-Africa
Cooperation Forum (CACF) ในปี 2543 CACF ไดเ้ป็นกลไกสาํคญัในการกระชบัความสัมพนัธ์
ดา้นเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งจีนกบักลุ่มประเทศแอฟริกา CACF จีนได้

31
ลงทุนในแอฟริกา จนถึงปัจจุบนั ยอดการลงทุนมีมูลค่าสะสมรวม 6,270 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 11

10 www.boi.go.th
11 www.thaibizchina.com
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- กระทรวงพาณิชยจี์น หน่วยงานดูแลดา้น
การลงทุน ได้ เป็นการส่งเสริม
ใหว้สิาหกิจจีนสามารถขยายธุรกิจในต่างประเทศไดส้ะดวก

2543 กระทรวงพาณิชย ์และ State
Administration of Foreign Exchange (SAFE)

3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ สาม ผลจาก
11 เดือนแรกของปี 2546 มีบริษทัจากจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ

92 และ 1 พฤษภาคม 2552
กระทรวงพาณิชยจี์นไดผ้อ่นคลายกฏและระเบียบในการไป

- การ ระหวา่ง 10- 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ สามารถขออนุมติัจากจาก
ตวัแทนของกระทรวง รัฐบาล

- ระทรวงพาณิชยจี์น ไดแ้ก่ การลงทุนใน
100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นตน้

- การ ยนสาํหรับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศฯ
การสนบัสนุนของภาครัฐ ทาํใหก้ารลงทุนในต่างประเทศของจีน นอยา่งรวดเร็ว จาก

ปี 2525 การลงทุนในต่างประเทศ มีมูลค่า จาํนวน 37 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2549 และปี 2550
การลงทุนในต่างประเทศ มีมูลค่า 21,160 ลา้น และ 26,510 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามลาํดบั12

4.2 การลงทุนของจีนในอาเซียน
แบ่งได้ 3 ระยะ คือ
- ช่วงแรกในช่วงทศวรรษ 1980 เนน้ยทุธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ และการลงทุน

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
- ในช่วงทศวรรษ 1990 เนน้การคา้ และอุตสาหกรรมเบาต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม

ตอ้งแสวง

12 2007Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment :57
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- ในช่วงทศวรรษ 2000 นกัลงทุนจีนเห็นช่องทางขยายการคา้ในเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน
(ASEAN-China Free Trade Area) ทาํ
ใหอ้าเซียนมีสัดส่วนการลงทุนจากจีนถึงร้อยละ 6 จากการลงทุนในต่างประเทศ
แล

(Vertical Production and Intra-
IndustryTrade) ระดบั
วตัถุ

การลงทุน สหภาพ
คา้ขายกบัจีน

ส่วน
วตัถุดิบ อป้อน

13

จากรูปแบบดงักล่าว การผลิตและการคา้ดงักล่าวระหวา่งอาเซียน และจีน มีลกัษณะโนม้เอียง

บริษทัข้
ทาํใหน้กั

น14

การลงทุน จากจีนไหลเขา้สู่กลุ่มประเทศ 2550
1,443.93 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตาม

ดว้ยอินโดนีเซีย มูลค่าลงทุน 679.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ส่วนเวยีดนาม เป็นอนัดบั สาม มูลค่าการ

13 “เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน กบัผลกระทบต่อการลงทุนใน
อาเซียน” 2549
14 งประเทศไทย “เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน กบัผลกระทบต่อการลงทุนใน
อาเซียน” 2549



17

ลงทุน 396.99 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และไทยติดในอนัดบั 4 ดว้ยมูลค่าลงทุน 378.62 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หา้ ดว้ยมูลค่าลงทุน 302.22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ยอดการลงทุนของจีน
ในอาเซียนใน ปี 2550 มีมูลค่า 3,953.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ดงัตารางดา้นล่าง

1 การลงทุนของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน
(จาก 2007 Statistical Bulletin of China’s Outward  Foreign Direct Investment หนา้ 77)

ง
ธุรกิจบริการเช่นการเงิน ส่วนการลงทุนในอินโดนีเซียจ ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน
ราคาถูก การลงทุนในเวยีดนามจะเป็นการลงทุน
อุตสาหกรรมการผลิต การลงทุนในลาวเนน้การลงทุนดา้นพลงังาน

การลงทุนของจีนใน (The Greater Mekong
Subregion: GMS) ไทย พม่า ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจีน (ยนูนาน) มีประชากร
รวมกนัประมาณ 250 เอเชีย
ตะวนัออก และ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ จีนจึงเนน้การ

9 สาขา ไดแ้ก่ คมนาคม ขนส่ง โทรคมนาคม
พลงังาน การคา้ การลงทุน เกษตร และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

วสิาหกิจจีนไดเ้ขา้ไปลงทุนดา้นพลงังานในลาว โครงการเส้นทางรถไฟจาก
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กบั
เงินทุน จีนจึงตอ้งต งต่างจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ งเป็น

อาเซียน จีนจะเป็นผูใ้หเ้งินกู้ 15

นายกรัฐมนตรี เวนิ เจีย เป่า ไดก้ล่าวในการเปิดการประชุมโป๋อ่าวฟอรัม
18 เมษายน 2552 วมมือดา้นการลงทุนอาเซียน-จีน มูลค่า

10,000
2552 แต่การ

ประชุมตอ้งยกเลิกไป โดยกล่าววา่ “เราควรเร่งพฒันาโ

จดัทาํในรูปของเครือข่าย” 16

โครงการ
พฒันา

มาอยา่งยาวนานแ
เช่นยทุธศาตร์ การเลือกเมืองหนานหนิง เมืองหลวงของมณฑลกวางซี เป็น
ประตูสู่อินโดจีน และอาเซียน และทุกปีจะมีการจดังานอาเซียนเอ็ก โดยจะมี
ผูน้าํระดบัสูงของจีนและประเทศสมาชิกเขา้ร่วมงานเป็นประจาํทุกปี

(ASEAN-China
Investment Agreement) เซียน-
ครอบคลุมทุกดา้น

4.3 พฒันาการของการลงทุนของจีนในไทย
12 มีนาคม

2528 14 ธนัวาคม 2528 ผลของความตกลงดงักล่าว ช่วยสร้างความ
วา่จะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายของ

ประเทศผูรั้บ

15 2264 25 - 27 ตุลาคม 2550 “อภิธุรกิจจีนยกพลประชิดไทย จบัตาผงาดเหนือ
”

16 http://www.bangkokbiznews.com
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แนวโนม้การลงทุนของจีนในไทยถูกกาํหนดดว้ยยทุธศาสตร์ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
(GMS) าพ

ในการเป็นฐานการผลิต และการส่งออกไปยงั GMS และ

กบัจีนตอนใต ้ตลอดจนความใกลชิ้ดทางการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรมระหวา่งไทย-จีน
ตลอดระยะเวลา 30 ปีของการลงทุนจีนในไทย มีกลุ่มธุรกิจจีนหลากหลายกิจการเขา้มาลงทุน

ในไท ตรา
สินคา้ เช่น บริษทัไฮเออร์ อีเล็คทริกส์ (Haier) ผูผ้ลิต ตูเ้ยน็รายใหญ่ของจีน
ป้อนตลาดในประเทศ และส่งออก บริษทั TCL Corporation บโทรทศัน์รายใหญ่ของ

ปัญหาการกีดกนัทางการคา้ เช่น บริษทั World Best Holding
การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยน

อุต องใชไ้ฟฟ้า เกษตรแปรรูป
ผลิตภณัฑย์าง เคมีภณัฑ์ เวชภณัฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง เหมืองแร่  โครงการลงทุนดา้น
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่  และการลงทุนในธุรกิจบริการ
วสิาหกิจจีนขนา บริษทัไท่ผิง เอทานอล จาํกดั
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภาธุรกิจไทย-จีน ต่างก็มี
ความเห็นวา่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ในจีน
เคมี อุตสาหกรรมเหล็ก โลจิสติกส์  โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การลงทุน

ส่งเสริมการลงทุน ทาํใหต้วัเลขการลงทุนของ ริม

การลงทุนของจีนในไทยใน  ปี 2548 มีมูลค่าการลงทุน 219.18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี
2549 มีมูลค่าการลงทุน 232.67 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ ในปี 2550 มีมูลค่า 378.62 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ17 ละเวยีดนามโดยในปี 2550 โครงการ
ลงทุนของจีน มี 26 โครงการโดย
วสิาหกิจจีนเขา้มาลงทุนมาก โครงการขนาดใหญ่

เช่น ภาคบริการ และสาธารณูปโภค ผลิ
และอุปกรณ์ขนส่ง และอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งไรก็ดีโครงการลงทุนของจีน ในปี 2551

17 2007 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment :77
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และตน้ปี 2552 และ และปัญหา
การเมืองภายในของไทย กรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี
2551 มี 27 โครงการ และในปี 2552 (มกราคม – เมษายน)
4 โครงการ 18

วกิฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเทศ
ประเทศพฒันาแลว้ เป็นผูล้งทุนใหญ่ของไทย และของโลก
ตอ้งระดมทุนกลบั ประกอบกบัรัฐบาลจีน
ไดผ้อ่นคลายกฎระเบียบดา้นการลงทุนในต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสของจีนในการเขา้ไปมีบทบาท
และอิทธิพลในการลงทุนในต่างประเทศ พฒันาอุตสาหกรรม

แต่ก็ตอ้งประสบกบัการแข่งขนัจาก

4.4 หลกัการวิเคราะห์
ในการ

ดึงดูดการลงทุนของจีนในประเทศไทย SWOT โดย การ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของไทยคือ จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และการ
วเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 2 ส่วนคือ โอกาส (Opportunities) และภยัคุกคาม
(Threats) ให้เขา้ใจถึงสถานภาพ และศกัยภาพของไทยในการเป็นแหล่งลงทุนจากต่างประเทศ

นาํไปสู่การเสนอกลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนจากจีน และเป็นแนวทางในการดาํเนิน
งานของของทีมประเทศไทยในนค

การวเิคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) งเสริม
ใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย โดยจะ
ประเมิน สภาพแวดลอ้มภายในของประเทศไทย การดาํเนินงานของและสถานกงสุลใหญ่ และ
สาํนกังานเศรษฐกิจ

การประเมินจุดอ่อน (Weaknesses) เป็นปัจจยัภายใน
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

การวิเคราะห์โอกาส(Opportunities)

18 http://chineseinfo.boi.go.th
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มีและประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีศกัยภาพในการแข่งขนั
การวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats)

ต่อการดึงดูดการลงทุนจากจีน  การดาํเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ และสาํนกังานส่งเสริมการ

จุดแข็ง (Strengths)
- แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยจะ ดาํเนินการ

โดย โลจิสติกส์ ไดแ้ก่ระบบรถไฟฟ้า การขนส่งระบบราง
24-27

มิถุนายน 2552 ามามีส่วนร่วมลงทุนใน
เช่น เวยีดนาม กมัพชูา

นายเวนิ เจีย เป่า นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้สดงความสนใจต่อโครงการดงักล่าว
และตอ้งการลงทุนดา้นสาธารณูปโภคในอาเซียน จีนไดป้ระกาศ
ร่วมมือดา้นการลงทุนอาเซียน-จีน  มูลค่า 10,000

บทบาทใน และ ปจีนจะเป็นประเทศผูล้งทุนรายใหญ่

- การประกาศให้ปี 2551-2552 เป็นปีแห่งการลงทุน (Thailand Investment Year
2008-2009) เป็
แผนการลงทุนระยะยาวในภูมิภาค โดยสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้อกมาตรการ

ยการใหสิ้ทธิประโยชน์ สูงสุดแก่นกัลงทุน ใน 6
เป็นประโยชน์อยา่งสูงกบัประเทศ ไดแ้ก่ 1)
2) 3) 4) กิจการ

5) โยงกบั
ภาคอสังหาริมทรัพย์ 6)

เช่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี
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ไดจ้ากการลงทุน ใน
อตัราร้อยละ 50 เป็นเวลาไม่เกิน 5

ฯลฯ
31 ธนัวาคม 2552 อาํนวยประโยชน์ใหก้บันกัลงทุนมาก อาจส่งผล

กระทบทางจิตวทิยาต่อเวยีดนาม ดงั ปรากฏในเวบ็ไซตด์า้นลงทุนของเวยีดตนาม วา่ คาดการณ์
วา่การลงทุนจากต่างประเทศในเวยีดนาม ในปี 2552 จะลดลง และ
ประเทศในภูมิภาคไดมี้มาตรการส่งเสริม งดูดการลงทุนจากต่างประเทศ19

- 13 ในการจดัอนัดบัความยากง่ายในการทาํธุรกิจ ของ
ธนาคารโลก ประจาํปี 2552 (20) จีน (83) เวยีดนาม (92) อินเดีย (122)
อินโดนีเซีย (129)
สนใจของนกัลงทุนในระยะยาว 20

- มีความสมบูรณ์ดา้น ทรัพยากรธรรมชาติ และวตัถุดิบ
ทางการเกษตร คุณภาพของคนงานไทยดีกวา่จีน และ

นีเซีย  และประเทศในอินโดจีน แมจ้ะเป็นรองจากสิงคโปร์
และมาเลเซีย แต่ไม่มีปัญหา ไมตรี ไทย

- ไทย เป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค ไม่ไกลจากจีน
มีกา เป็น ประตูสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน GMS และ BIMSTEC (กลุ่ม

สาํหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการ
และเศรษฐกิจ หรือ Bay of Bengal Initiative for Muti-Sectoral Technical and Economic
Cooperation: BIMSTEC ประกอบดว้ย บงักลาเทศ ภูฐาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลงักา และไทย)

ประเทศ ความตกลงเขตการคา้เสรีกบัไทย เช่น
และไทยกาํลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเขตการคา้เสรีกบัสหรัฐ เปรู บาห์เรน เกาหลี อินเดีย 39
ของวสิาหกิจ จีนไปลงทุนในต่างประเทศ มีวตัถุประสงค์ 21

- ความ ดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯกบัผู้บริหารระดับสูง ของมณฑล
ติลงทุนในต่างประเทศของวสิาหกิจจีน จีนให้

19 http://www.vietpartners.com
20 www.kasikornresearch.com
21 CCPIT 2009 : 7
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ความสาํคญักบัสถานกงสุลใหญ่ ในฐานะผูแ้ทนรัฐบาล เป็นอ เกียรติ และความ

- การทาํงานในลกัษณะทมีประเทศไทย ช่วยเสริมจุดแขง็ ลดจุดอ่อนของแต่ละหน่วย
ราชการไทยในต่างประเทศ ทาํใหก้ารดาํเนินโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีเอกภาพ
จุดอ่อน (Weaknesses)

- ปัญหาความไม่สงบและวุ่นวายทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน
CCPIT

จะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางการ
4 2 ปี การเดินขบวนประทว้งรัฐบาล การ

ลอ้มทาํเนียบรัฐบาล การปิดสนามบิน ลว้นเป็นปัจจยัลบต่อบรรยากาศดา้นการลงทุน  เกิดความไม่

รัฐบาลไทยจีงควรเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศ
งดูดนกัลงทุนจากจีน 2551 การลงทุนจากสหรัฐและจีนในไทยลดลงมากกวา่ร้อย

ละ 90 22

- ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงในเชิงเปรียบเทยีบ ตอ้งเผชิญกบัการ
2540 จนปัจจุบนั พฒันาการของ

ผูป้ระกอบการไทยยงัเป็นไปอยา่งล่าชา้ ปรับตวั และมีการ
แข่งขนัจากประเทศกาํลงัพฒันา ธุรกิจไทยจึงต้

ลดตน้ทุนองคก์ร

- ไทยยังขาดแคลนบุคลากร
- การดูแลนักลงทุนจากรัฐบาลไทย นกัลงทุนจีนเห็นวา่
- การขนส่งสินค้าและบริการ (โลจิสติกส์) 2550 ตน้ทุนโลจิสติกส์

มีมูลต่าประมาณ 1.6 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.9 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)
อเสียเปรียบของไทยในการ

การขนส่ง ทางถนนเป็นหลกั ตอ้งใชพ้ลงังานมาก ส่งผลใหต้น้ทุน

22 www.kasikornresearch.com
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การขนส่งสูง  ถึงร้อยละ 86 สัดส่วนเพียงร้อยละ 2,6 ,6
ตามลาํดบั 23

โอกาส (Opportunities)
- นโยบาย Going Global ของรั ส่งเสริมใหว้สิาหกิจจีนออกไปลงทุนใน

ต่างประเทศ แมมู้ลค่าการลงทุนในต่างประเทศของจีน มากเ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น

เป้าหมายแหล่งลงทุนยอดนิยมของนกัลงทุนจีน
ของรัฐบาลจีน

- คือ ภาคการผลิต การคา้ รองลงมาไดแ้ก่
การสาํรวจและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานทางเลือก การคมนาคม การก่อสร้าง และ

- การใช้ประโยชน์จาก แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน
(Joint Action Plan on Thailand-China Strategic Cooperation) เป็นกรอบความร่วมมือ 5 ปี
(2550-2554) เสริมความร่วมมือระหวา่งกนัใน 15 สาขา ไดแ้ก่ ความ
ร่วมมือดา้นการคา้และการลงทุน ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม คมนาคม พลงังาน การศึกษา

เป็น
ตน้

- ASEAN-China Investment Fund มูลค่า 10,000 ลา้นดอลลาร์สหรรัฐ
เป็นวสิัยทศัน์ของผูน้าํ ประสงค์

นกัลงทุนนอกภูมิภาค จดัเป็นก

ไดภ้ายในตน้ปี 2553 -จีน
ในการกระตุน้เศ
จีนสามารถรับมือกบัวกิฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก

- การผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนในต่างประเทศของวสิาหกจิจีน และการมอบให้
วยส่งเสริมใหก้ารไป

85 ของการไป

23 www.nesdb.go.th
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ลงทุนในต่างประเทศ เป็นการอนุมติัโดยรัฐบาลมณฑล
- จีนให้ความสําคัญกบัการพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัตก ตามแนวทาง Go West Policy

ลดช่องวา่งการพฒันาระหว่ ของจีน จีนจึงให้
6 ประเทศ (GMS) มาก

มณฑลยนูนานเป็นเมืองหนา้ด่านของจี
(ภาคเหนือไทย-พม่า-ลาว ตอนบน-จีนตอนใต)้ (จงัหวดัพิษณุโลก)
จุดตดัระหวา่งเส้นทาง North-South corridor (กรุงเทพ- พษิณุโลก -เชียงราย-เชียงตุง (พม่า)-จีน
หรือเชียงราย-บ่อเตน็ (ลาว)-จีน) กบั East-West corridor( เมาะละแหม่ง-เมียวดี(พม่า)-แม่สอด-
พิษณุโลก-มุกดาหาร-ลาว-ดานงั (เวยีดนาม)
เป็นศูนยก์ลางของ GMS
เจริญจากภา
การคา้ การลงทุนกบัจีน24

ภัยคุกคาม (Threats)
- วกิฤตทางการเงิน และเศรษฐกจิโลก วสิาหกิจจีน

วสิาหกิจจีน ระบุวา่จะลดการลงทุนของตนลง และ
ประมาณร้อยละ 18 จ

7 25

- จีน มีปัญหาความขดัแยง้
ในทางลบ

- ในการดึงดูดการลงทุนจากจีน
จากแบบสาํรวจทศันคตินกัลงทุนจีน ในการตดัสินใจไปลง

CCPIT ไทยไม่ติดใน 10 อนัดบัแรกของประเทศ วสิาหกิจจีนประสงคจ์ะ
เวยีดนาม 4 คิดเป็นร้อยละ 10

ของการลงทุนในต่างประเทศของจีน  และสิงคโปร์ เป็นประเท

24 www.mfa.go.th
25 CCPIT 2009 : 3
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7 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 26

เขา้ใจ
ไดว้า่ทาํไมเวยีดนามและสิงคโปร์จึงดึงดูดการลงทุนจากจีนไดดี้กวา่ไทย โดยร้อยละ 24 ของวสิาหกิจ
จีน ไปลงทุนในต่างป และร้อยละ 39

เวยีด และ

จีน การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละและการบริหารจดัการ
30 ของวสิาหกิจจีน ไปลงทุนในต่างประเทศ

ควบรวมกิจการ และร้อยละ 19 โดย รา

และสถานภาพหรือสภาวะของประเทศไทย และสถานกงสุล
5 จะไดน้าํเสนอกลยทุธ์ เป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้นการ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุนจีน ต่อไป

26 CCPIT 2009 : 6



5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป
ต่อการกระตุน้ และพฒันาเศรษฐกิจ

ของไทย  ปัจจยั 4 ลว้นส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ทิศ
ทางการลงทุนของจีนในไทยมีอตัราการขยายตวั ลดลง เ น
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เวยีดนาม อินโดนีเซีย ดงัตารางแสดงมูลค่าการลงทุนของ
จีนในอาเซียน ในช่วง 3 2548- 2550 ในหนา้ 17 มาตรการ
เชิงรุกของสาํนกังานเศรษฐกิจลงทุนฯ ยงัเป็น และสถานกงสุล

5.2 ข้อเสนอแนะ
ผลต่อการการลดลง

ของการลงทุนจากจีนมาพิจารณา โดยใชต้าราง SWOT Matrix

ตาราง SWOT Matrix จะแบ่งเป็น 8 ช่อง โดยมีช่องปัจจยัหลกั 4
เป็นปัจจั มาวเิคราะห์ กลยทุธ์ โดยแบ่ง
ช่องกลยทุธ์เป็น 4 4 หวัขอ้ มาผสมผสานดว้ยกนั คือ

1. OS เป็นยทุธศาสตร์เชิงรุก
2. OW เป็นยทุธศาสตร์มุ่งเนน้การพฒันา
3. TS เป็นยทุธศาสตร์ป้องกนัตวั
4. TW เป็นยทุธศาสตร์ประคองตวั

รายละเอียดปรากฏในตาราง SWOT Matrix 34
นาํเสนอ
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2 การวเิคราะห์ SWOT Matrix

External Opportunities(O)
1. นโยบาย Going Global ของจีน
2. แผนปฏิบัติการร่วมไทย-จีน
3. กองทุน ASEAN-China Investment
4. จีนผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนใน
ต่างประเทศ
5. จีนให้ความสําคัญกับการพัฒนา GMS

External Threats (T)
1.วิกฤตเศรษฐกิจโลก
2. ข่าวทางลบด้านการเมือง

3. ไทยมีประเทศคู่แข่งขันแย่งการ
ลงทุนจากจีน

Internal Strengths (S)
1.แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2.BOI ประกาศปีแห่งการลงทุน
3. 13 จากการจัด
อันดับความยากง่ายในการทําธุรกิจ
4.
5.
6. .กับ
มลฑล
7.จีนให้ความสําคัญกับ สกญ.
8.ทีมประเทศไทย

OS
ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก โดยการ
1. ร่วมกับทีมประเทศไทยจัดกิจกรรมเชิงรุก

เหมาะสมกับความต้องการของไทย
2. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. ใกล้ชิดกับ
ผู้นําและผู้บริหารระดับสูงของมณฑลโดยการ

4 สร้างความสัมพันธ์กับก.พาณิชย์ และ
CCPIT
5.

TS
ควรใช้กลยุทธ์ป้องกันตัว

1. ศึกษายุทธศาสตร์ส่งเสริม
ลงทุนของคู่แข่ง
2. สร้างความแข็งแกร่งและเป็น
เอกภาพของอาเซียน
3.

คุณภาพมากกว่าขยายการลงทุน

Internal Weaknesses(W)
1. ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง
2. ขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้
ภาษาจีน
3. การดูแลนักลงทุนยัง
4.
และระบบโลจิสติกส์
5.
การวิจัยและพัฒนา

OW
ควรใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนา เช่น
1. ใช้ศักยภาพของจีน

2. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เ
3.

เห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนของไทย
4.
5.
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และผลิตภัณฑ์
6. ลงทุนในด้าน การ

การแข่งขัน/ดึงดูดการลงทุน
7. สนับสนุนการลงทุนของ SMEจีน

TW
ควรใช้กลยุทธ์การประคอง
1.
ภาพลักษณ์ของประเทศ
2. หน่วยงานรัฐเข้าร่วมงาน
สัมมนา ส่งเสริมการค้า การลงทุน
3. หน่วยงานรัฐจัดโครงการ
สัญจร
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5.2.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
- เชิญชวนและสนับสนุนให้จีนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของไทย

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในการก่อสร้าง และ การประกาศ
ใหปี้ 2551-2552 เป็นปีแห่งการลงทุน โดยใช้ศกัยภาพของจีนในด้านทุน ประสบการณ์และความ

ในการก่อสร้าง นโยบายของรัฐบาลจีนในการ
โดย ASEAN-China

Investment
- การพฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์

โลจิสติกส์
ากาํลงัคนโดยยกระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรใน

- สนับสนุนการลงทุนของ SME จีน
SME

- สร้างความแข็งแกร่งและเป็นเอกภาพของอาเซียน เ

-จีน มูลค่า 10,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ
และพฒันาโครงการสาธารณูปโภคในอาเซียน ตรีของจีนไดก้ล่าวในระหวา่งการ
เปิดการประชุมโป๋อ่าวฟอรัม 18 เมษายน 2552

5.2.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
- ทมีประเทศไทยร่วมจัดกจิกรรมเชิงรุก ในการส่งเสริม เช่น

การสัมมนาส่งเสริมลงทุนในไทย การร่วมงานนิทรรศการดา้นการลงทุน คือไทย

แต่ไม่ทราบวา่ไทยเป็น
สาํหรับการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม ชาวจีนส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่สินคา้ส่งออก 3 อนัดบัแรกของ
ไทยคือ อิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ ยดนาม และมาเลเซียก่อน

- เน้นการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก
จีนและสาธารณชน ของไทยในการแกไ้ขปัญหาทางการเมือง โดยการปฏิรูป
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และนิติธรรม รับการเมืองไทยใน
อนาคต

- สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมโครงการสัญจรกบัสํานักงานเศรษฐกจิการลงทุนฯ ตามเมืองต่าง ๆ
ของจีน เชิญชวนใหม้าลงทุนในไทย

ดา้นต่าง ๆ เช่น การรับรองเอกสาร
การตรวจลงตรา

- หารระดับสูงของมณฑล

มาก และจีน ภาคเอกชนจีนไม่ว่าจะเป็นบริษทั
ใดตอ้งได้รับอนุมติัจากภาครัฐในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ นอกจา
กบัเ
ประเทศของจีน (CCPIT) ในการแนะนาํและส่งเสริม
วิสาหกิจจีนในการไปลงทุนในต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีภาพลั ดี มี

เกียรติในสายตาของจากภาครัฐและเอกชนจีน ในฐานะตวัแทนรัฐบาล ทาํให้

- เห็น
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจต่างๆ ของไทย และเป็นโอกาสในการสร้างความใกลชิ้ดคุน้เคย กบัผูบ้ริหาร
ภาครัฐและเอกชน จีน
ต่อไปในอนาคต จึงควรไดรั้บการ

- ศึกษาวธีิดําเนินงานของคู่แข่ง รองรับการ
ลงทุน 1 และ 2
เลียนแบบ และปรับปรุง การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมการลงทุนและพฒันาอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจไทย

- การพฒันาเวบ็ไซต์ Thaibizchina.com
8 แห่ง จากเดิม จดัทาํเป็น

ความสะดวกใหก้บัภาคธุรกิจไทย โดยให้ ภาษาจีน
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-

- ปรับปรุงวฒันธรรมในการทาํงานของ ทมีประเทศไทย มีการกระจายของขอ้มูลข่าวสาร
ไปสู่สาํนกังาน ใชป้ระโยชน์ได ้และให้
ผูส้นใจสามารถคน้ขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการ

- การ ข้าราชการก่อนออกประจําการ
อุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน เช่นสภา
หอการคา้ สภา สให้

ไดม้าร่วมการฝึ
กระทรวงการต่างประเทศ นคง การทูต งาน

า ในงานดา้นพิธีการทูตและงาน
รับรอง
ประโยชน์ต่อผูป้ระจาํการในต่างประเทศ จะทาํใหก้ารทาํงานทีมประเทศไทยเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และมีความเขา้อกเข้ เป็นประโยชน์แก่การประสานงาน

- การสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์กบัภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในจีน เช่น สถานศึกษา
ชมรมนกัธุรกิจไทย- อสารระหวา่งกนัอยา่งสร้างสรรค์ เป็

ต่อไทย โดยการจดัสังสรรค ์เสวนา สัมมนา
บรรยายสรุป

5.3
ดาํเนินงานส่งเสริมการลงทุน

จากจีน าศึกษาในรายละเอียดของแต่ละมณฑล และราย

ของนกัลงทุนจากแต่ละมณฑล

5.4 สรุปลู่ทางในการส่งเสริมการลงทุนจากจีน
แมไ้ทยจะไม่ไดเ้ป็นประเทศยอดนิยมในการไปลงทุนต่างประเทศ ของวสิาหกิจจีน

ภูมิศาสตร์  เพราะอยูไ่ม่ไกลจากจีน  มีตลาดขนาดใหญ่รองรับ ไดแ้ก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน



32

GMS และ BIMSTEC
ารก่อสร้างขนาดใหญ่ การพฒันาระบบโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบติัการไทย

ASEAN-China Investment Fund จะมีส่วนในการเสริมสภาพคล่องในภูมิภาค

การกระตุน้เศรษฐกิจของไทย จะ
กนั

สาํหรับปัญหาดา้นการเมือง และความวุน่วายทางการเมืองของไทยในระยะ 2-3

มีกฎหมาย และความตกลงคุม้ครองการลงทุนกบัจี

ในส่วนของการทาํงานบูรณาการทีมประเทศไทย  สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถมีบทบาท

หารือกบัผูน้าํและผูบ้ริห
เคร่งครัด  และภาครัฐจีนยงัเป็นผูมี้อาํนาจในการควบคุมการออกไปลงทุนในต่างประเทศ และการ

สถานกงสุลใหญ่เป็นผูน้าํและมีบทบาทในดา้นเศรษฐกิจ  และคาดหวงัวา่การทาํงานของหน่วย
น
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China National Petroleum Corp. (CNPC)
State Administration of Foreign Exchange (SAFE)
The Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

ภาษาไทย
ประเทศสมาชิก (The Greater Mekong Subregion: GMS)

ประกอบดว้ยไทย พม่า ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจีน (ยนูนาน)
สาํหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง

วชิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Muti-Sectoral Technical
and Economic Cooperation: BIMSTEC) ประกอบดว้ย บงักลาเทศ ภูฐาน อินเดีย
พม่า เนปาล ศรีลงักา และไทย
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