รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การส่ งเสริ มการลงทุนจากจีน: บทบาทของ
สถานกงสุ ลใหญ่ และ สํ านักงานเศรษฐกิจการลงทุน

จัดทําโดย นางพาสนา พุทธิกาํ พล
รหัส 1022
หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
กระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

การส่ งเสริมการลงทุนจากจีน: บทบาทของ
สถานกงสุ ลใหญ่ และสํานักงานส่ งเสริมการลงทุน

จัดทําโดย นางพาสนา พุทธิกาํ พล
รหัส 1022

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
าว่า จะมีแนวทางใดในการดึงดูดการลงทุนจาก
ประเทศไทย จะมีบทบาทเสริ มหรื อช่วยเหลือการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ
จากการศึกษาพบว่าจีนมีศกั ยภาพมหาศาลในการไปลงทุนในต่างประเทศ จากการมีเงิน
สํารองระหว่างประเทศสู งสุ ดในโลก ถึง 2.03 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ มีการพัฒนาเทคโนโลยี
นหลากหลายธุ รกิจและ
อุตสาหกรรม เป็ นเวลายาวนานร่ วม 30
และรัฐบาลจีนก็มีมาตรการ
Going Global เป็ น
ยุทธศาสตร์ ในการส่ งเสริ มให้วสิ าหกิจจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จีน
กว่า
ไทยกําลังต้องการนําเข้าเงินลงทุนจากต่างประเทศ
เป็ นการสร้างงาน และการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรม แต่ ปั จจัยความไม่แน่นอนทาง
การเมือง ขีดค
ต่างประเทศ
กับการลงทุนของจีนในอาเซี ยน เช่น สิ งคโปร์ เวียดนาม
มาตรการเชิงรุ กของสํานักงาน
เศรษฐกิจการลงทุนฯ ยังเป็ น
ฯ ในฐานะ
และส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนจีน
จึง
ลง
SWOT
ส่ งเสริ มการลงทุนจากจีนไว้วา่ มาตรการเชิงรุ กโดย
เข้

การส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา การ
วามสามารถในการแข่งขันของไทยได้

จ

กิตติกรรมประกาศ
วบรวมข้อมูลและ
สนับสนุน
ส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนจาก

การดําเนิ นงานของ สํานักงานเศรษฐกิจก
สาธารณรัฐประชาชน
ผูเ้ ขียน ขอขอบคุณหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ
สําเร็ จ บ
พิริยะมาสกุล ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงาน
ศูนย์บริ การ
การลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน กรุ ณาให้คาํ แนะนํา และอนุ เคราะห์ขอ้ มูล
และนางพเยาว์ เพชรธนสาร ผูอ้ าํ นวยการกองบรรณสาร และห้องสมุด และนายไพบูลย์ คําสา
ผูค้ อยให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล และขอขอบคุณ ผูบ้ ริ หาร และ
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ของจีน ประจํา
มณฑลเจียงซู และมณฑ
คุณธนากร เสรี บุรี รองประธานกรรมการ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการทํา

ในส่ วนของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผูศ้ ึกษารู ้สึก
ต่อการทํางานอย่างอุทิศ และทุ่มเท นางสาวจันทร์ ทิพา ภู่ตระกูล ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน และ
1
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ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ อริ ยปรัชญา คณบดีสถาบันการ
ทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กรุ ณา
ร่ วมกับศาสตราจารย์ ดร.อนุ สรณ์
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
การลงทุนจากต่า
เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่ งเสริ มศักยภาพในการส่ งออก และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่ งผลต่อ
หลายปี
ของนักลงทุนจากหลายประเทศ เช่น
อาเซี ยน สหรัฐอเมริ กา ยุโรปบางประเทศ ฯลฯ แต่
ปั ญหาการเมืองภายในประเทศ และวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 านมา ได้ส่งผลกระทบอย่าง
รุ นแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทย
โดยตรงจากต่างประ
อาเซี ยน ล้วนประสบปั ญหาเศรษฐกิจ ทําให้มีโครงการลงทุนในไทยลดน้
จีนเป็ น
2 .03 ล้านล้านเหรี ยญ
ความสําเร็ จในการพัฒนาเศรษฐ
โรงงานของโลก

ทําให้จีนกลายเป็ น
ทําให้

การผลิตล้นเกิน ต้องส่ งออกในปริ มาณมากในราคาถูก ทําให้จีนเป็ นเป้ าหมายและถูกกล่าวหาจาก
การขาดแคลนทรัพยากร วัตถุดิบ โดยเฉพาะพลังงาน ทําให้รัฐบาลจีนต้องดําเนินนโยบาย Going
Global
ส่ งเสริ ม

ธุ รกิจ
ไปลงทุนในการส่ งออก นอกเหนื อจากการผ
พัฒนาประเทศ
โจทย์

จึงสอดคล้องกับความ

ทําอย่างไรจึงจะสามารถดึงดูดหรื อชักจูงให้นกั ลงทุน จีนเกิด
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1. 2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1
พัฒนาการของการลงทุนในต่างประเทศของจีน
1.2.2 ทราบ ปั ญหา อุปสรรค ในการส่ งเสริ มการลงทุนจากจีน
1.2.3 เสนอแนวทาง และกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการลงทุนจากจีน โดยการทํางาน

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

นโยบายของภาครัฐของจีน
ส่ งเสริ มการลงทุนในต่างประเทศของวิสาหกิจจีน ข้อพิจารณาของนักธุ รกิจจีน
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการตัดสิ นใจไป
ลงทุนในต่างประเทศ
ปั จจัยภายในของไทยและสถานการณ์
ทางการเมืองของไทย
การทัศนคติและการตัดสิ นใจมาลงทุนในประเทศไทย และบทบาท
ของสถานกงสุ ลใหญ่ และสํานักงานเศรษฐกิจการ
ในการส่ งเสริ มการลงทุน
จากจีน
1.4 วิธีดําเนิ นการศึ กษา
การศึกษา
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารราชการและ
หน่วยงา
เน้นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ของรัฐบาลจีน ในการ
ส่ งเสริ มให้นกั ธุ รกิจจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ การพูดคุย และสัมภาษณ์บุคคล
ไทย และจีน และประสบการณ์
ณ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ
และได้ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุน
ในฐานะทีม
ประเทศไทย
1.5

1.5.1

หา อุปสรรค ในการส่ งเสริ มและชักจูงนักลงทุนจีนให้มาลงทุน

ในไทย
1.5.2
และสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการทีมประเทศไทย
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2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีการศึ กษา
คําแถลงนโยบายของรั
29 ธันวาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุ น ความตกลงระหว่าง
ไทยและจี น เ ส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองการลงทุน
วรรณกรรม
และน
ในต่างประเทศ เป็ นกรอบแนวคิ ด และกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
แนวทางการดําเนิ นงานด้านการส่ งเสริ มการลงทุ นของหน่ วย
ราชการไทยใน
2.2 คําแถลงนโยบายของรั ฐบาล
กับเศรษฐกิ จ ก
2.2.1
ประเ

29 ธั นวาคม 2551 มี
เนิ นการในปี แรก ได้แก่

บรรยากาศการลงทุ น ยกระดับคุ ณภาพชี วิตประชาชน
ประเทศ
2.2.2 นโยบายเศรษฐกิ จ ในภาคอุตสาหกรรม เน้นการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและ
นาคต

การตลาด การค้า และการลงทุ น ได้แก่ การส่ งเสริ มระบบการค้าเสรี และเป็ นธรรม
การขยายตลาดสิ นค้าและบริ กา
มี ศกั ยภาพ
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2.3 พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520

นการให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี อากร หลักประกันและการคุ ม้ ครองแก่ นกั ลงทุ น ได้แก่การยกเว้นอากรการ
การยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล รั ฐจะ
ไม่โอนกิ จการของผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มมาเป็ นของรั ฐ รั ฐจะไม่ทาํ การผูกขาดการจําหน่ าย
ผลิ ตภัณฑ์หรื อผลิ ตผลชนิ ดเดี ยวกั
ผูไ้ ด้รับ
อาณาจักร เป็ นต้น
2.4 ความตกลง

มครองการลงทุน
12 มี นาคม 2528

14 ธันวาคม

2528
คุ ม้ ค
สอง
2.5

การลงทุนระหว่ างประเทศ
2.5.1 คํานิยามของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment :FDI)
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หมายถึง ผูล้ งทุนจะเข้ามาบริ หารกิจการ และเป็ นการ
ยูใ่ นประเทศของผูร้ ับการลงทุน มีการโอนสิ นทรัพย์จาก

(Foreign
Portfolio Investment :FPI )
สถาบันการเงิน แต่จะไม่มีบทบาทใน
หลักทรัพย์สามารถแปรเป็ นเงินสดได้ง่าย ผูล้ งทุนจึงสามารถโยกย้ายการลงทุนได้รวดเร็ วและง่ายกว่า
1
เช่น
เก็บและรวบรวมโดยทางการจีน
อาเซี ยน และ
1

http://learnersl.in.th/blog
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ถิติของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนจะเป็ นการเก็บข้อมูลจาก
วมมูลค่าการลงทุนเป็ นสกุล
เงินบาท ทําให้ยากต่อการคํานวณ
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เพราะความผันผวน
ของ
การอิงตัวเลขจึ
เดียวกัน
นๆ
2.5.2 การลงทุนจากต่างประเทศ มีความสําคัญเพราะ
เป็ นการสร้างกําลังการ
ผลิตในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม
- เกิดการจ้างงาน
กิด
การขยายตัวด้านการอุปโภค
แบบใหม่
ว
ตัวอย่างความสําคัญของการลงทุนจากต่างประเทศ เช่นการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม
1970
ด และ
ด จนถึงกลาง
1980
1990 การลงทุนจาก
ต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็ทาํ ให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด 2
การลงทุนระหว่างประเทศ
ทํา
กันและไม่อาจยึดหลัก อธิ ปไตยทางเศรษฐกิจได้อย่างเคร่ งครัดอีกต่อไป
2.6 คํานิยามของ “ทีมประเทศไทยในต่ างประเทศ”
ทีมประเทศไทยในต่ างประเทศ
ต่างประเทศ
ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
กลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปรามปราบยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
จํากัด ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
เป็ นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบงานการบริ หาร
2
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ราชการแผ่นดิน ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ทวิภาคี และแผนยุทธศาสตร์ พหุ ภาคี 3 ในส่ วนของสถาน
กงสุ ลใหญ่ ณ เมืองต่างๆ
จะทําหน้า
มณฑล
วแทนของรัฐบาลไทยใน
ประเทศผูร้ ับ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ลใหญ่
ด้านเศรษฐกิจ และในฐานะหัวหน้าทีม

เดียวกันตามนโนบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในประเทศสังคมนิยม เช่นจีน จะให้ความสําคัญแก่
ผูแ้ ทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาล
2.7 นโยบายของรั ฐบาลจีนในการส่ งเสริ มการลงทุนในต่ างประเทศ ( Going Global )
เป็ นกลยุทธ์ของรั ฐบาลจี น ในการส่ งเสริ มการลงทุ นในต่างประเทศของวิสาหกิ จจีน
ลดปั ญหา
การกี ดกันทางการค้า
สหภาพยุโรป
ในการแข่งขัน
การ
วัตถุ ดิบ และทรั พยากรธรรมชาติ
นโยบาย Going Global แบ่งได้เป็ น 3 ระยะ
1 ระหว่างปี 2522-2528 เป็ นช่ วงแรกของการปฏิ รูประบบเศรษฐกิ จ ของจี น
ในการลงทุ นในต่างประเทศ การลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะการร่ วมทุ น (Joint Venture)
2 ระหว่างปี 2528-2543
ประเทศ
3
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3 ระหว่างปี 2533-2543

การส่ งเสริ ม

ในระยะหลังๆ โดยในปี 2548
(Mergers &
Acquisitions) เป็ นวิธีการหลักในการลงทุ นของจี น มี มูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ สหรั ฐ คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 50 ของการลงทุ นโดยตรงในต่างประเทศ 4
6 (2549-2553 )
รองระหว่าง
2.03 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ จึ งสามารถสนับสนุ นนั
ความพร้ อม ความสนใจใน
ต่

2.8 การทําเทคนิค SWOT

85 ของการลงทุ นของจี นในต่างประเทศ เป็ นการ

เชิ งกลยุทธ์ โดยการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง (S=Strengths) จุ ดอ่อน (W=Weakness) โอกาส (O=Opportunities) และภัย
คุ กคาม (T=Threats) ของประเทศไทย
SWOT แล้ว จะมีการนําเสนอกลยุทธ์
เป็ นแนวทางในการดําเนิ น งาน
ด้านการส่ งเสริ ม ความสัมพันธ์ ดา้ นเศรษฐกิ จ และการส่ งเสริ มการลงทุ นจากจี น ของสถานกงสุ ล
ยงไฮ้ ต่อไป

4
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ระเบียบวิธีการศึ กษาวิจัย
3.1 ประเภทของการวิจัย

3.2

2 ประเภท ได้แก่
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary sources) ได้แก่
ทางราชการ และการบันทึกจากแหล่งข้อมูล

โดยตรง
กับการลงทุนของจีนในต่างประเทศ และการลงทุนของจีนในไทย เช่น การหารื อกับผูบ้ ริ หาร และ
กระทรวงพาณิ ชย์จีน และคณะกรรมการส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศของจีน (China
Council for the Promotion of International Trade : CCPIT)
มณฑลเจ้อเจียง
2 ฝ่ าย คือการไปลงทุนในจีนและการชักจูงให้นกั ธุ รกิจจีนมา
ลงทุนในไทย การหารื อและข้อเสนอแนะจากผูบ้ ริ หารของสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary sources)
รวบรวมจาก เอกสารของ
ทางราชการ เอกสารวิชาการ หนังสื อ วารสาร
เผยแพร่ โดยภาครัฐและ
เอกชน ไทย และ จีน
องค์การระหว่างประเทศ เช่น United Nations Conferences on Trade
and Development (UNCTAD) เป็ นต้น
3.3 การนําเสนอรายงาน
ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงพรรณนา จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ข้อมูลเอกสาร
ของจีน และไทย ผสมผสานกับประสบการณ์ของผูศ้ ึกษา
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3.4 การวิเคราะห์ และประเมินผล
สาหกิจจีนมาลงทุนในไทยน้อยลง
บ้านในอาเซี ยน ด้วยการ
SWOT
ด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในการส่ งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน
พัฒนาการของความสัมพันธ์ดา้ นการลงทุนไทย จีน จากคู่แ

ได้แ
เอเชีย และ
โดยเฉพาะ สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย เวียดนาม

3.5 บทสรุ ป

สํานักงานเศรษฐกิ จ

งประเทศ
นักลงทุนจีนสนใจเข้าไปลงทุนในประเทศ
และเสนอกลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิได้จริ ง อย่าง

กลยุทธ์
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ผลการศึ กษาวิจัย
ในต่าง
ศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวตั น์
จัดเป็ นนโยบายเชิงรุ กของรัฐบาลจีน เป็ นการเปิ ดเสรี ต่อโลกภายนอก วิสาหกิจจีนได้บริ หารธุ รกิจ
แบบข้ามพรมแดน
2550 วิสาหกิจจีนกว่า 70,000 แห่ง ได้ไปลงทุนหรื อ
10,000
173 ประเทศ มีมูลค่าการลงทุนสะสม
2550 สู งถึง 117.91 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ 5 และจีนได้หนั มาลงทุนในอาเซี
ของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากจีน ด้วยการดําเนินนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนและมาตรการต่างๆ
โดยจะเน้นบทบาทของสถานกงสุ ลใหญ่ และสํานักงานเศรษฐกิจการ
และใช้การวิเคราะห์ SWOT
ประเมินสถานของไทยในการเป็ นแหล่งรับการลงทุนจากจีน
4.1 พัฒนาการของการลงทุนในต่ างประเทศของจีน

เป็ นผูผ้ ลิต
( Product Producer) เป็ นแหล่งเงินทุน (Capital Provider) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีน เกิดจากการกําหนดยุทธศาสตร์ ของภาครั
จีนได้
ใช้นโยบายเปิ ดประเทศ( Open Door Policy) ในปี 2523
อันดับต้น ๆ
ของโลก บรรษัทข้ามชาติจากสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป ฮ่องกง สิ งคโปร์ ไต้หวัน
สาธารณรัฐ
นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ทําให้จีนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม
แล
ผลจากการลงทุนจากต่างประเทศจํานวนมหาศาล เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทําให้

5
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แคลนพลังงาน แต่
(สถิติเดือนกุมภาพันธ์
2552 จีนมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ 2.03
โลก)6 ทําให้
รัฐบาลจําเป็ นต้องมีกลยุทธ์
กชน
ออกไปลงทุ
“Going Global” ในปี 2542 และได้ถูกกําหนดให้
เป็ นนโยบายสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5
10 (2544 -2548) และฉบับ
11 (2549-2553)
4.1.1 นโยบาย Going Global
รัฐบาลจีนใช้ยทุ ธศาสตร์ Going Global
ไปยัง
ประเทศคู่คา้ ในราคาถูก เป็ นปริ มาณมาก ทําให้เกิดกระแสต่อ ต้านว่ามีการทุ่มตลาด และต้องประสบ

- ความจําเป็ นในการโยกย้ายฐานการผลิตใ
น
รงงานเข้มข้น
พลังงานและ
มิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการนําเข้า
ธรรมชาติจากหลายภูมิภาค โดยในปี 2548 การลงทุนในต่างประเทศในสาขาพลังงานและเหมืองแร่
มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 20 ของการลงทุนของจีน
ภาคอุตสาหกรรม
ของจีนได้เรี ยนรู ้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เป็ นการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน
ให้ได้มาตรฐานระดับสากล เข้าถึงเทคโนโลยีระดับสู ง โดยผ่านการควบรวมกิจการ (Merger and
Acquisition: M&A)
สวีเดน และสหรัฐอเมริ กา ฯลฯ และการเป็ นคู่คา้ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alliances)
การตลาด การ
สร้างเครื อข่ายการกระจายสิ นค้า
(Local Distribution Networks) การสร้าง
ในระดับโลก
ในการประชุมสมัชชาพรรคค
17 ระหว่า 15-22 ตุลาคม 2550 ผูน้ าํ
6
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“Going Global”
โดยกล่าวว่าจีนจะหาวิธีและรู ปแบบ
ใหม่ สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนให้วสิ าหกิจดําเนินงานด้านการวิจยั และ
พัฒนาการผลิต และการจําหน่ายในระดับโลก
ร่ วมมือกับต่างประเทศด้านพลังงาน
ดําเนิน
ยุทธศาสตร์ เขตการค้าเสรี
พหุ ภาคีและ
ทวิภาคี 7
4.1.2 การลงทุ นในต่างประเทศของจีน แบ่งได้เป็ น 3 ระยะ คื อ
1 ระหว่างปี 2522-2528 เป็ นช่ วงแรกของการปฏิ รูประบบเศรษฐกิ จของจี น
ในการลงทุ นในต่างประเทศ การลงทุ นส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะการร่ วมทุ น (Joint Venture)
2 ระหว่างปี 2528-2533
(Subsidiaries) ในต่างประเทศ
3 ระหว่างปี 2533-ปั จจุ บนั รั ฐบาลจีนได้ส่งเสริ มให้ภาคธุ รกิ จออกไปลงทุน
และส่ วนใหญ่
(Mergers &A cquisitions)
แรกของ
จี น
นักลงทุ นจีนจะใช้วิธี
(Mergers & Acquisitions)
ในปี 2548
มี มูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ สหรั ฐ
คิ ดเป็ นร้ อยละ 50 ของการลงทุ นโดยตรงในต่างประเทศของจี น
3 เท่าจากปี 2547 โดย
รถยนต์
โทรคมนาคม การขยายตัวของวิ
8

สาขา
4.1.3
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
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คือ

แบ่งได้เป็ น 3 แหล่ง โดยวิสาหกิจจีนมี
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- อเมริกาเหนือ และ สหภาพยุโรป
และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
วิทยาการสมัยใหม่
หรื อการร่ วมทุน เช่น TCL Corp.
ของจีน และ Thomson Electronics
ได้ร่วมกับก่อ TCL Thomson Electronics
(TTE)ในเดือนกรกฎาคม 2547 และ
ในโลก ด้วย
มูลค่าทรัพย์สิน 500
20 ล้าน
อปี
และ Lenovo Holding วิสาหกิจจีน
IBM สหรัฐอเมริ กา
ด้วยมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2547 ทําให้ Lenovo Holding เป็ นผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์
3 ของโลก รองจาก Dell และ Hewlett Packard
- ลาตินอเมริกา
ประเทศเป้ าหมายหลัก
ได้แก่ เวเนซุ เอลา อาร์ เจนตินา เปรู บราซิ ล เม็กซิ โก ชิลี ในปี 2548 Bao Steel บริ ษทั ผูผ้ ลิตเหล็ก
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ได้
China National Petroleum Corp.(CNPC)
2548
กกว่า 400
15 แห่ง เป็ นต้น
- แอฟริกา ประเทศเป้ าหมายได้แก่ ซูดาน ไนจีเรี ย แอฟริ กาใต้ เยเมน แอลจีเรี ย แซมเบีย ฯลฯ
-แอฟริ กา
แอฟริ กาเ
ซู ดาน ชาด ไนจีเรี ย กาบอง แองโกลา
โดยซูดานเป็
- เอเชี ย วิสาหกิจจีนไปลงทุนในหลายสาขา ตามศักยภาพของแต่ละประเทศ โดยจีนลงทุน
มากใน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซี ย มองโกเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม ลาว ในเอเชียกลาง
วิสาหกิจจีนลงทุนใน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน
1,000
กิโลเมตร ถึงเขตการปกครองตนเองซิ นเจียง ของจีน มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ และในเดือน
สิ งหาคม 2548 CNPC
กิจการพลังงาน Petro-Kasakhstan ของคาซัคสถาน ด้วยมูลค่า
4.2
กับคาซัคสถาน มูลค่า 600
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นต้น
ในปี 2549
ลดข้อจํากัดจากการกีดกันทางการค้า
ลดต้นทุนการผลิต และ
567 ล้านคน

14
4.1.4 กลยุทธ์ ของรัฐบาลจีนในการส่ งเสริ มการไปลงทุนในต่างประเทศ มี
-

การตัดสิ นใจ
และ
และโอกาสในการลงทุนใน

รายอุตสาหกรรม
ประเทศต่าง ๆ
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ภาคธุ รกิจและรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ ด้วย
50
500 แห่งของโลก (Fortune 500) ภายในปี 2558 และส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง 500 แห่ง ให้เป็ น
การ
กิจการในต่างประเทศ สร้างความได้เปรี ยบกับรัฐวิสาหกิจจีน เพราะสามารถลดต้นทุนด้าน
อย่างมาก
ริ ษทั ข้ามชาติ เช่น Huawei Technologies เป็ น
บริ ษทั ข้ามชาติดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม Haier เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติผผู ้ ลิต
สหรัฐมากกว่า
ต้น
มี
10
ตราสิ นค้าของตนเอง
- การลงนามความตกลงคุม้ ครองการลงทุนกับ 103
ภาษีซอ้ นกับ 68 ประเทศ
- การให้ความร่ วมมือและความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
ประโยชน์ดา้ นการลงทุน และผลประโยชน์จีนในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในแอฟริ กา ลาติน
อเมริ กา ลาว พม่า ด้วย
ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งพลังงาน เช่น ในแอฟริ กา
China-Africa
Cooperation Forum (CACF) ในปี 2543 CACF ได้เป็ นกลไกสําคัญในการกระชับความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศแอฟริ กา
CACF จีนได้
31
ลงทุนในแอฟริ กา จนถึงปั จจุบนั ยอดการลงทุนมีมูลค่าสะสมรวม 6,270 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ 11

10
11

www.boi.go.th
www.thaibizchina.com

15
กระทรวงพาณิ ชย์จีน
หน่วยงานดูแลด้าน
การลงทุน ได้
เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้วสิ าหกิจจีนสามารถขยายธุ รกิจในต่างประเทศได้สะดวก
2543 กระทรวงพาณิ ชย์ และ State
Administration of Foreign Exchange (SAFE)
3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ สาม
ผลจาก
11 เดือนแรกของปี 2546 มีบริ ษทั จากจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ
92
และ
1 พฤษภาคม 2552
กระทรวงพาณิ ชย์จีนได้ผอ่ นคลายกฏและระเบียบในการไป
- การ
ระหว่าง 10- 100 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ สามารถขออนุมตั ิจากจาก
ตัวแทนของกระทรวง
รัฐบาล
ระทรวงพาณิ ชย์จีน ได้แก่ การลงทุนใน
100 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นต้น
- การ
ยนสําหรับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศฯ
การสนับสนุนของภาครัฐ ทําให้การลงทุนในต่างประเทศของจีน นอย่างรวดเร็ ว จาก
ปี 2525 การลงทุนในต่างประเทศ มีมูลค่า จํานวน 37 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2549 และปี 2550
การลงทุนในต่างประเทศ มีมูลค่า 21,160 ล้าน และ 26,510 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ12
4.2 การลงทุนของจีนในอาเซียน
แบ่งได้ 3 ระยะ คือ
- ช่วงแรกในช่วงทศวรรษ 1980 เน้นยุทธศาสตร์ การเมืองและเศรษฐกิจ และการลงทุน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ในช่วงทศวรรษ 1990 เน้นการค้า และอุตสาหกรรมเบาต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
ต้องแสวง

12
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- ในช่วงทศวรรษ 2000 นักลงทุนจีนเห็นช่องทางขยายการค้าในเขตการค้าเสรี อาเซี ยน-จีน
(ASEAN-China Free Trade Area)
ทํา
ให้อาเซี ยนมีสัดส่ วนการลงทุนจากจีนถึงร้อยละ 6 จากการลงทุนในต่างประเทศ
แล
(Vertical Production and IntraIndustryTrade)
ระดับ
วัตถุ
การลงทุน
สหภาพ
ค้าขายกับจีน
ส่ วน
13

วัตถุดิบ อป้ อน

จากรู ปแบบดังกล่าว การผลิตและการค้าดังกล่าวระหว่างอาเซี ยน และจีน มีลกั ษณะโน้มเอียง
บริ ษทั ข้
ทําให้นกั

น14
การลงทุน จากจีนไหลเข้าสู่ กลุ่มประเทศ

2550
1,443.93 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตาม
ด้วยอินโดนี เซี ย มูลค่าลงทุน 679.48 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ส่ วนเวียดนาม เป็ นอันดับ สาม มูลค่าการ
13

อาเซียน” 2549
14

อาเซียน” 2549

“เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน กับผลกระทบต่อการลงทุนใน
งประเทศไทย “เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน กับผลกระทบต่อการลงทุนใน

17
ลงทุน 396.99 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และไทยติดในอันดับ 4 ด้วยมูลค่าลงทุน 378.62 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
ห้า ด้วยมูลค่าลงทุน 302.22 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ยอดการลงทุนของจีน
ในอาเซี ยนใน ปี 2550 มีมูลค่า 3,953.17 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ดังตารางด้านล่าง

1 การลงทุนของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน

(จาก 2007 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment หน้า 77)

ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน

ธุ รกิจบริ การเช่นการเงิน ส่ วนการลงทุนในอินโดนีเซี ยจ
ราคาถูก การลงทุนในเวียดนามจะเป็ นการลงทุน
อุตสาหกรรมการผลิต การลงทุนในลาวเน้นการลงทุนด้านพลังงาน
การลงทุนของจีนใน
(The Greater Mekong
Subregion: GMS)
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) มีประชากร
รวมกันประมาณ 250
เอเชีย
ตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จีนจึงเน้นการ
9 สาขา ได้แก่ คมนาคม ขนส่ ง โทรคมนาคม
พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิสาหกิจจีนได้เข้าไปลงทุนด้านพลังงานในลาว โครงการเส้นทางรถไฟจาก

18
กับ
เงินทุน จีนจึงต้องต
งต่างจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
งเป็ น
15
อาเซี ยน จีนจะเป็ นผูใ้ ห้เงินกู้
นายกรัฐมนตรี เวิน เจีย เป่ า ได้กล่าวในการเปิ ดการประชุมโป๋ อ่าวฟอรัม
18 เมษายน 2552
วมมือด้านการลงทุนอาเซี ยน-จีน มูลค่า
10,000
2552 แต่การ
ประชุมต้องยกเลิกไป โดยกล่าวว่า “เราควรเร่ งพัฒนาโ
จัดทําในรู ปของเครื อข่าย” 16
โครงการ
พัฒนา
มาอย่างยาวนานแ
เช่นยุทธศาตร์ การเลือกเมืองหนานหนิง เมืองหลวงของมณฑลกวางซี
ประตูสู่อินโดจีน และอาเซี ยน และทุกปี จะมีการจัดงานอาเซี ยนเอ็ก
ผูน้ าํ ระดับสู งของจีนและประเทศสมาชิกเข้าร่ วมงานเป็ นประจําทุกปี

เป็ น
โดยจะมี
(ASEAN-China

Investment Agreement)
ครอบคลุมทุกด้าน

เซี ยน-

4.3 พัฒนาการของการลงทุนของจีนในไทย

12 มีนาคม
14 ธันวาคม 2528 ผลของความตกลงดังกล่าว ช่วยสร้างความ
ว่าจะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายของ

2528
ประเทศผูร้ ับ

15

16

2264

25 - 27 ตุลาคม 2550 “อภิธุรกิจจีนยกพลประชิดไทย จับตาผงาดเหนือ

”
http://www.bangkokbiznews.com

19
แนวโน้มการลงทุนของจีนในไทยถูกกําหนดด้วยยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
(GMS)
าพ
ในการเป็ นฐานการผลิต และการส่ งออกไปยัง GMS และ
กับจีนตอนใต้ ตลอดจนความใกล้ชิดทางการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการลงทุนจีนในไทย มีกลุ่มธุ รกิจจีนหลากหลายกิจการเข้ามาลงทุน
ในไท
ตรา
สิ นค้า เช่น บริ ษทั ไฮเออร์ อีเล็คทริ กส์ (Haier) ผูผ้ ลิต
ตูเ้ ย็นรายใหญ่ของจีน
ป้ อนตลาดในประเทศ และส่ งออก บริ ษทั TCL Corporation
บโทรทัศน์รายใหญ่ของ
ปั ญหาการกีดกันทางการค้า เช่น บริ ษทั World Best Holding
การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยน
อุต
องใช้ไฟฟ้ า
เกษตรแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภณั ฑ์ เวชภัณฑ์
อุปกรณ์ขนส่ ง เหมืองแร่ โครงการลงทุนด้าน
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และการลงทุนในธุ รกิจบริ การ
วิสาหกิจจีนขนา
บริ ษทั ไท่ผิง เอทานอล จํากัด
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาธุ รกิจไทย-จีน ต่างก็มี
ความเห็นว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่ในจีน
เคมี อุตสาหกรรมเหล็ก โลจิสติกส์ โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การลงทุน
ส่ งเสริ มการลงทุน ทําให้ตวั เลขการลงทุนของ

ริ ม

การลงทุนของจีนในไทยใน ปี 2548 มีมูลค่าการลงทุน 219.18 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี
2549 มีมูลค่าการลงทุน 232.67 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ ในปี 2550 มีมูลค่า 378.62 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ17
ละเวียดนามโดยในปี 2550 โครงการ
ลงทุนของจีน
มี 26 โครงการโดย
วิสาหกิจจีนเข้ามาลงทุนมาก
โครงการขนาดใหญ่
เช่น ภาคบริ การ และสาธารณูปโภค ผลิ
และอุปกรณ์ขนส่ ง
และอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดีโครงการลงทุนของจีน ในปี 2551
17
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และต้นปี 2552
และ และปั ญหา
การเมืองภายในของไทย
กรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในปี
2551 มี 27 โครงการ และในปี 2552 (มกราคม – เมษายน)
4 โครงการ 18
วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเทศ
ประเทศพัฒนาแล้ว
เป็ นผูล้ งทุนใหญ่ของไทย และของโลก
ต้องระดมทุนกลับ
ประกอบกับรัฐบาลจีน
ได้ผอ่ นคลายกฎระเบียบด้านการลงทุนในต่างประเทศ จึงเป็ นโอกาสของจีนในการเข้าไปมีบทบาท
และอิทธิ พลในการลงทุนในต่างประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรม
แต่ก็ตอ้ งประสบกับการแข่งขันจาก

4.4 หลักการวิเคราะห์

ในการ
ดึงดูดการลงทุนของจีนในประเทศไทย
SWOT โดย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของไทยคือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
2 ส่ วนคือ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม
(Threats) ให้เข้าใจถึงสถานภาพ และศักยภาพของไทยในการเป็ นแหล่งลงทุนจากต่างประเทศ
นําไปสู่ การเสนอกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการลงทุนจากจีน และเป็ นแนวทางในการดําเนิ น
งานของของทีมประเทศไทยในนค
การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths)
งเสริ ม
ให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย โดยจะ
ประเมิน สภาพแวดล้อมภายในของประเทศไทย การดําเนิ นงานของและสถานกงสุ ลใหญ่ และ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การประเมินจุ ดอ่ อน (Weaknesses) เป็ นปั จจัยภายใน
เป็ นอุ ปสรรคต่อการสร้ างความสําเร็ จในการดําเนิ นงาน
การวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities)
18
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มี และประสิ ทธิ ภาพ และ ประสิ ทธิ ผล มี ศกั ยภาพในการแข่งขัน
การวิเคราะห์ ภัยคุกคาม (Threats)
ต่อการดึ งดู ดการลงทุ นจากจี น การดําเนิ นงานของสถานกงสุ ลใหญ่ และสํานักงานส่ งเสริ มการ

จุดแข็ง (Strengths)
- แผนปฏิบัติการไทยเข้ มแข็ง เป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยจะ ดําเนินการ
โดย
โลจิสติกส์ ได้แก่ระบบรถไฟฟ้ า การขนส่ งระบบราง
24-27
มิถุนายน 2552
ามามีส่วนร่ วมลงทุนใน
เช่น เวียดนาม กัมพูชา
นายเวิน เจีย เป่ า นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แสดงความสนใจต่อโครงการดังกล่าว
และต้องการลงทุนด้านสาธารณูปโภคในอาเซี ยน
จีนได้ประกาศ
ร่ วมมือด้านการลงทุนอาเซี ยน-จีน มูลค่า 10,000
บทบาทใน

และ

ปจีนจะเป็ นประเทศผูล้ งทุนรายใหญ่

- การประกาศให้ ปี 2551-2552 เป็ นปี แห่ งการลงทุน (Thailand Investment Year
2008-2009) เป็
แผนการลงทุนระยะยาวในภูมิภาค โดยสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ได้ออกมาตรการ
ยการให้สิทธิ ประโยชน์ สู งสุ ดแก่นกั ลงทุน ใน 6
เป็ นประโยชน์อย่างสู งกับประเทศ ได้แก่ 1)
2)
3)
4) กิจการ
5)
โยงกับ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ 6)
เช่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นเวลา 8 ปี

22
ได้จากการลงทุน ใน
อัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาไม่เกิน 5
ฯลฯ
31 ธันวาคม 2552
อํานวยประโยชน์ให้กบั นักลงทุนมาก
อาจส่ งผล
กระทบทางจิตวิทยาต่อเวียดนาม ดัง ปรากฏในเว็บไซต์ดา้ นลงทุนของเวียดตนาม ว่า คาดการณ์
ว่าการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม ในปี 2552 จะลดลง
และ
ประเทศในภูมิภาคได้มีมาตรการส่ งเสริ ม
งดูดการลงทุนจากต่างประเทศ19
13 ในการจัดอันดับความยากง่ายในการทําธุ รกิจ ของ
ธนาคารโลก ประจําปี 2552
(20) จีน (83) เวียดนาม (92) อินเดีย (122)
อินโดนี เซี ย (129)
สนใจของนักลงทุนในระยะยาว 20
มีความสมบูรณ์ดา้ น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบ
ทางการเกษตร คุณภาพของคนงานไทยดีกว่าจีน
และ
นี เซี ย และประเทศในอินโดจีน แม้จะเป็ นรองจากสิ งคโปร์
และมาเลเซี ย แต่ไม่มีปัญหา
ไมตรี ไทย
- ไทย

เป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค
ไม่ไกลจากจีน
มีกา
เป็ น ประตูสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซี ยน GMS และ BIMSTEC (กลุ่ม
สําหรับความร่ วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ หรื อ Bay of Bengal Initiative for Muti-Sectoral Technical and Economic
Cooperation: BIMSTEC ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฐาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรี ลงั กา และไทย)
ประเทศ
ความตกลงเขตการค้าเสรี กบั ไทย เช่น
และไทยกําลังอยูร่ ะหว่างการเจรจาเขตการค้าเสรี กบั สหรัฐ เปรู บาห์เรน เกาหลี อินเดีย
21
ของวิสาหกิจ จีนไปลงทุนในต่างประเทศ มีวตั ถุประสงค์
- ความ
ดีระหว่ างสถานกงสุ ลใหญ่ ฯกับผู้บริหารระดับสู ง ของมณฑล
ติลงทุนในต่างประเทศของวิสาหกิจจีน
จีนให้
19
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23
ความสําคัญกับสถานกงสุ ลใหญ่ ในฐานะผูแ้ ทนรัฐบาล เป็ นอ

เกียรติ และความ

- การทํางานในลักษณะทีมประเทศไทย ช่วยเสริ มจุดแข็ง ลดจุดอ่อนของแต่ละหน่วย
ราชการไทยในต่างประเทศ ทําให้การดําเนินโครงการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และมีเอกภาพ
จุดอ่ อน (Weaknesses)
- ปัญหาความไม่ สงบและวุ่นวายทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน
CCPIT
จะให้ความสําคัญกับปั จจัยสภาพแวดล้อมทางการ
4
2 ปี การเดินขบวนประท้วงรัฐบาล การ
ล้อมทําเนียบรัฐบาล การปิ ดสนามบิน ล้วนเป็ นปั จจัยลบต่อบรรยากาศด้านการลงทุน เกิดความไม่

ละ 90 22

งดูดนักลงทุนจากจีน

รัฐบาลไทยจีงควรเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ
2551 การลงทุนจากสหรัฐและจีนในไทยลดลงมากกว่าร้อย

- ขีดความสามารถในการแข่ งขันของไทยลดลงในเชิ งเปรี ยบเทียบ ต้องเผชิญกับการ
2540 จนปั จจุบนั พัฒนาการของ
ผูป้ ระกอบการไทยยังเป็ นไปอย่างล่าช้า
ปรับตัว
และมีการ
แข่งขันจากประเทศกําลังพัฒนา
ธุ รกิจไทยจึงต้
ลดต้นทุนองค์กร
- ไทยยังขาดแคลนบุคลากร
- การดูแลนักลงทุนจากรัฐบาลไทย นักลงทุนจีนเห็นว่า
- การขนส่ งสิ นค้ าและบริ การ (โลจิสติกส์)
2550 ต้นทุนโลจิสติกส์
มีมูลต่าประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
อเสี ยเปรี ยบของไทยในการ
การขนส่ ง
ทางถนนเป็ นหลัก ต้องใช้พลังงานมาก ส่ งผลให้ตน้ ทุน
22
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การขนส่ งสู ง ถึงร้อยละ 86
สัดส่ วนเพียงร้อยละ 2,6 ,6
ตามลําดับ 23
โอกาส (Opportunities)
- นโยบาย Going Global ของรั
ส่ งเสริ มให้วสิ าหกิจจีนออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ แม้มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของจีน
มากเ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ น
เป้ าหมายแหล่งลงทุนยอดนิยมของนักลงทุนจีน
ของรัฐบาลจีน
คือ ภาคการผลิต การค้า รองลงมาได้แก่
การสํารวจและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทางเลือก การคมนาคม การก่อสร้าง และ
- การใช้ ประโยชน์ จาก แผนปฏิบัติการร่ วมว่ าด้ วยความร่ วมมือเชิ งยุทธศาสตร์ ไทย-จีน
(Joint Action Plan on Thailand-China Strategic Cooperation) เป็ นกรอบความร่ วมมือ 5 ปี
(2550-2554)
เสริ มความร่ วมมือระหว่างกันใน 15 สาขา ได้แก่ ความ
ร่ วมมือด้านการค้าและการลงทุน ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม คมนาคม พลังงาน การศึกษา
เป็ น
ต้น
ASEAN-China Investment Fund มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ สหรรัฐ
เป็ นวิสัยทัศน์ของผูน้ าํ
ประสงค์
นักลงทุนนอกภูมิภาค จัดเป็ นก
ได้ภายในต้นปี 2553
-จีน
ในการกระตุน้ เศ
จีนสามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก
- การผ่ อนคลายกฎระเบียบการลงทุนในต่ างประเทศของวิสาหกิจจีน และการมอบให้
วยส่ งเสริ มให้การไป
85 ของการไป
23

www.nesdb.go.th

25
ลงทุนในต่างประเทศ เป็ นการอนุมตั ิโดยรัฐบาลมณฑล
- จีนให้ ความสํ าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตามแนวทาง Go West Policy
ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่
ของจีน จีนจึงให้
6 ประเทศ (GMS) มาก
มณฑลยูนนานเป็ นเมืองหน้าด่านของจี
(ภาคเหนือไทย-พม่า-ลาว ตอนบน-จีนตอนใต้)
(จังหวัดพิษณุ โลก)
จุดตัดระหว่างเส้นทาง North-South corridor (กรุ งเทพ- พิษณุ โลก -เชียงราย-เชียงตุง (พม่า)-จีน
หรื อเชียงราย-บ่อเต็น (ลาว)-จีน) กับ East-West corridor( เมาะละแหม่ง-เมียวดี(พม่า)-แม่สอดพิษณุ โลก-มุกดาหาร-ลาว-ดานัง (เวียดนาม)
เป็ นศูนย์กลางของ GMS
เจริ ญจากภา
การค้า การลงทุนกับจีน24
ภัยคุกคาม (Threats)
- วิกฤตทางการเงิน และเศรษฐกิจโลก
วิสาหกิจจีน
วิสาหกิจจีน ระบุวา่ จะลดการลงทุนของตนลง และ
ประมาณร้อยละ 18
จ
25
7
จีน
มีปัญหาความขัดแย้ง
ในทางลบ
ในการดึงดูดการลงทุนจากจีน
จากแบบสํารวจทัศนคตินกั ลงทุนจีน ในการตัดสิ นใจไปลง
CCPIT ไทยไม่ติดใน 10 อันดับแรกของประเทศ วิสาหกิจจีนประสงค์จะ
เวียดนาม
4 คิดเป็ นร้อยละ 10
ของการลงทุนในต่างประเทศของจีน และสิ งคโปร์ เป็ นประเท
24
25
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26
7 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 6 26
เข้าใจ
ได้วา่ ทําไมเวียดนามและสิ งคโปร์ จึงดึงดูดการลงทุนจากจีนได้ดีกว่าไทย โดยร้อยละ 24 ของวิสาหกิจ
จีน ไปลงทุนในต่างป
และร้อยละ 39
เวียด
และ
จีน
ควบรวมกิจการ และร้อยละ 19

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและและการบริ หารจัดการ
30 ของวิสาหกิจจีน ไปลงทุนในต่างประเทศ
โดย
รา

และสถานภาพหรื อสภาวะของประเทศไทย และสถานกงสุ ล
5 จะได้นาํ เสนอกลยุทธ์ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานด้านการ
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจ และการส่ งเสริ มการลงทุนจีน ต่อไป

26
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5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อสรุ ป

ต่อการกระตุน้ และพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทย ปั จจัย
4 ล้วนส่ งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ทิศ
ทางการลงทุนของจีนในไทยมีอตั ราการขยายตัว ลดลง เ
น
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน เช่น สิ งคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซี ย ดังตารางแสดงมูลค่าการลงทุนของ
จีนในอาเซี ยน ในช่วง 3
2548- 2550 ในหน้า 17
มาตรการ
เชิงรุ กของสํานักงานเศรษฐกิจลงทุนฯ ยังเป็ น
และสถานกงสุ ล

5.2 ข้ อเสนอแนะ

ผลต่อการการลดลง

ของการลงทุนจากจีนมาพิจารณา โดยใช้ตาราง SWOT Matrix
ตาราง SWOT Matrix จะแบ่งเป็ น 8 ช่อง โดยมีช่องปั จจัยหลัก 4
เป็ นปั จจั
มาวิเคราะห์ กลยุทธ์ โดยแบ่ง
ช่องกลยุทธ์เป็ น 4
4 หัวข้อ มาผสมผสานด้วยกัน คือ
1. OS เป็ นยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก
2. OW เป็ นยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนา
3. TS เป็ นยุทธศาสตร์ ป้องกันตัว
4. TW เป็ นยุทธศาสตร์ ประคองตัว
รายละเอียดปรากฏในตาราง SWOT Matrix
34
นําเสนอ

28
External Opportunities(O)

Internal Strengths (S)

1.แผนปฏิบัติการไทยเข้ มแข็ง
2.BOI ประกาศปี แห่ งการลงทุ น
3.
13 จากการจัด
อัน ดับความยากง่ ายในการทําธุ ร กิจ
4.
5.
6.
.กับ
มลฑล
7.จีนให้ ความสําคัญ กับ สกญ.
8.ทีม ประเทศไทย

Internal Weaknesses(W)
1. ปั ญ หาความไม่ ส งบทางการเมือง
2. ขาดแคลนบุ คลากรผู้มีความรู้
ภาษาจีน
3. การดูแ ลนักลงทุ น ยัง
4.
และระบบโลจิส ติกส์
5.
การวิจัยและพัฒนา

1. นโยบาย Going Global ของจีน
2. แผนปฏิบัติการร่ วมไทย-จี น
3. กองทุ น ASEAN-China Investment
4. จีนผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนใน
ต่ างประเทศ
5. จีนให้ ความสําคัญ กับการพัฒนา GMS

OS

ควรใช้ กลยุท ธ์ เชิ งรุ ก โดยการ
1. ร่ วมกับทีม ประเทศไทยจัดกิจ กรรมเชิ งรุ ก

External Threats (T)
1.วิกฤตเศรษฐกิจ โลก
2. ข่ าวทางลบด้ านการเมือง

3. ไทยมีประเทศคู่แ ข่ งขัน แย่ งการ
ลงทุน จากจีน

TS

ควรใช้ กลยุท ธ์ ป้องกัน ตัว
1. ศึ กษายุท ธศาสตร์ ส่งเสริ ม
ลงทุนของคู่แ ข่ ง
2. สร้ างความแข็งแกร่ งและเป็ น
เอกภาพของอาเซี ยน
3.

เหมาะสมกับความต้ องการของไทย
2. เน้ น การประชาสั ม พัน ธ์ เชิ งรุ ก
3.
ใกล้ ชิดกับ
ผู้ นําและผู้ บริ หารระดับสู งของมณฑลโดยการ คุณภาพมากกว่ าขยายการลงทุ น

4 สร้ างความสั ม พัน ธ์ กับก.พาณิชย์ และ
CCPIT
5.

OW

ควรใช้ กลยุท ธ์ มุ่ งเน้ น การพัฒนา เช่ น
1.
ใช้ ศั กยภาพของจีน
2. ปรั บปรุ งกฎระเบียบให้ เ
3.
เห็น ศั กยภาพทางเศรษฐกิจ
และการลงทุ นของไทย
4.
5.
ศั กยภาพด้ านวิทยาศาสตร์ และผลิต ภัณฑ์
6. ลงทุ น ในด้ าน
การ
การแข่ งขัน/ดึงดูดการลงทุ น
7. สนับสนุ น การลงทุนของ SMEจีน

2 การวิเคราะห์ SWOT Matrix

TW

ควรใช้ กลยุท ธ์ การประคอง
1.
ภาพลักษณ์ ข องประเทศ
2. หน่ วยงานรั ฐเข้ าร่ วมงาน
สั มมนา ส่ งเสริ ม การค้ า การลงทุ น
3. หน่ วยงานรั ฐ จัดโครงการ
สั ญ จร
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5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- เชิ ญชวนและสนับสนุ นให้ จีนเข้ าร่ วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของไทย
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้ มแข็ง ในการก่อสร้าง
และ การประกาศ
ให้ปี 2551-2552 เป็ นปี แห่งการลงทุน โดยใช้ศกั ยภาพของจี นในด้านทุ น ประสบการณ์ และความ
ในการก่ อสร้ าง
นโยบายของรัฐบาลจีนในการ
โดย
ASEAN-China
Investment
- การพัฒนาระบบขนส่ งและโลจิสติกส์
โลจิสติกส์
ากําลังคนโดยยกระดับความรู ้ความสามารถของบุคลากรใน
- สนับสนุนการลงทุนของ SME จีน
SME
- สร้ างความแข็งแกร่ งและเป็ นเอกภาพของอาเซี ยน เ
-จีน มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
และพัฒนาโครงการสาธารณู ปโภคในอาเซี ยน
ตรี ของจีนได้กล่าวในระหว่างการ
เปิ ดการประชุมโป๋ อ่าวฟอรัม
18 เมษายน 2552
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ
- ทีมประเทศไทยร่ วมจัดกิจกรรมเชิ งรุ ก ในการส่ งเสริ ม
เช่น
การสัมมนาส่ งเสริ มลงทุนในไทย การร่ วมงานนิทรรศการด้านการลงทุน
คือไทย

แต่ไม่ทราบว่าไทยเป็ น
สําหรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ชาวจีนส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่าสิ นค้าส่ งออก 3 อันดับแรกของ
ไทยคือ อิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ
ยดนาม และมาเลเซี ยก่อน
- เน้ นการประชาสั มพันธ์ เชิ งรุ ก
จีนและสาธารณชน
ของไทยในการแก้ไขปั ญหาทางการเมือง โดยการปฏิรูป
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และนิติธรรม

รับการเมืองไทยใน

อนาคต

- สถานกงสุ ลใหญ่ ฯ ร่ วมโครงการสั ญจรกับสํ านักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ตามเมืองต่าง ๆ
ของจีน
เชิญชวนให้มาลงทุนในไทย
ด้านต่าง ๆ เช่น การรับรองเอกสาร
การตรวจลงตรา
-

หารระดับสู ง ของมณฑล

มาก และจีน
ภาคเอกชนจี นไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั
ใดต้องได้รับอนุ มตั ิ จากภาครั ฐในการออกไปลงทุ นในต่างประเทศ นอกจา
กับเ
ประเทศของจีน (CCPIT)
ในการแนะนําและส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จจี นในการไปลงทุ นในต่างประเทศ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ มีภาพลั
ดี มี
เกียรติในสายตาของจากภาครัฐและเอกชนจีน ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ทําให้
เห็น
ศักยภาพทางเศรษฐกิจต่างๆ ของไทย และเป็ นโอกาสในการสร้างความใกล้ชิดคุน้ เคย กับผูบ้ ริ หาร
ภาครัฐและเอกชน จีน
ต่อไปในอนาคต จึงควรได้รับการ
- ศึกษาวิธีดําเนินงานของคู่แข่ ง
รองรั บการ
ลงทุน
1 และ 2
เลียนแบบ และปรับปรุ ง การดําเนินงานด้านการส่ งเสริ มการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ธุ รกิจไทย
- การพัฒนาเว็บไซต์ Thaibizchina.com
8 แห่ง จากเดิม จัดทําเป็ น
ความสะดวกให้กบั ภาคธุ รกิจไทย โดยให้

ภาษาจีน
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-

- ปรับปรุ งวัฒนธรรมในการทํางานของ ทีมประเทศไทย มีการกระจายของข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่ สาํ นักงาน
ใช้ประโยชน์ได้ และให้
ผูส้ นใจสามารถค้นข้อมูลได้ตามความต้องการ
- การ
ข้ าราชการก่ อนออกประจําการ
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
เช่นสภา
หอการค้า สภา
สให้
ได้มาร่ วมการฝึ
กระทรวงการต่างประเทศ
นคง การทูต งาน
า
ในงานด้านพิธีการทูตและงาน
รับรอง
ประโยชน์ต่อผูป้ ระจําการในต่างประเทศ จะทําให้การทํางานทีมประเทศไทยเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความเข้าอกเข้
เป็ นประโยชน์แก่การประสานงาน
- การสร้ างและพัฒนาความสั มพันธ์ กบั ภาคส่ วนต่ างๆ ของสั งคมในจีน เช่น สถานศึกษา
ชมรมนักธุ รกิจไทยอสารระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์
เป็
ต่อไทย โดยการจัดสังสรรค์ เสวนา สัมมนา
บรรยายสรุ ป
5.3
จากจีน

ดําเนิ นงานส่ งเสริ มการลงทุน
าศึกษาในรายละเอียดของแต่ละมณฑล และราย

ของนักลงทุนจากแต่ละมณฑล
5.4 สรุ ปลู่ทางในการส่ งเสริมการลงทุนจากจีน
แม้ไทยจะไม่ได้เป็ นประเทศยอดนิยมในการไปลงทุนต่างประเทศ ของวิสาหกิจจี น
ภูมิศาสตร์ เพราะอยูไ่ ม่ไกลจากจีน มีตลาดขนาดใหญ่รองรับ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซี ยน
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GMS และ BIMSTEC
ารก่อสร้างขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบตั ิการไทย
ASEAN-China Investment Fund จะมีส่วนในการเสริ มสภาพคล่องในภูมิภาค
การกระตุน้ เศรษฐกิจของไทย จะ
กัน
สําหรับปั ญหาด้านการเมือง และความวุน่ วายทางการเมืองของไทยในระยะ 2-3

มีกฎหมาย และความตกลงคุม้ ครองการลงทุนกับจี

ในส่ วนของการทํางานบูรณาการทีมประเทศไทย สถานกงสุ ลใหญ่ฯ สามารถมีบทบาท
หารื อกับผูน้ าํ และผูบ้ ริ ห
เคร่ งครัด และภาครัฐจีนยังเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการควบคุมการออกไปลงทุนในต่างประเทศ และการ

สถานกงสุ ลใหญ่เป็ นผูน้ าํ และมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ และคาดหวังว่าการทํางานของหน่วย
น
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- BA Honours ( International Politics )
Victoria University of Wellington , New Zealand
- อักษรศาสตร์ มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตําแหน่งปั จจุบนั
กระทรวงการต่างประเทศ
ประวัติรับราชการ
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2524- 2525
พ.ศ. 2526 - 2528
พ.ศ. 2529 - 2531
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2539
พ.ศ. 2540 – 2541

3 กรมองค์การระหว่างประเทศ
4 กรมองค์การระหว่างประเทศ
รองกงสุ ล และกงสุ ล สถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองปี นัง
5 กรมองค์การระหว่างประเทศ
6 กรมสารนิเทศ
ปฏิบตั ิราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ งเวลลิงตัน
6 และ 7 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ลา
ปฏิบตั ิราชการ ณ สถานกงสุ ลใหญ่

พ.ศ. 2542 – 2546
พ.ศ. 2547
พศ. 2548 – ปั จจุบนั

7 และ 8 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8 กรมสารนิเทศ
รองกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ลใหญ่

