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“แนวโน้ มการลงทุนไทยในต่ างประเทศ”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
ศู นย์ สารวจความคิดเห็น “นิ ด้าโพล” สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ด้า) ร่ วมกับ “สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย”
(ส.อ.ท.) เปิ ดเผยผลสำรวจควำมคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หำร ผูป้ ระกอบกำรในภำคอุตสำหกรรม เรื่ อง “แนวโน้ มการลงทุ นไทยในต่ างประเทศ”
โดยสอบถำมควำมคิดเห็ นจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ตัวแทนผูป้ ระกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ กระจำยทัว่ ทุกภูมิภำค รวมทั้งสิ้ นจำนวน 64
รำย เกี่ยวกับแนวโน้มกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ ทำกำรสำรวจระหว่ำงวันที่ 24 กรกฎำคม ถึง 4 สิ งหำคม 2560 อำศัยกำรสุ่ มตัวอย่ำงจำกบัญชี
รำยชื่อผูป้ ระกอบกำร ที่ ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นสมำชิ กกับสภำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตำมขนำดอุตสำหกรรม เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรส่ งแฟกซ์ และอีเมล โดยกำหนดค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่ ร้อยละ 95.0 และมี
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 7.1
จำกผลกำรสำรวจ เมื่อถำมถึ งสัดส่ วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบกำร พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 81.25
ระบุว่ำ ไม่ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 18.75 ระบุวำ่ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยในจำนวนผูป้ ระกอบกำรที่ มีกำรลงทุน
ในต่ ำงประเทศ ร้ อ ยละ 41.67 ระบุ ว่ำ มี ก ำรลงทุ น 5% – 10% ร้ อ ยละ 16.66 ระบุ ว่ำ มี กำรลงทุ น 11% – 20% และร้ อ ยละ 41.67 ระบุ ว่ำ
มีกำรลงทุนมำกกว่ำ 20% ขึ้นไป
ด้ำนรู ปแบบกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่ ผปู ้ ระกอบกำรเข้ำไปลงทุน พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 66.67 ระบุวำ่ เป็ นกำร
ลงทุนโดยร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบกำรในประเทศที่ไปลงทุน รองลงมำ ร้อยละ 41.67 ระบุวำ่ เป็ นกำรลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ใหม่หรื อขยำยฐำนกำร
ผลิตในต่ำงประเทศ และร้อยละ 8.33 ระบุ ว่ำ เป็ นกำรลงทุ นโดยกำรควบรวมกิ จกำร และเป็ นกำรลงทุนซื้ อกิ จกำรที่ มีอยู่เดิ ม ในสัดส่ วนที่
เท่ำกัน
สำหรับปั จจัยหรื อเหตุผลที่ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 75.00 ระบุว่ำ
เป็ นกำรแสวงหำตลำดใหม่ และ / หรื อ รักษำส่วนแบ่งตลำดเดิมไว้ รองลงมำ ร้อยละ 33.33 ระบุวำ่ เป็ นกำรแสวงหำวัตถุดิบและต้นทุนกำรจ้ำง
แรงงำนที่ ถูกกว่ำภำยในประเทศ ร้อยละ 25.00 ระบุว่ำ เป็ นกำรลดอุปสรรคทำงกำรค้ำจำกกำรเข้ำไปผลิตสิ นค้ำในบำงประเทศ เช่น กำรใช้
ประโยชน์จำกสิ ทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกร (Generalised System of Preferences: GSP) ร้อยละ 16.67 ระบุวำ่ เป็ นกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิต
และแสวงหำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และร้อยละ 8.33 ระบุวำ่ เป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยงให้กบั ธุรกิจ
ส่วนแนวโน้มของผูป้ ระกอบกำรที่จะลงทุนในกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ในอนำคต (พร้อมเหตุผล) พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ
54.69 ระบุวำ่ ไม่ มแี นวโน้มที่จะลงทุน รองลงมำ ร้อยละ 37.50 ระบุวำ่ มีแนวโน้มที่จะลงทุน และร้อยละ 7.81 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยในจำนวน
ผู ้ที่ มี แ นวโน้ ม จะลงทุ น นั้ น ร้ อ ยละ 91.67 ระบุ ว่ำ เป็ นกลุ่ ม ประเทศ ASEAN เพรำะเป็ นศู น ย์ก ลำงของธุ ร กิ จ ของเอเชี ย มี ฐ ำนข้อ มู ล
และควำมเข้ำใจตลำดลูกค้ำในกลุ่มประเทศนี้อยูแ่ ล้ว โดยเฉพำะสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม สะดวกในกำรคมนำคม กำรแบ่งปั นทรัพยำกร
มีศกั ยภำพทำงเศรษฐกิจสู ง อีกทั้งต้นทุนกำรผลิตและค่ำจ้ำงแรงงำนถูกกว่ำ รองลงมำ ร้อยละ 8.33 ระบุวำ่ เป็ นกลุ่มประเทศ BRICS (บรำซิ ล
รัสเซี ย อิ นเดี ย จี น แอฟริ กำใต้) เพรำะ มีทรัพยำกรธรรมชำติมำก และมีตลำดขนำดใหญ่ และร้อยละ 4.17 ระบุ ว่ำ เป็ นกลุ่มสหภำพยุโรป
สหรัฐอเมริ กำ กลุ่มตะวันออกกลำง และแอฟริ กำ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน โดยให้เหตุผลว่ำ มีเทคโนโลยีที่น่ำสนใจและน่ำจะเอื้อต่อกำรลงทุนได้
อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบมี รำคำถูก และมี ตลำดรองรับ มีทรัพยำกรธรรมชำติ ที่มำกมำย และสำมำรถนำบำงอย่ำงกลับเข้ำมำยังประเทศไทยได้
และต้องกำรเปิ ดตลำดใหม่
เมื่ อถำมถึ ง ควำมคิ ดเห็ น ของผูป้ ระกอบกำรเกี่ ยวกับ อุ ตสำหกรรมของไทยที่ มี ศักยภำพในกำรไปลงทุ น ในต่ำงประเทศ พบว่ำ
ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 46.88 ระบุ ว่ำ เป็ นกำรผลิตอำหำรและเครื่ องดื่ ม รองลงมำ ร้อยละ 25.00 ระบุ ว่ำ เป็ นอุตสำหกรรมสิ่ งทอ
และเครื่ องนุ่งห่ ม ร้อยละ 18.75 ระบุวำ่ เป็ นกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ ร้อยละ 12.50 ระบุวำ่ เป็ นอุตสำหกรรมกำรผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 12.50
ระบุ ว่ำ เป็ นกำรผลิ ต เครื่ องจัก รและเครื่ องมื อ ร้ อ ยละ 10.94 ระบุ ว่ำ เป็ นอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ ร้ อ ยละ 9.38 ระบุ ว่ ำ
เป็ นอุตสำหกรรมกำรผลิ ตคอมพิวเตอร์ อิ เล็กทรอนิ กส์ ร้อยละ 21.88 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ วัสดุ ก่อสร้ ำง เครื่ องสำอำง เฟอร์ นิ เจอร์ พลังงำน
ทดแทน พลำสติกและบรรจุภณั ฑ์ กำรขนส่ง กำรท่องเที่ยว โรงแรม และภำคกำรบริ กำรต่ำง ๆ และร้อยละ 6.25 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
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ด้ำนควำมคิดเห็ นของผูป้ ระกอบกำรเกี่ยวกับปั จจัยที่จะสนับสนุ นให้ผปู ้ ระกอบกำรไทยขยำยกำรลงทุนไปในต่ำงประเทศ พบว่ำ
ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 56.25 ระบุวำ่ ประเทศไทยมีตน้ ทุนกำรผลิตและค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงขึ้น จึงพิจำรณำขยำยฐำนกำรผลิตไปยัง
ต่ำงประเทศ รองลงมำ ร้อยละ 42.19 ระบุ ว่ำ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิ จและกำรเปิ ดรับกำรลงทุ นจำกต่ำงประเทศของประเทศเพื่อนบ้ำน
(CLMV) ร้อยละ 32.81 ระบุวำ่ ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบกำรไทยขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศมำกขึ้น ร้อยละ 15.63 ระบุวำ่
ค่ำเงิ น บำทที่ แข็งค่ำ ร้ อยละ 9.38 ระบุ ว่ำ ภำวะเศรษฐกิ จในกลุ่มประเทศพัฒ นำแล้วที่ ยงั ฟื้ นตัวไม่แข็งแกร่ งตำมที่ คำดไว้ (เอื้ อต่อกำรเข้ำ
ควบรวมและ / หรื อ ซื้ อ กิ จ กำรในประเทศเหล่ ำนี้ ในรำคำถู ก ) และร้ อ ยละ 1.56 ระบุ ว่ำ ศัก ยภำพและควำมพร้ อ มทำงด้ำนเงิ น ลงทุ น
ของผูป้ ระกอบกำร
สำหรับควำมคิดเห็ นของผูป้ ระกอบกำรเกี่ ยวกับควำมสนใจที่จะขยำยกำรลงทุนไปในกลุ่มประเทศต่ำง ๆ อันเนื่ องมำจำกนโยบำย
One Belt One Road ของจีน พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 64.06 ระบุวำ่ เป็ นกลุ่มประเทศ ASEAN รองลงมำ ร้อยละ 34.38 ระบุวำ่
เป็ นจี น ร้ อ ยละ 6.25 ระบุ ว่ำ เป็ นสหภำพยุโรป ร้ อ ยละ 4.69 ระบุ ว่ำ เป็ นแอฟริ กำ ร้ อ ยละ 3.13 ระบุ อื่ น ๆ ได้แ ก่ กลุ่ ม ประเทศ CLMV
และอินเดีย และร้อยละ 10.94 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ขอศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำวก่อน
สิ่ งที่ ผูป้ ระกอบกำรต้องกำรให้ภำครัฐสนับสนุ นกำรออกไปลงทุนในต่ำงประเทศของภำคเอกชน พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่
ร้อยละ 62.50 ระบุว่ำ เป็ นกำรให้ควำมรู ้เบื้ องต้นตั้งแต่ข้ นั ตอนสำหรับกำรไปลงทุ นต่ำงประเทศ ตลำดที่ มีศกั ยภำพ ระบบภำษีกฎระเบี ยบ
กำรค้ำ กำรลงทุนของแต่ละประเทศ เป็ นต้น รองลงมำ ร้อยละ 48.44 ระบุวำ่ เป็ นกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศต่ำง ๆ ที่จะเข้ำ
ไปลงทุ น กำรช่วยเหลือประสำนงำนกับภำครั ฐและภำคเอกชนในต่ำงประเทศ ร้อยละ 43.75 ระบุ ว่ำ เป็ นกำรปรับปรุ งกฎระเบี ยบในกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนในต่ำงประเทศให้มีควำมทันสมัยและสะดวกต่อกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ ร้อยละ 39.06 ระบุ ว่ำ เป็ นกำรสนับสนุ น
เงินทุนในกำรดำเนิ นงำนเพื่อออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรส่ งออก – นำเข้ำ กำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่มำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรจับคู่ธุรกิจ เป็ นต้น และร้อยละ 4.69 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
ท้ำยที่สุด เมื่อถำมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูป้ ระกอบกำรเกี่ยวกับแนวโน้มกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำร
ส่วนใหญ่ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) ควรสนับสนุนด้ำนกำรให้ควำมรู ้ คำแนะนำ ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีช่องทำงกำรประสำนงำน ในกำร
ติดต่อลงทุน 2) ภำครัฐ และสถำบันกำรเงินควรมีอตั รำดอกเบี้ยพิเศษ โดยเฉพำะธุรกิจขนำดเล็กที่จะก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจขนำดใหญ่ 3) ควรเร่ งแก้ไข
ปั ญหำแรงงำนต่ำงด้ำว 4) ควรมีมำตรกำรหรื อเงื่อนไขที่สนับสนุนผูป้ ระกอบกำรธุรกิจขนำดเล็ก ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นกำรสนับสนุนธุรกิจ
ขนำดใหญ่ 5) ในแต่ละประเทศควรมีตวั แทนหน่วยงำนภำครัฐในกำรประสำนงำนกำรลงทุน กำรเจรจำหำคู่คำ้ กำรจัดตั้งบริ ษทั เช่น สถำนฑูต
เนื่ องจำกปั จจุบนั มีค่ำใช้จ่ำยสู งโดยเฉพำะกำรจ้ำงนักกฎหมำยในต่ำงประเทศและผลตอบรับที่ ไม่แน่ นอนและต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำร
ดำเนินกำร และ 6) ควรเร่ งพัฒนำกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรคมนำคมขนส่งที่เชื่อมต่อทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ
เมื่ อพิ จำรณำลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ร้ อยละ 60.94 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกภำคกลำง ร้ อยละ 10.94 เป็ นผูป้ ระกอบกำร
จำกภำคเหนื อ ร้อยละ 7.81 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้อยละ 12.50 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกภำคตะวันออก และร้อยละ
7.81 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกภำคใต้
ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.13 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมสนับสนุน ร้อยละ 17.19 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรม
แฟชัน่ ร้อยละ 15.63 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่ องจักรกล และกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและยำ ในสัดส่ วน
ที่เท่ำกัน ร้อยละ 10.94 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ร้อยละ 7.81 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.13 เป็ นผูป้ ระกอบกำรจำกกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำน และร้อยละ 1.56 ไม่ระบุกลุ่มอุตสำหกรรมหลัก
ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.31 เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนำดเล็ก S (จำนวนแรงงำน ไม่เกิน 49 คน) ร้อยละ 31.25 เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนำดกลำง
M (จำนวนแรงงำน 50 – 199 คน) ร้อยละ 46.88 เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนำดใหญ่ L (จำนวนแรงงำนมำกกว่ำ 200 คน) และร้อยละ 1.56 ไม่ระบุ
ขนำดอุตสำหกรรม
1. ท่ านได้ มกี ารลงทุนในต่ างประเทศหรื อไม่ ถ้ าหากมี ท่ านมีสัดส่ วนการลงทุนในต่ างประเทศร้ อยละเท่ าไหร่
สัดส่ วนการลงทุนในต่ างประเทศของผู้ประกอบการ
ไม่ มกี ำรลงทุนในต่ำงประเทศ
มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
5% – 10%
11% – 20%
มากกว่ า 20% ขึน้ ไป
รวม
2. ท่ านเข้ าไปลงทุนในต่ างประเทศในรู ปแบบใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ) (เฉพาะผู้ทตี่ อบว่ ามีการลงทุนในต่ างประเทศ n = 12)
รู ปแบบการลงทุนในต่ างประเทศทีผ่ ้ปู ระกอบการเข้ าไปลงทุน
กำรลงทุนโดยร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบกำรในประเทศที่ไปลงทุน
กำรลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ใหม่หรื อขยำยฐำนกำรผลิตในต่ำงประเทศ
กำรลงทุนโดยกำรควบรวมกิจกำร
กำรลงทุนซื้อกิจกำรที่มีอยูเ่ ดิม
2

ร้ อยละ
81.25
18.75
41.67
16.66
41.67
100.00
ร้ อยละ
66.67
41.67
8.33
8.33

3. ปัจจัยใดหรื อเหตุผลใดทีท่ ่ านตัดสินใจทาการลงทุนในต่ างประเทศ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ) (เฉพาะผู้ทตี่ อบว่ ามีการลงทุนในต่ างประเทศ n = 12)
ปัจจัยหรื อเหตุผลทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจทาการลงทุนในต่ างประเทศ
ร้ อยละ
กำรแสวงหำตลำดใหม่ และ / หรื อ รักษำส่วนแบ่งตลำดเดิมไว้
75.00
กำรแสวงหำวัตถุดิบและต้นทุนกำรจ้ำงแรงงำนที่ถูกกว่ำภำยในประเทศ
33.33
กำรลดอุปสรรคทำงกำรค้ำจำกกำรเข้ำไปผลิตสิ นค้ำในบำงประเทศ เช่น กำรใช้ประโยชน์จำกสิ ทธิพิเศษทำงภำษี
25.00
ศุลกำกร (Generalised System of Preferences: GSP)
กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตและแสวงหำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
16.67
กำรกระจำยควำมเสี่ ยงให้กบั ธุรกิจ
8.33
4. ในอนาคตท่ านมีแนวโน้ มทีจ่ ะลงทุนในกลุ่มประเทศใดบ้ างหรื อไม่ และเพราะเหตุใด
แนวโน้ มของผู้ประกอบการทีจ่ ะลงทุนในกลุ่มประเทศต่ าง ๆ ในอนาคต (พร้ อมเหตุผล)
ไม่ มแี นวโน้มที่จะลงทุน
มีแนวโน้มที่จะลงทุน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ASEAN เพราะ เป็ นศูนย์ กลางของธุรกิจของเอเชีย มีฐานข้ อมูลและความเข้ าใจตลาดลูกค้ าในกลุ่มประเทศนีอ้ ยู่แล้ ว
โดยเฉพาะสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม สะดวกในการคมนาคม การแบ่ งปั นทรั พยากร มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งต้ นทุนการผลิตและค่ าจ้ างแรงงานถูกกว่ า
BRICS (บราซิ ล รั สเซีย อินเดีย จีน แอฟริ กาใต้ ) เพราะ มีทรั พยากรธรรมชาติมาก และมีตลาดขนาดใหญ่
สหภาพยุโรป เพราะ มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจและน่ าจะเอือ้ ต่ อการลงทุนได้
สหรั ฐอเมริ กา เพราะ อยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบมีราคาถูก และมีตลาดรองรั บ
ตะวันออกกลาง เพราะ มีทรั พยากรธรรมชาติที่มากมาย และสามารถนาบางอย่ างกลับเข้ ามายังประเทศไทยได้
แอฟริ กา เพราะ ต้ องการเปิ ดตลาดใหม่
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
รวม
5. ท่ านคิดว่ าอุตสาหกรรมใดของไทยทีม่ ศี ักยภาพในการไปลงทุนในต่ างประเทศ (ตอบได้มากกว่ า 1 ข้ อ)
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกีย่ วกับอุตสาหกรรมของไทยทีม่ ศี ักยภาพในการไปลงทุนในต่ างประเทศ
กำรผลิตอำหำรและเครื่ องดื่ม
อุตสำหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
กำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
อุตสำหกรรมกำรผลิตเคมีภณั ฑ์
กำรผลิตเครื่ องจักรและเครื่ องมือ
อุตสำหกรรมกำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
อุตสำหกรรมกำรผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ ได้แก่ วัสดุก่อสร้ำง เครื่ องสำอำง เฟอร์นิเจอร์ พลังงำนทดแทน พลำสติกและบรรจุภณั ฑ์ กำรขนส่ง กำรท่องเที่ยว
โรงแรม และภำคกำรบริ กำรต่ำง ๆ
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ร้ อยละ
54.69
37.50
91.67
8.33
4.17
4.17
4.17
4.17
7.81
100.00
ร้ อยละ
46.88
25.00
18.75
12.50
12.50
10.94
9.38
21.88
6.25

6. ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท่ านคิดว่ าปัจจัยใดทีจ่ ะสนับสนุนให้ ผ้ปู ระกอบการไทยขยายการลงทุนไปในต่ างประเทศ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกีย่ วกับปัจจัยทีจ่ ะสนับสนุนให้ ผ้ปู ระกอบการไทยขยายการลงทุนไปในต่ างประเทศ
ร้ อยละ
ประเทศไทยมีตน้ ทุนกำรผลิตและค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงขึ้น จึงพิจำรณำขยำยฐำนกำรผลิตไปยังต่ำงประเทศ
56.25
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและกำรเปิ ดรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศของประเทศเพื่อนบ้ำน (CLMV)
42.19
ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบกำรไทยขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศมำกขึ้น
32.81
ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำ
15.63
ภำวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วที่ยงั ฟื้ นตัวไม่แข็งแกร่ งตำมที่คำดไว้ (เอื้อต่อกำรเข้ำควบรวมและ / หรื อ
9.38
ซื้อกิจกำรในประเทศเหล่ำนี้ในรำคำถูก)
ศักยภำพและควำมพร้อมทำงด้ำนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบกำร
1.56
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7. จากนโยบาย One Belt One Road ของจีน ท่ านคิดว่ าส่ งผลให้ ผ้ปู ระกอบการไทยมีความสนใจทีจ่ ะขยายการลงทุนไปในกลุ่มประเทศใด
เป็ นพิเศษ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกีย่ วกับความสนใจทีจ่ ะขยายการลงทุนไปในกลุ่มประเทศต่ าง ๆ
ร้ อยละ
อันเนื่องมาจากนโยบาย One Belt One Road ของจีน
ASEAN
64.06
จีน
34.38
สหภำพยุโรป
6.25
แอฟริ กำ
4.69
อื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV และอินเดีย
3.13
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ขอศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำวก่อน
10.94
8. ท่ านอยากให้ ภาครัฐสนับสนุนการออกไปลงทุนในต่ างประเทศของภาคเอกชนอย่ างไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
สิ่งทีผ่ ้ปู ระกอบการต้ องการให้ ภาครัฐสนับสนุนการออกไปลงทุนในต่ างประเทศของภาคเอกชน
กำรให้ควำมรู ้เบื้องต้นตั้งแต่ข้ นั ตอนสำหรับกำรไปลงทุนต่ำงประเทศ ตลำดที่มีศกั ยภำพ ระบบภำษีกฎระเบียบกำรค้ำ
กำรลงทุนของแต่ละประเทศ เป็ นต้น
กำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศต่ำง ๆ ที่จะเข้ำไปลงทุน กำรช่วยเหลือประสำนงำนกับภำครัฐและภำคเอกชน
ในต่ำงประเทศ
กำรปรับปรุ งกฎระเบียบในกำรส่งเสริ มกำรลงทุนในต่ำงประเทศให้มีควำมทันสมัยและสะดวกต่อกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ
กำรสนับสนุนเงินทุนในกำรดำเนินงำนเพื่อออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรส่งออก – นำเข้ำ
กำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรจับคู่ธุรกิจ เป็ นต้น
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ร้ อยละ
62.50
48.44
43.75
39.06
4.69

9. ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวโน้ มการลงทุนไทยในต่ างประเทศ
ที่
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมของผู้ประกอบการเกีย่ วกับแนวโน้ มการลงทุนไทยในต่ างประเทศ
1 ควรสนับสนุนด้ำนกำรให้ควำมรู ้ คำแนะนำ ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีช่องทำงกำรประสำนงำน ในกำรติดต่อลงทุน
2 ภำครัฐ และสถำบันกำรเงินควรมีอตั รำดอกเบี้ยพิเศษ โดยเฉพำะธุรกิจขนำดเล็กที่จะก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจขนำดใหญ่
3 ควรเร่ งแก้ไขปั ญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
4 ควรมีมำตรกำรหรื อเงื่อนไขที่สนับสนุนผูป้ ระกอบกำรธุรกิจขนำดเล็ก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็ นกำรสนับสนุนธุรกิจขนำดใหญ่
5 ในแต่ละประเทศควรมีตวั แทนหน่วยงำนภำครัฐในกำรประสำนงำนกำรลงทุน กำรเจรจำหำคู่คำ้ กำรจัดตั้งบริ ษทั เช่น สถำนฑูต
เนื่องจำกปั จจุบนั มีค่ำใช้จ่ำยสูงโดยเฉพำะกำรจ้ำงนักกฎหมำยในต่ำงประเทศและผลตอบรับที่ไม่แน่นอนและต้องใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรดำเนินกำร
6 ควรเร่ งพัฒนำกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรคมนำคมขนส่งที่เชื่อมต่อทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ
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ลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่ าง
1. ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามภูมภิ าค
ภูมภิ าค
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภำคตะวันออก
ภำคใต้
รวม

จานวน
39
7
5
8
5
64

ร้ อยละ
60.94
10.94
7.81
12.50
7.81
100.00

2. ตารางที่ 2 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
จานวน
กลุ่มอุตสำหกรรมสนับสนุน
18
กลุ่มอุตสำหกรรมแฟชัน่
11
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่ องจักรกล
10
่
กลุมอุตสำหกรรมอำหำรและยำ
10
กลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
7
่
กลุมอุตสำหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
5
กลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำน
2
ไม่ระบุ
1
รวม
64

ร้ อยละ
28.13
17.19
15.63
15.63
10.94
7.81
3.13
1.56
100.00

3. ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามขนาดอุตสาหกรรม
ขนาดอุตสาหกรรม
จานวน
ขนำดเล็ก S (จำนวนแรงงำน ไม่เกิน 49 คน)
13
ขนำดกลำง M (จำนวนแรงงำน 50 – 199 คน)
20
ขนำดใหญ่ L (จำนวนแรงงำนมำกกว่ำ 200 คน)
30
ไม่ระบุ
1
รวม
64

ร้ อยละ
20.31
31.25
46.88
1.56
100.00
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