บทที่ 1
บทนํา
ทีม่ า
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นได้มีการย้ายฐานธุ รกิจมายังประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ อาจเพราะเหตุผลจากตัวบริ ษทั หรื อเหตุผลเพราะความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย หรื ออาจเพราะเหตุผลมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีแนวโน้มในด้านต่าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์กบั ตัวบริ ษทั ที่ช่วยส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นประเทศแรก ๆ ที่กลุ่มบริ ษทั สัญชาติ
ญี่ปุ่นต้องการที่จะย้ายฐานธุ รกิจ และจากแนวโน้มที่ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ได้มีแผนที่จะ
รวมตัว เป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี 2558 ทํา ให้ภู มิ ภ าคนี้ เป็ นภู มิ ภ าคที่ นัก ธุ ร กิ จ จาก
ต่างประเทศทั้งหลายให้ความสนใจที่จะมาลงทุนโดยเฉพาะประเทศไทย ทั้งนี้ดว้ ยจุดเด่นต่าง ๆ ของ
แต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และราคาถูก ค่าแรงที่ไม่สูงและมีคุณภาพ
การคมนาคมขนส่ ง สภาพความเป็ นอยูข่ องบ้านเมือง อัธยาศัยของผูค้ น จํานวนประชากรที่สามารถ
จะขยายตลาดมากขึ้น เป็ นต้น
จากข้อมู ลของกระทรวงอุตสาหกรรม เปิ ดเผยว่า แนวโน้มอัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมหรื อจีดีพีอุตสาหกรรมในปี 2555 คาดว่าจะปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องจากปี 2554
และคาดว่าทิศทางใน 3-5 ปี ข้างหน้า จะมีการเติบโตอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 5% ต่อเนื่อง รองรับตลาด
จีนและเวียดนามที่มีประชากรรวมกว่า 1,300 ล้านคน จะมีความต้องการสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตดังกล่าวทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่ งปรับตัวด้านการเพิ่ม
กําลังผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่สิ่งที่น่าเป็ นห่ วงคือ ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมาไทยเผชิ ญ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงงานไทยในปัจจุบนั ค่อนข้าง
ที่ จ ะเลื อกงาน ต้อ งงานเบา งานหนัก งานที่ ทาํ แล้ว สกปรกแรงงานไทยไม่ ยอมที่ จ ะทํา และยัง
ต้องการค่าแรงที่สูง หากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ได้ก็อาจทําให้เสี ย
โอกาสทางการตลาด ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการไม่สามารถหาแรงงานเข้าสู่ ภาคการผลิตเพิ่มได้
ก็ตอ้ งปรับตัวด้วยการย้ายฐานการผลิตไปยังตลาดที่ใหญ่ข้ ึน และต้นทุนตํ่า เช่น จีน เวียดนาม หรื อ
อินโดนีเซีย เป็ นต้น
นอกจากนี้ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558 ที่คาดว่าจะทําให้แรงงานระดับ
ฝี มือของไทยไหลออกไปประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เนื่ องจากจะได้รับอัตราค่าแรงที่สูงกว่าประเทศ
ไทย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าห่ วงสําหรับภาคอุตสาหกรรมโดยไทยเป็ นประเทศที่มีแรงงานฝี มืออันดับต้น ๆ
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ของโลก ในทางกลับกันคาดว่าแรงงานขั้นตํ่าจากประเทศเพื่อนบ้านจะทะลักเข้ามาในไทยมากขึ้น
ส่ วนนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวันนั้น จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่ นอน
เพราะจากปั ญหาขาดแคลนแรงงานก็เป็ นปั จจัยหนุ นให้ผปู ้ ระกอบการต้องปรับขึ้นค่าแรงอยู่แล้ว
เพื่อจูงใจให้คนมาทํางาน (http://news.voicetv.co.th/business/14611.htmlค้นวันที่ 7/12/54)
กรุ งเทพธุกิจ (http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/foreign ค้นเมื่อวันที่
7/12/54)ได้รายงานถึ งการย้ายฐานการผลิตของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่น ว่า “สถานการณ์ โลก ธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (เอสเอ็มอี ) รายหลัก ๆ ของญี่ปุ่น กําลังย้ ายฐานการผลิตมายังประเทศใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ อย่ าง เวียดนามและไทย ในอัตราที่ เร็ วกว่ าที่เคยเป็ นมา การเคลื่อนไหวที่
ไม่ ได้ สร้ างความประหลาดใจให้ กับผู้เชี่ ยวชาญมากนัก เมื่อพิจารณาจากค่ าเงินเยน ที่แข็งค่ าขึน้ เป็ น
ประวัติการณ์ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคดังกล่ าว ที่ ได้ แรงขับเคลื่อนจากความ
ต้ องการภายในท้ องถิ่น
อย่ างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสําคัญอี กอย่ างหนึ่ ง ที่ ช่วยเร่ งการย้ ายฐานดังกล่ าว ซึ่ งก็คือ ความ
ช่ วยเหลืออย่ างมากมาย ที่ มาจากบริ ษัทเทรดดิ ง้ สั ญชาติ ญี่ปุ่นด้ วยกันนั่นเอง เหล่ าบริ ษัทเทรดดิ ง้
ญี่ปุ่น มีบทบาทสําคัญอย่ างเห็นได้ ชัดในทุกแง่ ของการเคลื่อนไหว ที่ อาจให้ คาํ จํากัดความได้ ว่าเป็ น
การย้ ายฐานครั้ งใหญ่ ไล่ ตั้งแต่ เรื่ องโครงสร้ างพื น้ ฐานของโรงงาน ไปจนถึงโลจิ สติ กส์ และ
แม้ กระทั่งจัดหาบริ การรายวันให้ กับลูกจ้ างญี่ปุ่น ที่ต้องส่ งของไปยังโรงงานใหม่
กระแสย้ ายฐานการผลิ ตดังกล่ าว เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ทาํ ให้ นิ คมอุ ตสาหกรรมในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ขยายตัวขึน้ ราว 8 หรื อ 9 เท่ า เช่ นเดียวกับความกังวลที่ทวีคูณขึน้ ถึงความอ่ อนแอ
ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ที่มีอยู่ให้ เห็นอย่ างแพร่ หลายตามสื่ อท้ องถิ่นต่ าง ๆ ในช่ วงไม่ กี่เดือนที่ผ่าน
มา หนึ่งในบริ ษัทที่เข้ ามาตั้งฐานการผลิตในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ คือ โทพี ฟาสเทนเนอร์ ส จาก
เมืองมัตสึ โมโต เขตนากาโน ที่เตรี ยมจะเปิ ดโรงงานผลิตในเวียดนาม โดยเรื่ องที่ทาํ ให้ โทพีตัดสิ นใจ
มุ่งหน้ าลงมาหาแหล่ งผลิตใหม่ ทางตอนใต้ ของประเทศ คื อ ข้ อเสนอที่ จะให้ การสนับสนุนจาก
สุ มิโตโม คอร์ ป บริ ษัทเทรดดิ ง้ ยักษ์ ใหญ่ ในบ้ าน 2 ซึ่ งกําลังก่ อสร้ างนิ คมอุตสาหกรรมธั่ ง ลอง
แห่ งที่ 2 บริ เวณชานกรุ งฮานอย อันเป็ นสถานที่ที่โทพีกาํ ลังมุ่งหน้ าไปลงทุน
สุมิโตโมจัดหาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการระบายนํา้ ให้ และนิคมก็อยู่ใกล้ กับโรงไฟฟ้ าด้ วย
ซึ่ งหมายความมีความเสี่ ยงเรื่ องไม่ มีไฟฟ้ าใช้ น้อยมาก โมริ โอ โอตะ ประธานบริ หารโทพี กล่ าว
ผู้ผลิตชิ ้นส่ วนรถยนต์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ รายนี ้ ตัดสิ นใจที่ จะไปตั้งโรงงานใกล้ กับกรุ ง
ฮานอยตั้งแต่ เมื่อปลายปี ที่แล้ ว รั บกระแสคาดการณ์ ถึงการผลิตรถจักรยานยนต์ ในเวียดนามที่ จะเพิ่ม
มากขึน้ โดยในเบือ้ งต้ นนั้น ความสนใจของโทพีม่ งุ ตรงไปยังนิคมอุตสาหกรรมที่ รัฐบาลเวียดนาม
เป็ นผู้ลงทุนสร้ าง แต่ ที่สุดแล้ วก็เลือกนิคมของสุมิโตโม เพราะข้ อได้ เปรี ยบในเรื่ องสาธารณูปโภค
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พืน้ ฐาน
ทางด้ านสุ มิโตโม ประเมินว่ า จะสามารถขายพื น้ ที่ เกื อบ 963 ไร่ ในนิ คมอุตสาหกรรม
ดังกล่ าว ที่ เปิ ดตั้งแต่ เมื่อปี 2551 ได้ ทั้งหมด และขณะนีว้ างแผนที่ จะขยายพืน้ ที่ ของนิคมให้ ได้ กว่ า
1,300 ไร่ โดยในปั จจุบัน มีบริ ษัทญี่ปุ่นมากกว่ า 20 แห่ ง ทําข้ อตกลงที่จะย้ ายเข้ ามาลงทุนในนิคม
แห่ งนีแ้ ล้ ว
ข้ อมูลจาก สุมิโตโม บ่ งชี ้ว่า เมื่อราวทศวรรษ 90 นิคมอุตสาหกรรม ที่มีบริ ษัทเทรดดิง้ เป็ น
ผู้ลงทุนก่ อสร้ าง ผุดขึน้ อย่ างมากมายในประเทศต่ าง ๆ อย่ าง ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซี ย โดยได้
แรงหนุนจากการแข็งค่ าของเงินเยน ที่ เกิดขึน้ หลังข้ อตกลงเมื่อปี 2528 ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว
5 ชาติ (จี5) ในขณะนั้น
อย่ างไรก็ดี กระแสการไหลเข้ าสู่ นิคมต่ าง ๆ ข้ างต้ นของบริ ษัทจากแดนอาทิ ตย์ อุทัย เริ่ ม
ลดลงเหลือเพี ยงไม่ กี่รายเท่ านั้น จากการล่ มสลายของเลแมน บราเดอร์ ส ยักษ์ ใหญ่ ด้านการเงิ น
สหรั ฐ เมื่อปี 2551 แต่ แรงกดดันระลอกใหม่ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นเยน และความต้ องการใน
ประเทศที่ ตั้งนิคมขยับสู งขึน้ ทําให้ เกิดการไหลเข้ าระลอกใหม่ มาตั้งแต่ ช่วงสิ ้นปี 2552 จนกระทั่ง
ถึงในปั จจุบัน
ในการตอบสนองต่ อ กระแสข้ า งต้ น บรรดาบริ ษั ท เทรดดิ ้ง
พากัน ขยายพื ้น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมในเวี ยดนามขึน้ อี ก 2 เท่ าตัว เมื่อเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ที่ แล้ ว ส่ วนที่
อินโดนีเซี ย เพิ่มขึน้ 8-9 เท่ า
ทั้งนี ้ เหล่ าเอสเอ็มอี ของญี่ปุ่น ต่ างตกอยู่ภายใต้ แรงกดดัน ที่ จะต้ องย้ ายฐานการผลิตไป
ต่ างประเทศ เพื่อก้ าวให้ ทันกับการขยายฐานผลิตในต่ างแดนของผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ ที่มักจะมีลูกค้ า
กลุ่มเดียวกันกับบริ ษัทที่ มีขนาดเล็กกว่ า ซึ่ งบริ ษัทเทรดดิง้ ได้ ก้าวเข้ ามาช่ วยลดความเสี่ ยงในเรื่ อง
ของการตั้งฐานการผลิตในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยการมาพร้ อมกับนิคมอุตสาหกรรม ที่ จัดหา
ปั จจัยสนับสนุนให้ บริ ษทั กลุ่มนีอ้ ย่ างสมบูรณ์ แบบ
การสนับสนุนดังกล่ าว มาในหลายรู ปแบบ ไล่ ตั้งแต่ การให้ รายละเอี ยดข้ อมูลสําหรั บ
พนักงานชาวญี่ปุ่น ที่ จะย้ ายไปทํางานที่ โรงงานแห่ งใหม่ ไปจนถึงศูนย์ จัดจําหน่ าย ที่ จะให้ การ
สนับสนุนในเรื่ องโลจิ สติกส์ หรื อวัตถุดิบ อย่ างเหล็ก
บริ ษทั เทรดดิง้ บางราย ทําถึงขัน้ เปิ ดร้ านอาหาร ร้ านสะดวกซื ้อ และโรงพยาบาลญี่ปุ่นขึน้ มา
เพื่อช่ วยให้ แรงงานจากแดนอาทิตย์ อุทัย และครอบครั วที่ย้ายตามมา สามารถปรั บตัวได้ อย่ างราบรื่ น
ที่สุดเท่ าที่จะเป็ นไปได้ จนถึงขณะนี ้ การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมก็ยงั เดินหน้ าต่ อไปอย่ างไม่
หยุดหย่ อน โดยในปี หน้ า โซจิ ตซ์ คอร์ ป ของญี่ปุ่น เตรี ยมจะขยายพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรม ในกรุ ง
จาการ์ ตา อินโดนีเซี ย และเริ่ มเปิ ดพืน้ ที่ต่าง ๆ เพื่อสร้ างตัวอาคาร ควบคู่ไปกับการเดินหน้ าสร้ าง
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นิคมอุตสาหกรรมแห่ งใหม่ ในเวียดนาม
แรงหนุนจากการที่ บริ ษัทอย่ างโตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ป ขยายฐานการผลิตในต่ างประเทศ
ยังส่ งผลให้ บริ ษทั เทรดดิง้ อีกหนึ่งราย คือ โตโยต้ า สึ โช คอร์ ป กระโดดเข้ าร่ วมในกระแสนีด้ ้ วย โดย
บริ ษัทมีแผนที่ จะเริ่ มเช่ าซื ้อพื น้ ที่ โรงงานในกรุ งจาการ์ ตา และมุ่งเจาะกลุ่มผู้ผลิตชิ ้นส่ วนรถยนต์
นิ คมอุตสาหกรรมที่ มีบริ ษัทเทรดดิ ้งเป็ นผู้ดาํ เนิ นกิ จการนั้น ไม่ ได้ จาํ กัดอยู่เฉพาะแถวเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ เท่ านั้น โดยในปี 2555 โซจิ ตซ์ จะเริ่ มก่ อสร้ างนิคมอุตสาหกรรมทางตอนใต้ ของ
อินเดียด้ วย”
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลข้างต้น สําหรับประเทศไทย จึ งควรที่จะมีการเตรี ยมความพร้อม
วางแผนที่จะรองรับการย้ายฐานธุรกิจที่น่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะมาลงทุนในประเทศไทย เพราะ
ด้วยศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้พิจารณาในการลงทุนของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน
บ้า น ประเทศไทยยัง มี ค วามได้เ ปรี ยบมากว่ า ประกอบกับ การที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ นมี ปั ญ หาจาก
ภัยธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว สึ นามิ เมื่อต้นปี พ.ศ.2554 ล้วนส่ งผลต่อการลงทุนของบริ ษทั ทั้งสิ้ น
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษา สถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั
สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ของทั้งหน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธุรกิจไทยกับบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมาในประเทศ
ไทย
4. เพื่อศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจไปประเทศอื่น

ขอบเขตการวิจยั
ด้านเนื้อหาของการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มของการย้ายฐานธุรกิจของ
บริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษากลุ่มบริ ษทั ญี่ปุ่นของ
เขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
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และภาคใต้ในจังหวัดที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมายของ สสว.
ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน-ธันวาคม 2554

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
2. ทราบแนวโน้มของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
3. ทราบความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงของการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศ
ไทย
4. ข้อมู ลที่ ไ ด้ส ามารถนํา ไปใช้กับหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่อ วางนโยบาย ติ ด ตามและ
ประเมินผล

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. SMEs หมายถึง องค์กร สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายพื้นฐานโครงสร้าง
ของ SMEs ของญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้คาํ จํากัดความของ SMEs ไว้ตามเงื่อนไขของจํานวนเงินลงทุน และ
จํานวนพนักงานประจําของแต่ละอุตสาหกรรมไว้ดงั นี้
อุตสาหกรรม
การผลิตและอื่น ๆ
ขายส่ ง
ขายปลีก
บริ การ

วงเงินลงทุน
ไม่เกิน 300 ล้านเยน
ไม่เกิน 100 ล้านเยน
ไม่เกิน 50 ล้านเยน
ไม่เกิน 50 ล้านเยน

จํานวนพนักงาน
ไม่เกิน 300 คน
ไม่เกิน 100 คน
ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 100 คน

2. การย้ ายฐานธุรกิจ หมายถึง การเพิม่ หรื อเปลี่ยนสถานที่การลงทุน จากประเทศหนึ่ง
ไปอีกประเทศหนึ่ง เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน
3. การลงทุน หมายถึง การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่าง ๆ โดยหวังจะได้รับ
ผลตอบแทนกลับมา มากกว่าที่ลงไปในอัตราที่พอใจภายใต้ความเสี่ ยงที่เหมาะสม
4. ธุรกิจ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การจําหน่าย และการบริ การ
5. ธุรกิจ SMEs หมายถึง ธุรกิจที่เป็ นอิสระมีเอกชนเป็ นเจ้าของ ดําเนินการโดยเจ้าของเอง
ไม่เป็ นเครื่ องมือของธุรกิจใดไม่ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของบุคคลหรื อธุรกิจอื่น
มีตน้ ทุนในการ
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ดําเนินงานตํ่าและมีพนักงานจํานวนไม่มาก
6. บริ ษัทสั ญชาติญี่ปุ่น หมายถึง บริ ษทั ที่ขยายธุ รกิ จมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยการสร้าง
บริ ษทั ลูกในประเทศไทย โดยบริ ษทั ลูกจะมีความรับผิดชอบในเรื่ องการปรับตัว การตอบสนองต่อ
สิ่ งแวดล้อม การแข่งขัน และความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ด้วยตัวเอง
7. ลักษณะของธุรกิจ หมายถึง กระบวนการประกอบการผลิตกระบวนการประกอบการ
จําหน่าย กระบวนการประกอบการบริ หาร เพื่อให้ได้ถึงมือผูบ้ ริ โภค
8. ผลิตภัณฑ์ หลักทางธุรกิจ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ทําการผลิตเพื่อขายเป็ นรายรับส่ วน
ใหญ่ของบริ ษทั
9. ปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ หมายถึง สภาวการณ์หรื อสิ่ งที่มีผลทําให้เกิดการ
เพิม่ หรื อเปลี่ยนสถานที่การลงทุน จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจาก
การลงทุ น เช่ น อัตราค่าแรง ราคาวัตถุ ดิบ ค่าของเงิ น บุ คลากร การขยายตลาด สาธารณู ปโภค
ภัยธรรมชาติ ความต้องการของลูกค้า อัตราภาษี เป็ นต้น
10. ความพร้ อมในการย้ ายฐานการผลิต หมายถึง ปั จจัยที่สนับสนุ นให้ยา้ ยฐานการผลิต
ประสบความสําเร็ จ ได้แก่ เงินทุน ข้อมูลการลงทุน เทคโนโลยี ผูเ้ ชี่ ยวชาญและระบบการบริ หาร
จัดการ
11. สภาพการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุนในประเทศไทย หมายถึง สภาวการณ์หรื อ
สิ่ งที่มีผลทําให้เกิ ดการลงทุนในประเทศไทยแล้วประสบผลสําเร็ จจาการลงทุน เช่น อัตราค่าแรง
คุ ณภาพแรงงาน ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิ จและการเมื อง สภาพความเป็ นอยู่ของบ้านเมื อง
สาธารณูปโภค ระดับเทคโนโลยี การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ สิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ การเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็ นต้น

