
 

 

บทที ่1 

บทนํา 
 

ทีม่า 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นไดมี้การยา้ยฐานธุรกิจมายงัประเทศไทยอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเพราะเหตุผลจากตวับริษทั หรือเหตุผลเพราะความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย หรืออาจเพราะเหตุผลมาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีแนวโนม้ในดา้นต่าง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์กบัตวับริษทัท่ีช่วยส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัสัญชาติ
ญ่ีปุ่นตอ้งการท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจ และจากแนวโนม้ท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดมี้แผนท่ีจะ
รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทาํให้ภูมิภาคน้ีเป็นภูมิภาคท่ีนักธุรกิจจาก
ต่างประเทศทั้งหลายใหค้วามสนใจท่ีจะมาลงทุนโดยเฉพาะประเทศไทย ทั้งน้ีดว้ยจุดเด่นต่าง ๆ ของ
แต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูก ค่าแรงท่ีไม่สูงและมีคุณภาพ  
การคมนาคมขนส่ง สภาพความเป็นอยูข่องบา้นเมือง อธัยาศยัของผูค้น จาํนวนประชากรท่ีสามารถ
จะขยายตลาดมากข้ึน เป็นตน้ 

จากขอ้มูลของกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวโน้มอตัราการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือจีดีพีอุตสาหกรรมในปี 2555 คาดว่าจะปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2554 
และคาดว่าทิศทางใน 3-5 ปีขา้งหนา้ จะมีการเติบโตอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากว่า 5% ต่อเน่ือง รองรับตลาด
จีนและเวียดนามท่ีมีประชากรรวมกวา่ 1,300 ลา้นคน จะมีความตอ้งการสินคา้เพิ่มมากข้ึน  

ทั้งน้ี แนวโนม้การเติบโตดงักล่าวทาํให้ภาคอุตสาหกรรมไทยตอ้งเร่งปรับตวัดา้นการเพิ่ม
กาํลงัผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการ แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือ ในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมาไทยเผชิญ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยแรงงานไทยในปัจจุบนัค่อนขา้ง
ท่ีจะเลือกงาน ตอ้งงานเบา งานหนัก งานท่ีทาํแลว้สกปรกแรงงานไทยไม่ยอมท่ีจะทาํ และยงั
ตอ้งการค่าแรงท่ีสูง หากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีไดก้็อาจทาํให้เสีย
โอกาสทางการตลาด ดงันั้นหากผูป้ระกอบการไม่สามารถหาแรงงานเขา้สู่ภาคการผลิตเพิ่มได ้       
ก็ตอ้งปรับตวัดว้ยการยา้ยฐานการผลิตไปยงัตลาดท่ีใหญ่ข้ึน และตน้ทุนตํ่า เช่น จีน เวียดนาม หรือ
อินโดนีเซีย เป็นตน้ 

นอกจากน้ี การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท่ีคาดว่าจะทาํใหแ้รงงานระดบั
ฝีมือของไทยไหลออกไปประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน เน่ืองจากจะไดรั้บอตัราค่าแรงท่ีสูงกว่าประเทศ
ไทย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าห่วงสาํหรับภาคอุตสาหกรรมโดยไทยเป็นประเทศท่ีมีแรงงานฝีมืออนัดบัตน้ ๆ 
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ของโลก ในทางกลบักนัคาดว่าแรงงานขั้นตํ่าจากประเทศเพื่อนบา้นจะทะลกัเขา้มาในไทยมากข้ึน   
ส่วนนโยบายการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวนันั้น จะตอ้งเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งแน่นอน 
เพราะจากปัญหาขาดแคลนแรงงานก็เป็นปัจจยัหนุนให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับข้ึนค่าแรงอยู่แลว้ 
เพื่อจูงใจใหค้นมาทาํงาน  (http://news.voicetv.co.th/business/14611.htmlคน้วนัท่ี 7/12/54) 

กรุงเทพธุกิจ (http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/foreign คน้เม่ือวนัท่ี 
7/12/54)ไดร้ายงานถึงการยา้ยฐานการผลิตของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น ว่า “สถานการณ์โลก ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอม็อี) รายหลกั ๆ ของญ่ีปุ่น กาํลงัย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง เวียดนามและไทย ในอัตราท่ีเร็วกว่าท่ีเคยเป็นมา การเคล่ือนไหวท่ี
ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ เช่ียวชาญมากนัก เม่ือพิจารณาจากค่าเงินเยน ท่ีแขง็ค่าขึน้เป็น
ประวัติการณ์ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคดังกล่าว ท่ีได้แรงขับเคล่ือนจากความ
ต้องการภายในท้องถ่ิน 

อย่างไรกต็าม ยังมีปัจจัยสาํคัญอีกอย่างหน่ึง ท่ีช่วยเร่งการย้ายฐานดังกล่าว ซ่ึงกคื็อ ความ
ช่วยเหลืออย่างมากมาย ท่ีมาจากบริษัทเทรดดิง้สัญชาติญ่ีปุ่นด้วยกันน่ันเอง เหล่าบริษัทเทรดดิง้
ญ่ีปุ่น มีบทบาทสาํคัญอย่างเห็นได้ชัดในทุกแง่ของการเคล่ือนไหว ท่ีอาจให้คาํจาํกัดความได้ว่าเป็น 
การย้ายฐานคร้ังใหญ่ ไล่ต้ังแต่เร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานของโรงงาน ไปจนถึงโลจิสติกส์ และ
แม้กระท่ังจัดหาบริการรายวันให้กับลกูจ้างญ่ีปุ่น ท่ีต้องส่งของไปยงัโรงงานใหม่ 

กระแสย้ายฐานการผลิตดังกล่าว เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้นิคมอุตสาหกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ขยายตัวขึน้ราว 8 หรือ 9 เท่า เช่นเดียวกับความกังวลท่ีทวีคูณขึน้ ถึงความอ่อนแอ
ของอุตสาหกรรมญ่ีปุ่น ท่ีมีอยู่ให้เห็นอย่างแพร่หลายตามส่ือท้องถ่ินต่าง ๆ ในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่าน
มา หน่ึงในบริษัทท่ีเข้ามาต้ังฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ โทพี ฟาสเทนเนอร์ส จาก
เมืองมตัสึโมโต เขตนากาโน ท่ีเตรียมจะเปิดโรงงานผลิตในเวียดนาม โดยเร่ืองท่ีทาํให้โทพีตัดสินใจ
มุ่งหน้าลงมาหาแหล่งผลิตใหม่ทางตอนใต้ของประเทศ คือ ข้อเสนอท่ีจะให้การสนับสนุนจาก       
สุมิโตโม คอร์ป บริษัทเทรดดิง้ยักษ์ใหญ่ในบ้าน 2 ซ่ึงกาํลังก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมธ่ัง ลอง       
แห่งท่ี 2 บริเวณชานกรุงฮานอย อันเป็นสถานท่ีท่ีโทพีกาํลงัมุ่งหน้าไปลงทุน 

สุมิโตโมจัดหาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการระบายนํา้ให้ และนิคมกอ็ยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าด้วย 
ซ่ึงหมายความมีความเส่ียงเร่ืองไม่มีไฟฟ้าใช้น้อยมาก โมริโอ โอตะ ประธานบริหารโทพี กล่าว
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รายนี ้ ตัดสินใจท่ีจะไปต้ังโรงงานใกล้กับกรุง
ฮานอยต้ังแต่เม่ือปลายปีท่ีแล้ว รับกระแสคาดการณ์ถึงการผลิตรถจักรยานยนต์ในเวียดนามท่ีจะเพ่ิม
มากขึน้ โดยในเบือ้งต้นน้ัน ความสนใจของโทพีมุ่งตรงไปยงันิคมอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลเวียดนาม
เป็นผู้ลงทุนสร้าง แต่ท่ีสุดแล้วกเ็ลือกนิคมของสุมิโตโม เพราะข้อได้เปรียบในเร่ืองสาธารณูปโภค 
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พืน้ฐาน 
ทางด้านสุมิโตโม ประเมินว่า จะสามารถขายพืน้ท่ีเกือบ 963 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรม

ดังกล่าว ท่ีเปิดต้ังแต่เม่ือปี 2551 ได้ท้ังหมด และขณะนีว้างแผนท่ีจะขยายพืน้ท่ีของนิคมให้ได้กว่า 
1,300 ไร่ โดยในปัจจุบัน มีบริษัทญ่ีปุ่นมากกว่า 20 แห่ง ทาํข้อตกลงท่ีจะย้ายเข้ามาลงทุนในนิคม
แห่งนีแ้ล้ว 

ข้อมลูจาก สุมิโตโม บ่งชี้ว่า เม่ือราวทศวรรษ 90 นิคมอุตสาหกรรม ท่ีมีบริษัทเทรดดิง้เป็น 
ผู้ลงทุนก่อสร้าง ผดุขึน้อย่างมากมายในประเทศต่าง ๆ อย่าง ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยได้
แรงหนุนจากการแขง็ค่าของเงินเยน ท่ีเกิดขึน้หลงัข้อตกลงเม่ือปี 2528 ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
5 ชาติ (จี5) ในขณะน้ัน 

อย่างไรกดี็ กระแสการไหลเข้าสู่นิคมต่าง ๆ ข้างต้นของบริษัทจากแดนอาทิตย์อุทัย เร่ิม
ลดลงเหลือเพียงไม่ก่ีรายเท่าน้ัน จากการล่มสลายของเลแมน บราเดอร์ส ยักษ์ใหญ่ด้านการเงิน
สหรัฐ เม่ือปี 2551 แต่แรงกดดันระลอกใหม่จากอัตราแลกเปล่ียนเงินเยน และความต้องการใน
ประเทศท่ีต้ังนิคมขยบัสูงขึน้ ทาํให้เกิดการไหลเข้าระลอกใหม่ มาต้ังแต่ช่วงส้ินปี 2552 จนกระท่ัง
ถึงในปัจจุบัน 

ในการตอบสนองต่อกระแสข้างต้นบรรดาบริษัทเทรดดิ้ง พากันขยายพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมในเวียดนามขึน้อีก 2 เท่าตัว เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส่วนท่ี
อินโดนีเซีย เพ่ิมขึน้ 8-9 เท่า 

ท้ังนี ้เหล่าเอสเอม็อีของญ่ีปุ่น ต่างตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ท่ีจะต้องย้ายฐานการผลิตไป
ต่างประเทศ เพ่ือก้าวให้ทันกับการขยายฐานผลิตในต่างแดนของผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ ท่ีมักจะมีลูกค้า
กลุ่มเดียวกันกับบริษัทท่ีมีขนาดเลก็กว่า ซ่ึงบริษัทเทรดดิง้ ได้ก้าวเข้ามาช่วยลดความเส่ียงในเร่ือง
ของการต้ังฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการมาพร้อมกับนิคมอุตสาหกรรม ท่ีจัดหา
ปัจจัยสนับสนุนให้บริษทักลุ่มนีอ้ย่างสมบูรณ์แบบ 

การสนับสนุนดังกล่าว มาในหลายรูปแบบ ไล่ต้ังแต่การให้รายละเอียดข้อมูลสําหรับ
พนักงานชาวญ่ีปุ่น ท่ีจะย้ายไปทาํงานท่ีโรงงานแห่งใหม่ ไปจนถึงศูนย์จัดจาํหน่าย ท่ีจะให้การ
สนับสนุนในเร่ืองโลจิสติกส์ หรือวัตถดิุบ อย่างเหลก็ 

บริษทัเทรดดิง้บางราย ทาํถึงขัน้เปิดร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ และโรงพยาบาลญ่ีปุ่นขึน้มา 
เพ่ือช่วยให้แรงงานจากแดนอาทิตย์อุทัย และครอบครัวท่ีย้ายตามมา สามารถปรับตัวได้อย่างราบร่ืน
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ จนถึงขณะนี ้ การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมกย็งัเดินหน้าต่อไปอย่างไม่
หยดุหย่อน โดยในปีหน้า โซจิตซ์ คอร์ป ของญ่ีปุ่น เตรียมจะขยายพืน้ท่ีนิคมอุตสาหกรรม ในกรุง
จาการ์ตา อินโดนีเซีย และเร่ิมเปิดพืน้ท่ีต่าง ๆ เพ่ือสร้างตัวอาคาร ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้าง 
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นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในเวียดนาม 
แรงหนุนจากการท่ีบริษัทอย่างโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป ขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ 

ยงัส่งผลให้บริษทัเทรดดิง้อีกหน่ึงราย คือ โตโยต้า สึโช คอร์ป กระโดดเข้าร่วมในกระแสนีด้้วย โดย
บริษัทมีแผนท่ีจะเร่ิมเช่าซ้ือพืน้ท่ีโรงงานในกรุงจาการ์ตา และมุ่งเจาะกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีบริษัทเทรดดิ้งเป็นผู้ดาํเนินกิจการน้ัน ไม่ได้จาํกัดอยู่ เฉพาะแถวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เท่าน้ัน โดยในปี 2555 โซจิตซ์ จะเร่ิมก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของ
อินเดียด้วย” 

เม่ือพิจารณาจากเหตุผลขา้งตน้ สําหรับประเทศไทย จึงควรท่ีจะมีการเตรียมความพร้อม
วางแผนท่ีจะรองรับการยา้ยฐานธุรกิจท่ีน่าจะมีแนวโนม้มากข้ึนท่ีจะมาลงทุนในประเทศไทย เพราะ
ดว้ยศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพื่อใชพ้ิจารณาในการลงทุนของประเทศไทยเม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือน
บ้าน ประเทศไทยยงัมีความได้เปรียบมากว่า ประกอบกับการท่ีประเทศญ่ีปุ่นมีปัญหาจาก              
ภยัธรรมชาติ ทั้งแผน่ดินไหว สึนามิ เม่ือตน้ปี พ.ศ.2554 ลว้นส่งผลต่อการลงทุนของบริษทัทั้งส้ิน  

ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษา สถานภาพและแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทั
สัญชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผน ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
3.  เพื่อศึกษาความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของธุรกิจไทยกบับริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมาในประเทศ

ไทย 
4. เพ่ือศึกษาแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืน 
 

ขอบเขตการวจิยั 
ดา้นเน้ือหาของการวิจยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสถานภาพและแนวโนม้ของการยา้ยฐานธุรกิจของ
บริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย ในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่มบริษทัญ่ีปุ่นของ

เขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  
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และภาคใตใ้นจงัหวดัท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของ สสว. 
ระยะเวลาดาํเนินการ 
 กนัยายน-ธนัวาคม 2554 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบท่ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
2. ทราบแนวโนม้ของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
3. ทราบความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศ

ไทย 
4. ขอ้มูลท่ีได้สามารถนําไปใช้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวางนโยบาย ติดตามและ

ประเมินผล 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. SMEs หมายถึง องคก์ร สถานประกอบการท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายพ้ืนฐานโครงสร้าง

ของ SMEs ของญ่ีปุ่น ซ่ึงไดใ้หค้าํจาํกดัความของ SMEs ไวต้ามเง่ือนไขของจาํนวนเงินลงทุน และ
จาํนวนพนกังานประจาํของแต่ละอุตสาหกรรมไวด้งัน้ี 

 
อุตสาหกรรม วงเงินลงทุน จํานวนพนักงาน 

การผลิตและอ่ืน ๆ ไม่เกิน 300 ลา้นเยน ไม่เกิน 300 คน 
ขายส่ง ไม่เกิน 100 ลา้นเยน ไม่เกิน 100 คน 
ขายปลีก ไม่เกิน 50 ลา้นเยน ไม่เกิน 50 คน 
บริการ ไม่เกิน 50 ลา้นเยน ไม่เกิน 100 คน 

 
2.  การย้ายฐานธุรกจิ หมายถึง การเพิ่ม หรือเปล่ียนสถานท่ีการลงทุน จากประเทศหน่ึง      

ไปอีกประเทศหน่ึง เพื่อมุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน 
3.  การลงทุน หมายถึง การใชส้อยทรัพยากรในลกัษณะต่าง ๆ โดยหวงัจะไดรั้บ

ผลตอบแทนกลบัมา มากกวา่ท่ีลงไปในอตัราท่ีพอใจภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม 
4. ธุรกจิ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางดา้นการผลิต การจาํหน่าย และการบริการ 
5. ธุรกจิ SMEs หมายถึง ธุรกิจท่ีเป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจา้ของ ดาํเนินการโดยเจา้ของเอง 

ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใดไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในการ
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ดาํเนินงานตํ่าและมีพนกังานจาํนวนไม่มาก 
6. บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น หมายถึง บริษทัท่ีขยายธุรกิจมาจากประเทศญ่ีปุ่นดว้ยการสร้าง

บริษทัลูกในประเทศไทย  โดยบริษทัลูกจะมีความรับผดิชอบในเร่ืองการปรับตวั การตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การแข่งขนั และความตอ้งการของลูกคา้ในประเทศไทย ดว้ยตวัเอง 

7. ลักษณะของธุรกิจ หมายถึง กระบวนการประกอบการผลิตกระบวนการประกอบการ
จาํหน่าย กระบวนการประกอบการบริหาร เพื่อใหไ้ดถึ้งมือผูบ้ริโภค 

8. ผลติภัณฑ์หลกัทางธุรกจิ หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัทาํการผลิตเพื่อขายเป็นรายรับส่วน
ใหญ่ของบริษทั 

9. ปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ หมายถึง สภาวการณ์หรือส่ิงท่ีมีผลทาํใหเ้กิดการ
เพิ่ม หรือเปล่ียนสถานท่ีการลงทุน จากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึง เพื่อมุ่งหวงัผลตอบแทนจาก
การลงทุน เช่น อตัราค่าแรง ราคาวตัถุดิบ ค่าของเงิน บุคลากร การขยายตลาด สาธารณูปโภค        
ภยัธรรมชาติ ความตอ้งการของลูกคา้ อตัราภาษี เป็นตน้ 

10. ความพร้อมในการย้ายฐานการผลิต หมายถึง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ยา้ยฐานการผลิต
ประสบความสําเร็จ ไดแ้ก่ เงินทุน ขอ้มูลการลงทุน เทคโนโลยี ผูเ้ช่ียวชาญและระบบการบริหาร
จดัการ 

11. สภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย หมายถึง สภาวการณ์หรือ     
ส่ิงท่ีมีผลทาํให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยแลว้ประสบผลสําเร็จจาการลงทุน เช่น อตัราค่าแรง 
คุณภาพแรงงาน ความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง สภาพความเป็นอยู่ของบา้นเมือง 
สาธารณูปโภค ระดบัเทคโนโลย ีการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นตน้ 


