บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ จะกล่าวถึงทฤษฏีและแนวความคิดต่าง ๆ เอกสาร ตํารา และผลการวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุ รกิ จของบริ ษทั สัญชาติ ญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยโดยนํามาบูรณาการให้เหมาะสมกับการวิจยั ในครั้งนี้ โดยมีหวั ข้อสําคัญดังนี้
1. ความสําคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2. คําจํากัดความของ SMEs
3. แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
4. ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น
5. นโยบายและมาตรการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น
6. การลงทุน
6.1 ความหมายของการลงทุน
6.2 รู ปแบบของการลงทุน
6.3 หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับการลงทุน
6.4 ประเภทของการลงทุน
6.5 จุดมุ่งหมายในการลงทุน
6.6 ความจําเป็ นในการกําหนดหลักเกณฑ์การลงทุน
6.7 การลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
6.8 ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทย ปี 2551-2553
6.9 องค์ประกอบของการขยายฐานในต่างประเทศของ SMEs ญี่ปุ่น ในปั จจุบนั
และสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้ SMEs ญี่ปุ่นต้องไปขยายฐานลงทุนในต่างประเทศ
ความสํ าคัญของ SMEs ต่ อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ประเทศต่าง ๆ มี ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและแนวคิดในการส่ งเสริ ม SMEs ตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ เนื้อหาในบทนี้จะสรุ ปภาพรวมของสถานการณ์ SMEs ตลอดจน
นโยบายและมาตรการในการส่ งเสริ ม SMEs ของ 4 ประเทศที่ศึกษา ได้แก่ ไทย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น
และฝรั่งเศส เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเข้าใจสภาพแวดล้อมและปัญหาของ SMEs ในแต่ละประเทศ
ในระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากและ
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กระจายตัวอยูท่ วั่ ไปในประเทศ SMEs จึงมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างน้อย
4 ด้านคือ
1. การสร้างงานใหม่และเพิ่มการแข่งขันในตลาด SMEs โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อมเป็ น
ธุ รกิ จที่เกิ ดขึ้นได้ง่าย ใช้เงิ นทุนไม่สูงและมีความเสี่ ยงน้อยกว่าการลงทุนในวิสาหกิ จขนาดใหญ่
ตลอดจนมีความคล่องตัวในการดําเนิ นการ จึงเป็ นจุดกําเนิ ดของผูท้ ี่สนใจลงทุนเป็ นผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ โดยเฉพาะยามเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ คนที่ว่างงานสามารถหันมาเริ่ มต้นวิสาหกิจ
ขนาดย่อมได้ง่าย นอกจากนี้ การที่มี SMEs เข้าสู่ ตลาดยังช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันในตลาดมากขึ้น
ลดการผูกขาด จึงส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ มากขึ้น
2. การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ SMEs มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ในหลายด้าน เช่น การรับช่วงการผลิต การช่วยในการจัดจําหน่ายสิ นค้าค้าส่ งและค้าปลีก
แก่ ผบู ้ ริ โภค การเป็ นผูผ้ ลิตปั จจัยการผลิตให้กบั วิสาหกิ จขนาดใหญ่ หรื อการทําหน้าที่ให้บริ การ
เสริ มให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น การซ่อมแซม การทําความสะอาด เป็ นต้น
3. การรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ SMEs มักมีความยืดหยุน่ ในการปรับตัว และมี
ความหลากหลาย ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจที่มี SMEs ที่แข็งแกร่ งจํานวนมากอย่างเช่นไต้หวันจึง
สามารถปรับตัวในช่ วงเกิ ดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเอเชี ยปี ค.ศ.1997 ได้ดีกว่าเกาหลีใต้ซ่ ึ งมี
วิสาหกิจขนาดใหญ่เป็ นวิสาหกิจหลัก
4. การกระจายการพัฒนาไปทัว่ ประเทศ SMEs มักมีลกั ษณะการจัดตั้งกระจัดกระจายไป
ตามชุ ม ชนในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ทั่ว ประเทศ จึ ง มี บ ทบาทสํา คัญ ในการส่ ง เสริ ม การกระจายความ
เจริ ญเติบโตของชุมชนต่าง ๆ
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คําจํากัดความของ SMEs
ตารางที่ 1 คําจํากัดความของ SMEs ของประเทศต่ าง ๆ
ประเทศ
ไทย
พ.ร.บ.ส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับวันที่
11 กันยายน พ.ศ. 2545

ออสเตรเลีย
สํานักงานสถิติ
ออสเตรเลีย
สํานักงานภาษี
ออสเตรเลีย
AusIndustry
ฝรั่งเศส
ข้อแนะนําของสหภาพ
ยุโรปเมื่อวันที่ 3 เมษายน
1996 (Recommendation of
the European Union of 3
April 1996)

คําจํากัดความ
วิสาหกิจขนาดย่ อม
ภาคการผลิต จํานวนคนงานไม่เกิน
50 คน หรื อจํานวนสิ นทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ภาคบริการ จํานวนคนงานไม่เกิน
50 คน หรื อจํานวนสิ นทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ภาคการค้ าส่ ง จํานวนคนงานไม่เกิน
25 คนหรื อจํานวนสิ นทรัพย์ถาวรไม่
เกิน 50 ล้านบาท
ภาคการค้ าปลีก จํานวนคนงานไม่
เกิน 15 คนหรื อจํานวนสิ นทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท
ภาคอุตสาหกรรม จํานวนคนงาน
น้อยกว่า 100 คน
ภาคก่อสร้างและบริ การ จํานวน
คนงานน้อยกว่า 20 คน
กิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 1 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
กิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 5 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จํานวนคนงาน 10-49 คน

วิสาหกิจขนาดกลาง
ภาคการผลิต จํานวนคนงาน 51-200 คน
หรื อจํานวนสิ นทรัพย์ถาวรมากกว่า 50
แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ภาคบริการ จํานวนคนงาน 51-200 คน
หรื อจํานวนสิ นทรัพย์ถาวรมากกว่า 50
แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ภาคการค้ าส่ ง จํานวนคนงาน 26-50 คน
หรื อจํานวนสิ นทรัพย์ถาวรมากกว่า 50
แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ภาคการค้ าปลีก จํานวนคนงาน 16-30
คนหรื อจํานวนสิ นทรัพย์ถาวรมากกว่า
30 แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
ภาคอุตสาหกรรม จํานวนคนงาน 100199 คน
ภาคก่อสร้างและบริ การ จํานวนคนงาน
20-199 คน
จํานวนคนงาน 50-249 คน
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ประเทศ
ญีป่ ุ่ น
กฎหมายพื้นฐาน
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 1999

คําจํากัดความ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ภาคการผลิต จํานวนคนงานน้อยกว่า 300 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 300 ล้านเยน
ภาคบริการ จํานวนคนงานน้อยกว่า 100 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านเยน
ภาคการค้ าส่ ง จํานวนคนงานน้อยกว่า 100 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 100 ล้านเยน
ภาคการค้าปลีก จํานวนคนงานน้อยกว่า 50 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านเยน
ผูป้ ระกอบการรายย่อย
ภาคการผลิต จํานวนคนงานไม่เกิน 20 คน
ภาคการค้ าหรือบริการ จํานวนคนงานไม่เกิน 5 คน

ที่มา : รวบรวมโดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
(www.sme.go.th)
เป้าหมายการส่ งเสริม
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์ กําหนดให้สะท้อนถึงผลการดําเนิ นงานของหน่ วยงานและ
สอดคล้องกับนโยบายการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ งแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กาํ หนดเป้ าหมายการส่ งเสริ ม โดยพิจารณา
จากข้อมูลในปั จจุ บนั ประกอบกับผลการส่ งเสริ มที่ ผ่านมา และการคาดการณ์ จากแนวโน้ม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมไว้ 5 ประการ ได้แก่
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นและสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ไม่นอ้ ยกว่า 250,000 วิสาหกิจ ภายในปี 2559 พิจารณาจากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดาํ เนิ นธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริ การ ซึ่ งจดทะเบียน
นิติบุคคลกับกระทรวงพาณิ ชย์
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขากลุ่มเป้ าหมายได้รับการพัฒนาขีดความ
สามารถการแข่งขันในเชิงลึกไม่นอ้ ยกว่า 30,000 รายภายในปี 2559 พิจารณาจากวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาจากส่ วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เช่น
 การวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุ รกิ จและนํามาใช้เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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การพัฒนาการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
 การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จ
 การพัฒนามาตรฐานสิ นค้าและบริ การ
 การพัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อให้เกิ ดคุณค่าและมูลค่าเพิม
่
 การสร้ า งความพร้ อ มให้ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเข้า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการแข่งขันในระดับสากล
3. เครื อข่ายวิสาหกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาให้มีความเข้ม
แข็งไม่นอ้ ยกว่า 60 เครื อข่ายวิสาหกิจต่อปี ซึ่ งเครื อข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีก ารรวมกลุ่มกันโดยมี วตั ถุประสงค์ที่จะร่ วมมื อกันหรื อ
ดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน โดยมีความเชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่ วยงานภาครัฐ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาและฝึ กอบรม สถาบันวิจยั และพัฒนา
เป็ นต้น เพื่อพัฒนากิจการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
4. ปั จจัยแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจได้รับการพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไขให้ลดอุปสรรคและ
เอื้ออํานวยความสะดวกในการดําเนิ นธุ รกิจของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้นปั จจัย
แวดล้อมในการดํา เนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ โครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐ
จัดขึ้นเพื่อลดอุปสรรคและอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ การเงินข้อมูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยั
และพัฒนา นวัตกรรม การตลาด เป็ นต้น
5. การบริ หารจัดการด้านงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีประสิ ทธิ ภาพ
และทํางานเชิงบูรณาการโดยที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่นอันได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) คณะกรรมการ
บริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) ได้รับการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจทิศทางการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และได้นาํ แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอย่างมีความเชื่อมโยง และเกื้อหนุนระหว่างกัน เพื่อให้
เกิดการบูรณาการและพลังขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางเดียวกัน การจัดทําแผนปฏิบตั ิการส่ งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม มีการวิเคราะห์ประเมินความคุม้ ค่า
ของโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการฯ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมอย่างเป็ นระบบ
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กลุ่มเป้าหมายการส่ งเสริม
เพื่อให้การส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประเภทกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
อย่างชัดเจนแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) จึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
เกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการส่ งเสริม
วิสาหกิจกลุ่มเป้ าหมายที่ให้ความสําคัญเป็ นพิเศษตามแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) นี้ มุ่งเน้นไปที่สาขาธุรกิจที่มีจาํ นวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในสัดส่ วนสู ง หรื อมีแนวโน้มการขยายตัวของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอัตราที่สูง และมีเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
- เป็ นสาขาธุรกิจที่สร้างประโยชน์และรายได้ให้ประเทศเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งมีการใช้
วัตถุดิบในประเทศ
- เป็ นสาขาธุรกิจที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการแข่งขันและเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสาขาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสในอนาคต (New Wave)
- เป็ นสาขาธุรกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายสําคัญของรัฐ เช่น การกระจายรายได้ การสร้าง
งานสร้างอาชี พ การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและ
บริ การ
- เป็ นสาขาธุรกิจที่คาํ นึงถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม และสร้างความสมดุลในสังคม
- เป็ นสาขาธุรกิจที่ดาํ รงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
จากเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายข้างต้น สามารถระบุสาขาธุรกิจที่ให้ความสําคัญเป็ น
พิเศษได้ดงั นี้
- กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรู ป
- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- กลุ่มธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่ ง
- กลุ่มธุรกิจบริ การและท่องเที่ยว
แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สนับสนุนปั จจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนิ นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เติบโตอย่างสมดุล
ตามศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริ มสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมของญีป่ ุ่ น
ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายพัฒนา SMEs มานานหลายร้อยปี คําจํากัดความของ SMEs ที่เป็ น
มาตรฐานของประเทศมีข้ ึนครั้งแรกจากกฎหมายพื้นฐาน SME ปี ค.ศ.1963 (SME Basic Law)
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2542 ประเทศญี่ ปุ่ นได้ ป ฏิ รู ปนโยบายการส่ งเสริ มและพั ฒ นา SMEs
และได้เปลี่ยนแปลงคําจํากัดความของ SMEs ในกฎหมายพื้นฐาน SME ฉบับใหม่ปี ค.ศ. 1999
(SME Basic Law)
มาตรา 2 ของกฎหมายพื้นฐาน SMEs ปี ค.ศ. 1999 ได้ให้คาํ จํากัดความของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมตามประเภทของกิจการ ดังนี้
- ภาคการผลิต จํานวนคนงานน้อยกว่า 300 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 300 ล้านเยน
- ภาคบริ การ จํานวนคนงานน้อยกว่า 100 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านเยน
- ภาคการค้าส่ ง จํานวนคนงานน้อยกว่า 100 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 100 ล้านเยน
- ภาคการค้าปลีก จํานวนคนงานน้อยกว่า 50 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านเยน
โดยวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) หมายถึงกิจการทัว่ ไปที่มีคนงานไม่เกิน 20 คน
หรื อ ในกรณี ภาคการค้าหรื อบริ การให้หมายถึงกิจการที่มีคนงานไม่เกิน 5 คน
รายงานสถานการณ์ วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมปี ค.ศ. 2002 ขององค์การความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศญี่ปุ่นมี SMEs จํานวน
4.8 ล้านราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจเอกชน โดยมีการจ้างงานรวม 31.2 ล้านคนหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 69.5 ของกําลังแรงงาน นอกจากนี้ ผลผลิตของ SMEs คิดเป็ นร้อยละ 62 ของผลผลิต
ภาคการค้าส่ ง ร้อยละ 73 ของภาคการค้าปลีก และร้อยละ 52 ของภาคการขนส่ งสิ นค้า ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ประเภทอุตสาหกรรมของการลงทุนของญีป่ ุ่ นในประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม
1. เกี่ยวกับการเกษตร
2. การผลิต
2.1 อาหาร
2.2 สิ่ งทอ
2.3 ไม้เฟอร์นิเจอร์
2.4 เยือ่ กระดาษ
2.5 สิ่ งพิมพ์
2.6 เคมี
2.7 นํ้ามัน
2.8 พลาสติก
2.9 ยาง
2.10 หิ นแร่
2.11 โลหะ
2.12 เครื่ องจักรทัว่ ไป
2.13 ไฟฟ้ า
2.14 ยานยนต์
2.15 อื่น ๆ
3. ก่อสร้าง
4. สื่ อสาร
5. ขนส่ ง
6. ขายส่ ง
7. ขายปลีก
8. การเงิน ประกันภัย
9. อสังหาริ มทรัพย์
10. บริ การ

จํานวน (ราย)
9

1,879
126
68
20
24
29
93
8
171
61
31
376
167
234
330
141
137
118
144
907
35
56
63
475

ร้ อยละ
0.7
48.4
3.2
1.8
0.5
0.6
0.7
2.4
0.2
4.4
1.6
0.8
9.7
4.3
6.0
8.5
3.6
3.5
3.0
3.7
23.4
0.9
1.4
1.6
12.2
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นโยบายและมาตรการส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมของญีป่ ุ่ น
นโยบายการส่ งเสริ ม SMEs ของญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนาน โดยสามารถแบ่งเป็ นช่วงเวลาหลัก
3 ช่วง คือ นโยบายช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นโยบายช่วงหลังสงครามโลกจนถึงปี พ.ศ.2542
และช่ วงที่สาม ช่ วงการปฏิรูปนโยบายเพื่อพัฒนา SMEs หลังปี พ.ศ. 2542 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี้ (ที่มา :http://www.sme.ne.jp/policies/index.html)
นโยบายช่ ว งก่ อ นสงครามโลกครั้ งที่ 2 นโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ SMEs เริ่ ม ขึ้ น ในช่ ว ง
ทศวรรษที่ 1930 อันเป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลกรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลได้ใช้
มาตรการฉุ กเฉิ นหลายประการ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ SMEs ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากการลดลงของมูลค่าการส่ งออก นอกจากนี้ ในช่ วงสงคราม รั ฐบาลญี่ ปุ่นเข้าควบคุ มวัตถุดิบ
ต่าง ๆ และเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงการผลิตระหว่างโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อผลิตสิ นค้าในช่วง
สงคราม ดังนั้นการพัฒนา SMEs จึ งมีรากฐานส่ วนหนึ่ งมาจากแนวคิดทางเศรษฐกิ จในช่ วงนี้ ที่
รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงค่อนข้างมาก
นโยบายช่ วงหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 ถึงปี พ.ศ. 2542 นโยบายในช่ วงนี้ ถือเป็ นการ
วางรากฐานนโยบายการพัฒนา SMEs ของญี่ปุ่นอย่างจริ งจัง สามารถแบ่งเป็ น 5 ระยะ คือ
1. ช่วงปฏิรูปสังคมและเริ่ มวางระบบการพัฒนา SMEs (พ.ศ. 2488-2497) นโยบายหลัก คือ
การส่ งเสริ มให้ SMEs มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2491
มีการตั้งสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Agency) มีการจัดตั้งสถาบันการเงิน
เพื่อ SMEs เป็ นการเฉพาะ มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ SMEs หลายฉบับ
2. ช่ วงเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ วช่วงต้น (พ.ศ.2498-2505) นโยบายหลัก คือ การลด
ความเสี ยเปรี ยบของ SMEs จากธุรกิจขนาดใหญ่ โดยส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่าง
SMEs กับธุรกิจขนาดใหญ่
3. ช่วงเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ วช่วงปลาย (พ.ศ.2506-2515) นโยบายหลักต่อเนื่ องจาก
ช่วงก่อน คือ การลดความเสี ยเปรี ยบของ SMEs จากธุ รกิจขนาดใหญ่ และเสริ มด้วยนโยบายการ
ปรับโครงสร้างและยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ในปี พ.ศ. 2506 ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมาย
พื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Basic Law 1963) ซึ่งเป็ นกฎหมายหลักในการ
ส่ งเสริ ม SMEs
4. ช่วงวิกฤตการณ์น้ าํ มัน (พ.ศ.2516-2527) นโยบายหลัก คือ การพัฒนา SMEs โดยเน้น
ด้า นคุ ณ ภาพและการสร้ างมูลค่า เพิ่ม การปรั บปรุ ง เครื่ องมื อ เครื่ องจัก รให้ทนั สมัย รวมทั้ง การ
คุม้ ครองช่วยเหลือ SMEs ที่อ่อนแอ และเริ่ มมีการส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม
5. ช่วงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (พ.ศ.2528-2542) มีการปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับ SMEs ให้
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สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับการค้าโลกมากขึ้น ในปี พ.ศ.
2542 มีการออกกฎหมายพื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับใหม่ (SME Basic Law
1999) และให้ความสําคัญกับนโยบายสนับสนุน SMEs ให้มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับสู งมาก
ขึ้น
การปฏิรูปนโยบายเพื่อพัฒนา SMEs หลังปี พ.ศ. 2542 หลังจากออก SME Basic Law แล้ว
ญี่ปุ่นได้ขยายขอบเขตการสนับสนุน SMEs ไปสู่การส่ งเสริ มการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์
การส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน SMEs การส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ เป็ นต้น
นอกจากนี้ SME Basic Law ได้ปรับนิยามของ SMEs ใหม่ โดยเพิ่มเกณฑ์ดา้ นเงินทุนให้มีมูลค่าสู งขึ้น
กว่านิ ยามตาม SME Basic Law ฉบับก่อน เนื่ องจากธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุ รกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีมีมูลค่าเงินทุนเพิ่มสู งกว่าแต่ก่อนมากแม้วา่ จะมีจาํ นวนการจ้างงานตํ่าก็ตาม
หน่ วยงานกลางที่ทาํ หน้าที่กาํ หนดนโยบายและมาตรการสนับสนุ น SMEs ของญี่ปุ่นคือ
สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Agency) อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) นโยบายที่
กําหนดขึ้นใช้เป็ นแนวทางให้หน่วยงานระดับปฏิบตั ินาํ ไปกําหนดมาตรการและดําเนิ นงานในการ
สนับสนุน SMEs ในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่นซึ่งอยูใ่ นจังหวัดและเมืองที่สาํ คัญ
ต่าง ๆ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีการกระจายอํานาจการปกครอง โดยจังหวัด (Prefecture) และเมือง
(City) มีอาํ นาจในการปกครองตนเอง (Autonomy) โดยมีสภานิ ติบญั ญัติของจังหวัด ฝ่ ายบริ หาร มี
อํานาจจัดเก็บภาษีระดับท้องถิ่นได้เอง รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีบทบาทสําคัญในการเป็ นกลไกเพื่อดําเนิน
มาตรการส่ งเสริ ม SMEs ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ โดยรั ฐบาลท้องถิ่นจะตั้งองค์กรส่ งเสริ มและ
สนับสนุ น SMEs ในท้องถิ่นของตน โดยประสานนโยบายกับสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
นโยบายและมาตรการส่ งเสริ ม SMEs ของญี่ปุ่นมีดงั ต่อไปนี้(ที่มา: SMEs Agency,2002)
มาตรการด้านการเงินและการลงทุน ประกอบด้วยมาตรการด้านสิ นเชื่อ มาตรการด้านการ
ลงทุน และมาตรการคํ้าประกันสิ นเชื่อ ดังต่อไปนี้
1. มาตรการด้า นสิ น เชื่ อ รั ฐ บาลญี่ ปุ่นได้จ ัด ตั้ง สถาบัน การเงิ น เพื่ อทําหน้าที่ เ ป็ นแหล่ ง
เงินทุนให้กบั SMEs โดยเฉพาะ ประกอบด้วย 3 สถาบันหลัก คือ บริ ษทั เงินทุนเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก
(Japan Finance Corporation for Small Business: JFS) บริ ษทั เงินทุนแห่ งชาติ (National Life
Finance Corporation: NLFC) และธนาคารกลางเพื่อสมาคมหอการค้า (Shoko Chukin Bank: SCB)
2. มาตรการด้านการลงทุน ตัวอย่างเช่น มาตรการสนับสนุ นทางการเงินโดยตรงแก่ SMEs
มาตรการการให้สินเชื่อหรื อร่ วมลงทุนกับโครงการของ SMEs ที่มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาให้เกิดมูลค่า
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เชิ งพาณิ ชย์ มาตรการการสนับสนุ นทางการเงินโดยอ้อมผ่านบริ ษทั ร่ วมทุน (Venture Capital
Companies) เป็ นต้น
3. มาตรการคํ้าประกันสิ นเชื่อ มีการจัดตั้งระบบเพื่อคํ้าประกันความเสี่ ยงในสิ นเชื่อและเงิน
ลงทุนให้กบั SMEs ที่มีปัญหา โดย SMEs ที่ได้รับการคํ้าประกันจะสามารถกูย้ ืมได้จากระบบคํ้า
ประกันความเสี่ ยงในต้นทุนที่สูงกว่าอัตราตลาดเล็กน้อย
มาตรการด้านการคลังและภาษี ตัวอย่างเช่น
1. มาตรการการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ SMEs เข้าร่ วมโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ
2. มาตรการการสนับสนุ นให้ SMEs ได้รับการจัดซื้ อจัดจ้างจากภาครัฐ เพื่อเป็ นการรักษา
โอกาสในการดําเนินธุรกิจให้กบั SMEs ที่มกั จะเสี ยเปรี ยบธุรกิจขนาดใหญ่
3. มาตรการการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อส่ งเสริ มธุรกิจจัดตั้งใหม่ และการลดภาระภาษีแก่
SMEs เป็ นต้น
มาตรการด้านการรับช่วงการผลิต การเชื่อมโยงธุรกิจ ตัวอย่างองค์กรที่รับผิดชอบในด้านนี้
ได้แก่
1. สมาคมเพื่อการส่ งเสริ มการรับช่วงการผลิตแห่ งชาติ (National Association for
Subcontracting Enterprises Promotion: NASEP) ให้การสนับสนุนระบบธุรกิจรับช่วงการผลิตให้มี
ประสิ ทธิภาพ โดยส่ งเสริ มการใช้เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตออนไลน์ในการดําเนินธุรกิจในระบบรับช่วง
ผลิต การใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อาํ นวยความสะดวกในการจับคู่ (Matching) ความต้องการของ
บริ ษทั ที่ตอ้ งการว่าจ้างและธุรกิจ SMEs ที่รับช่วงผลิต เป็ นต้น
2. สมาคมเพื่อการส่ งเสริ มการรั บช่ วงผลิตของจังหวัด (Prefectural Association for
Subcontracting Enterprises Promotion) เป็ นผูร้ ับนโยบายจาก NASEP ให้มีผลในทางปฏิบตั ิใน
ระดับท้องถิ่น โดยเป็ นตัวกลางทําการจับคู่ระหว่าง SMEs กับบริ ษทั ที่ตอ้ งการว่าจ้างช่วงผลิต และ
ทําการรวบรวมข้อมูลและทําวิจยั เพื่อให้บริ การข้อมูลข่าวสารที่จาํ เป็ นแก่ธุรกิจ
3. ศูนย์ขอ้ มูลคู่คา้ ธุ รกิจระหว่างประเทศ (International Business Partner Information
Center) ให้บริ การข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับการทําธุ รกิจระหว่างประเทศแก่บริ ษทั ญี่ปุ่น เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่จาํ เป็ นต่าง ๆ สําหรับการทําธุรกิจรับช่วงการผลิต
กับต่างประเทศ เป็ นต้น
มาตรการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริ หารจัดการ ตัวอย่างมาตรการที่
สําคัญ ได้แก่
1. มาตรการการให้ความช่วยเหลือในการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีผา่ นระบบสิ นเชื่อ
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SMEs และการคํ้าประกันสิ นเชื่อและการร่ วมทุน (Venture Capital)
2. มาตรการการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรม โดยการ
ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อให้บริ การวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแก่ SMEs
3. มาตรการการจัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อให้บริ การฐานข้อมูลด้านสิ ทธิ บตั รแก่
SMEs
4. มาตรการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของ SMEs โดยผ่านศูนย์ขอ้ มูลของประเทศและ
จังหวัด และการจัดตั้งศูนย์บริ การให้คาํ ปรึ กษาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
5. มาตรการการส่ งเสริ มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยเปิ ดโอกาสให้ SMEs
สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และขยายการค้าการลงทุนในต่างประเทศ
6. มาตรการการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บรรษัท
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมญี่ปุ่น (Japan Small and Medium Enterprise Corporation:
JASMEC) เป็ นต้น
มาตรการด้านการส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม ตัวอย่างมาตรการที่สาํ คัญ ได้แก่
1. มาตรการการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม โดย SMEs ที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์จะ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในการกูย้ ืมและรั บการสนับสนุ นจาก ธนาคารกลางเพื่อสมาคมหอการค้า
(Shoko Chukin Bank)
2. มาตรการการคํ้าประกันสิ นเชื่อเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม โดย SMEs ที่เป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ในการคํ้าประกันสิ นเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการกูย้ มื จากสถาบัน
เพื่อการพัฒนา SMEs ต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันแต่สามารถให้สหกรณ์ค้ าํ ประกัน
แทน
3. มาตรการส่ งเสริ มการสร้างเขตการค้าของ SMEs เพื่อให้ SMEs มีการรวมกลุ่มและอยูใ่ น
พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทําธุ รกิจ เช่น การให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 20 ปี แก่
สหกรณ์ SMEs เพื่อสร้างศูนย์บริ การทางด้านการค้าและบันเทิงครบวงจร ซึ่ งจะรวมร้านค้า SMEs
พร้อมกับโรงภาพยนตร์ สวนสนุก และที่จอดรถ เป็ นต้น
มาตรการด้านการตลาดและการส่ งออก ตัวอย่างมาตรการที่สาํ คัญ ได้แก่
1. มาตรการการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการค้า เช่ น การให้ความ
ช่ วยเหลือในการเช่ าซื้ อคอมพิวเตอร์ ในสํานักงานเพื่อใช้ดาํ เนิ นงานของ SMEs การเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจับคู่ธุรกิจทางอินเทอร์ เน็ต
เป็ นต้น
2. มาตรการการสร้างศูนย์อาํ นวยความสะดวกในแต่ละจังหวัดเพื่อให้บริ การแก่ SMEs ใน
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ราคาตํ่า เช่น การตั้งศูนย์บริ การฐานข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
หาสถานที่เพื่อทําธุ รกิจการค้าในแต่ละจังหวัด และข้อมูลสําหรับการจับคู่ระหว่างผูผ้ ลิตสิ นค้าใน
จังหวัดกับผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
3. มาตรการการสร้ างโอกาสให้ผูป้ ระกอบการ นักลงทุน และผูบ้ ริ โภคพบปะกัน โดย
สนับสนุ นการจัดงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ การสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อเป็ นเวทีที่ผปู ้ ระกอบการ
นักลงทุน และผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นในการทํา
ธุรกิจร่ วมกัน
4. มาตรการการสํารวจ วิจยั และการให้บริ การข้อมูลด้านการตลาดและการส่ งออกได้แก่
การให้บริ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่ SMEs ตลอดจนการ
ให้คาํ ปรึ กษาต่าง ๆ เช่ น แนวโน้มความต้องการของตลาด การวางแผนการตลาด และแนวโน้ม
ตลาดการส่ งออกสาขาต่าง ๆ เป็ นต้น
มาตรการช่ วยเหลือ SMEs ในการปรั บตัวรั บการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคม
ตัวอย่ างมาตรการทีส่ ํ าคัญ ได้ แก่
1. การจัดตั้งระบบบรรเทาผลกระทบ (Mutual Reliefs System) โดยจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่ งสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน โดยเงินสมทบดังกล่าว
สามารถนํามาหักภาษีได้เต็มจํานวน โดยเมื่อเลิกกิจการ เกษียณอายุ หรื อลาออกจากงาน กองทุนจะ
จ่ายบํานาญแก่สมาชิกหรื อจ่ายบําเหน็จเพื่อใช้ในการเริ่ มต้นธุรกิจใหม่
2. การจัดตั้งระบบป้ องกันการล้มละลายเป็ นลูกโซ่ของ SMEs (Mutual Relief System for
the Prevention of Bankruptcies in SMEs) โดยจัดตั้งกองทุนกูย้ มื ฉุ กเฉิ นให้กบั SMEs ที่ประสบ
ปั ญหาสภาพคล่องเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของลูกหนี้หรื อคู่คา้ โดย SMEs ที่เข้า
ร่ วมกองทุนจะได้สิทธิ ประโยชน์ในการกูย้ ืมฉุ กเฉิ นจากกองทุนได้ในวงเงินสู งสุ ด 10 เท่าของเงิน
สมทบที่ได้จ่ายให้กบั กองทุนมาแล้ว โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น 6 เดือน

การลงทุน
ความหมายของการลงทุน
การลงทุน คือ การนําเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม โดยการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรื อหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่ งจะมีความเสี่ ยงที่สูงขึ้น เมื่อตัดสิ นใจลงทุน
แปลว่าก็มีโอกาสที่จะขาดทุนรวมอยูด่ ว้ ย ซึ่ งแตกต่างจากการออม เพราะสิ่ งที่ลงทุนไปไม่ได้มีการ
รับประกันในตัวต้นทุน ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนเพื่อความพอใจในการได้ใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น
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การซื้ อทีวีซ้ื อรถ การลงทุนด้วยการประกอบธุรกิจที่อาจจะเป็ นเจ้าของเอง หรื อร่ วมลงทุนกับ
เพื่อนสนิ ท เพื่อก่อให้เกิดรายได้ หรื อเป็ นการลงทุนซื้ อหลักทรัพย์โดยคาดหมายว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนในอนาคตเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความเป็ นไปได้ที่อาจจะได้รับหรื อไม่ได้รับ
ทั้งความพอใจรายได้หรื อผลตอบแทนการลงทุน(ที่มา : Theory of stock investment and speculator
http://salamanderr.wordpress.com ค้นเมื่อวันที่ 8/12/54)
การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ ออสังหาริ มทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ของบุคคลหรื อ
สถาบัน ซึ่ งให้ผลตอบแทนเป็ นสัดส่ วนกับความเสี่ ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่า
ไม่เกิน 3 ปี (ที่มา : Institute of Data and Information Services จาก http://www.idis.ru.ac.th/report/
ค้นเมื่อวันที่ 8/12/54 ) เพชรี ขุมทรัพย์, 2544, หน้า 1-2)
สรุ ป การลงทุน หมายถึง การนําเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม และ
ได้รับผลตอบแทนในอนาคตเพิ่มเติมขึ้นมา ผลตอบแทนเป็ นสัดส่ วนกับความเสี่ ยงตลอดเวลาอัน
ยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่าไม่เกิน 3 ปี
รูปแบบของการลงทุน ตามความหมายอย่างกว้าง อาจจัดเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1. การลงทุนในตราสารทางการเงิน (Financial หรื อ Security Investment)
2. การลงทุนของผูบ้ ริ โภค (Consumer Investment)
3. การลงทุนทางธุรกิจ (Business หรื อ Economic Investment)
หลักทัว่ ไปเกีย่ วกับการลงทุน
1. การเก็บเงินออมเพื่อการลงทุน
เมื่อบุคคลหนึ่ งได้รับเงินได้ เขาอาจใช้จ่ายได้น้ นั และ/หรื อเก็บออมเงินได้น้ นั ไว้ หากเขา
เลือกที่จะเก็บออมหรื อใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ เขาจะต้องตัดสิ นใจว่าจะออมโดยวิธีใด ในทางกลับกัน
บางคนอาจต้องการใช้จ่ายมากกว่าจํานวนเงินที่หามาได้เป็ นผลให้เกิดการกูย้ ืมขึ้นเป็ นจํานวนหนึ่ ง
เขาจะต้องตัดสิ นใจว่าจะกูย้ ืมจากแหล่งใดเมื่อใดที่รายได้ในปั จจุบนั มีมูลค่าสู งกว่าการใช้จ่ายใน
ปั จจุบนั จะมีการเก็บออมรายได้ส่วนเกินเอาไว้ ในขณะเดียวกันหลาย ๆ คน อาจรู ้สึกว่าน่าจะชะลอ
การใช้จ่ายเงินจํานวนหนึ่งลงในปัจจุบนั แล้วเก็บออมด้วยวิธีอื่น เพื่อให้เงินจํานวนนั้นงอกเงยขึ้นเพือ่
ใช้จ่ายในอนาคตได้มากขึ้น การพิจารณาว่าจะชะลอการบริ โภคในวันนี้ไว้เพื่อการบริ โภคที่มากขึ้น
ในอนาคตนี้ เองเป็ นที่มาของการออมและการลงทุน โดยจํานวนเงินที่งอกเงยขึ้นก็คือผลตอบแทน
จากการลงทุ นในทางตรงกันข้ามเมื่ อใดที่ รายได้ในปั จ จุ บนั มี น้อยกว่าความต้องการบริ โภคใน
ปั จจุบนั บุคคลนั้นก็จะพิจารณาดึงเอารายได้ที่จะได้รับในอนาคตมาบริ โภคก่อน ซึ่งก็ทาํ ได้โดยการ

21

กูย้ ืมที่สัญญาว่าจะชําระเงินกู้ (ด้วยรายได้) ในอนาคต โดยเงินที่ชาํ ระคืนย่อมมีจาํ นวนมากกว่า
จํานวนเงินเมื่อแรกยืม จํานวนเงินที่สูงขึ้นก็คือดอกเบี้ยเงินกูน้ นั่ เอง เงินที่กยู้ ืมมาอาจใช้เพื่อการ
บริ โภคหรื อนํามาลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนการกูย้ มื ที่จ่ายออกไป
2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งและอัตราเบี้ยที่เป็ นตัวเงิน
เนื่องจากการลงทุนเป็ นการชะลอการใช้จ่ายเงินในวันนี้ เพื่อมุ่งหวังใช้จ่ายในวันหน้า มูลค่า
ของเงินที่จะได้รับในวันหน้าจึงควรสูงขึ้น นัน่ คือมีผลตอบแทนจากการลงทุน และเนื่ องจากเป็ นมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตซึ่ งอาจมีความไม่แน่ นอน จึงมีปัจจัยด้านความเสี่ ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง
บุคคลซึ่ งเก็บเงินได้ในปั จจุบนั ของเขาไว้และชะลอการบริ โภคในปั จจุบนั ลง ย่อมต้องการเงินที่จะ
ได้รับในอนาคตเป็ นจํานวนที่สูงกว่าจํานวนเงินที่อดออมไว้ในปั จจุบนั ในขณะเดี ยวกันบุคคลที่
พยายามจะบริ โภคหรื อลงทุนในปั จจุบนั ในระดับที่สูงกว่าระดับรายได้ปัจจุบนั ของเขาจะต้องจ่าย
เงินกูค้ ืนเป็ นจํานวนที่สูงกว่าเงินที่กยู้ มื มาในปั จจุบนั อัตราของการแลกเปลี่ยนระหว่างการบริ โภค
ในอนาคต (หรื อเงินที่จะได้รับอย่างแน่นอนในอนาคต) กับการบริ โภคที่ชะลอไว้ในปั จจุบนั (หรื อ
เงินที่เก็บออมและลงทุนในปั จจุบนั ) ก็คือ “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง” (Pure Rate of Interest หรื อ
Pure Time Value of Money) นัน่ เอง อัตราของการแลกเปลี่ยนระหว่างการบริ โภคในปั จจุบนั กับใน
อนาคตนี้ ถูกกําหนดขึ้นโดยตลาดการเงิน และได้รับอิทธิพลจากอุปทานของรายได้ส่วนเกินที่จะ
นํามาลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งกับอุปสงค์ของการบริ โภคส่ วนเกิน (ที่มา : การลงทุน Theory of
stock investment and speculator http://salamanderr.wordpress.com ค้นเมื่อวันที่ 8/12/54)
ประเภทของการลงทุน
แบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท (ที่มา : การลงทุน Theory of stock investment
and speculator http://salamanderr.wordpress.com ค้นเมื่อวันที่ 8/12/54)
1. การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment) เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้า
ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment) การ
ลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังกําไรในรู ปตัวเงิน แต่หวังความพอใจในการใช้ทรัพยกรเหล่านั้น การ
ซื้อทองคําเพื่อเป็ นเครื่ องประดับเป็ นการลงทุนเพื่อการบริ โภคอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค เงินที่จ่ายเป็ น
เงินที่ได้จากการออม การซื้ อทองคําเพื่อเป็ นเครื่ องประดับให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณี ที่
ทองคํามีมูลค่าสู งขึ้นหากขายได้ ถือได้วา่ เป็ นเพียงผลพลอยได้
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) หมายถึงการซื้อสิ นทรัพย์เพื่อ
ประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่ารายได้ที่ได้น้ ีจะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ ยงในการลงทุน
ได้แก่ การลงทุนในสิ นค้าประเภททุน เครื่ องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การเพื่อสนองความ
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ต้องการของผูบ้ ริ โภค การลงทุนลักษณะนี้มุ่งหวังกําไรจากการลงทุน กําไรจะเป็ นตัวดึงดูดผูล้ งทุน
นําเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนี้ เป็ นการนําเงินออม (Saving) หรื อเงินที่สะสมไว้
(Accumulated Fund) หรื อกูย้ มื เงินจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรื อจัดหาสิ นค้า
ประกอบด้วย เครื่ องจักรและสิ นทรัพย์ ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ได้แก่ การลงทุนในที่ดิน อาคารสิ่ ง
ปลูกสร้างเพื่อนํามาใช้ผลิตสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3 .การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย
ทางการเงินหรื อการลงทุนในหลักทรัพย์ (Asset) ในรู ปของหลักทรัพย์ (Securities) เช่น พันธบัตร
หุ ้นกู้ หุ ้นทุน ตราสาร เป็ นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ เป็ นการลงทุนทางอ้อมที่แตกต่างจากการ
ลงทุนทางธุรกิจ ผูท้ ี่มีเงินแม้เมื่อไม่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเอง เนื่องจากมีความเสี่ ยงหรื อผูอ้ อม
ยังมีเงินไม่มากพอ ผูล้ งทุนนําเงินที่ออมได้ไปซื้ อหลักทรัพย์ลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรู ปของ
อัตราดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผล (Yield) และ ส่ วนต่างราคา (Capital Gain) ซึ่งมากหรื อน้อยจะขึ้นอยู่
กับความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
การลงทุนแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ ( Institute of Data and Information
Services จาก http://www.idis.ru.ac.th/report/ ค้นเมื่อวันที่ 8/12/54)
1. การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment)
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment)
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment)
การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment) การลงทุนของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) เช่น รถยนต์ เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ องซักผ้า
ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ เป็ นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังในกําไรในรู ปของตัวเงิน แต่ผลู ้ งทุนหวัง
ความพอใจในการใช้สินทรัพย์เหล่านั้นมากกว่า
การซื้ อบ้านเป็ นที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็ นการลงทุนอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค หรื อที่เรี ยกว่า
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment) เงินที่จ่ายซื้อเป็ นเงินที่ได้จากการออม การซื้อ
บ้านเป็ นที่อยูอ่ าศัยนอกจากจะให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณี ที่อุปสงค์ (Demand) ในที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน (Supply) มูลค่าของบ้านที่ซ้ื อไว้อาจสู งขึ้น หากขายจะได้กาํ ไรซึ่ งถือ
ได้วา่ เป็ นเพียงผลพลอยได้
การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจ
หมายถึง การซื้อทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่าอย่างน้อยที่สุดรายได้ที่ได้น้ ีเพียง
พอที่จะชดเชยกับความเสี่ ยงในการลงทุน มีขอ้ สังเกตว่าเป้ าหมายในการลงทุนของธุรกิจ คือกําไร
กําไรจะเป็ นตัวดึงดูดผูล้ งทุนนําเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนี้จะกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า เป็ น
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การนําเงินออม (Saving) หรื อเงินที่สะสมไว้ (Accumulated Fund) และ/หรื อเงินกูย้ มื จากธนาคาร
(Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรื อจัดหาสิ นค้าประเภททุน ซึ่ งประกอบด้วยเครื่ องจักร
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ได้แก่ การลงทุนในที่ดิน โรงงาน และอาคารสิ่ ง
ปลูกสร้าง เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ผลิตสิ นค้า และบริ การเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ธุรกิจ
ที่ลงทุนในสิ นทรัพย์เหล่านี้มุ่งหวังกําไรจากการลงทุนเป็ นผลตอบแทน
การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย
ทางการเงิน หรื อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ (Asset) ในรู ปของหลักทรัพย์
(Securities) เช่น พันธบัตร (Bond) หุน้ กูห้ รื อหุน้ ทุน (Stock) การลงทุนในลักษณะนี้เป็ นการลงทุน
ทางอ้อม ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูม้ ีเงินออมเมื่อไม่ตอ้ งการที่จะเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเอง
เนื่องจากมีความเสี่ ยงหรื อผูอ้ อมยังมีเงินไม่มากพอ ผูล้ งทุนอาจนําเงินที่ออมได้จะมากหรื อน้อยก็
ตามไปซื้อหลักทรัพย์ที่เขาพอใจที่จะลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ย หรื อเงินปั นผล
แล้วแต่ประเภทหลักทรัพย์ที่ทาํ การลงทุน นอกจากนี้ผลู ้ งทุนอาจจะได้ผลตอบแทนอีกลักษณะหนึ่ง
ก็คือ กําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) หรื อการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ (Capital
Loss) อัตราผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้จากการลงทุนที่เรี ยกว่า Yield ซึ่งไม่ได้หมายถึงอัตราดอกเบี้ย
หรื อเงินปั นผลที่ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ได้คาํ นึงถึงกําไรจากการขายหลักทรัพย์ หรื อขาดทุนจาก
การขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น หรื อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น Yield ที่ผลู ้ งทุนได้รับจากการลงทุนไม่วา่ จะมาก
หรื อน้อยก็ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ความเสี่ ยง (Risk) ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้น ๆ โดยปกติแล้ว ผูล้ งทุน
พยายามเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุ ด ณ ระดับความเสี่ ยงหนึ่ง
การลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง การซื้อหลักทรัพย์ที่ได้มีการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
และเป็ นหลักทรัพย์ที่ผลู ้ งทุนมีความพึงพอใจในอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ ทั้งนี้ได้คาํ นึงถึง
ความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ลงทุน
จุดมุ่งหมายในการลงทุน
ผูล้ งทุนต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการลงทุนของตัวเองตามความต้องการ และภาวะแวดล้อม
ของผูล้ งทุนซึ่ งพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวในลักษณะต่าง ๆ ได้ ดังนี้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544,
หน้า 4-6)
1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) ความปลอดภัยของเงินลงทุน
นอกจากจะหมายความถึง การรักษาเงินทุนเริ่ มแรกให้คงไว้แล้วถ้ามองให้ไกลอีกนิด ยังหมายความ
ถึ ง การป้ องกัน ความเสี่ ย งซึ่ ง เกิ ด จากอํา นาจซื้ อ ที่ ล ดลง
เป็ นผลจากภาวะเงิ น เฟ้ ออี ก ด้ว ย
จากความหมายดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีกาํ หนดระยะเวลาคืนเงินต้นจํานวนแน่ นอน
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ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ ้นกู้ และหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่มีกาํ หนดระยะเวลาไถ่ถอนของบริ ษทั ที่มนั่ คง
ก็อยูใ่ นความหมายนี้ นอกจากนี้การลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่มีฐานะมัน่ คง และกําลังขยายตัว
ก็อยูใ่ นความหมายนี้เช่นกัน
2. เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) ผูล้ งทุนมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้
รายได้สมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เนื่ องจากรายได้ที่สมํ่าเสมอ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรื อเงินปั นผลหุ ้นบุริมสิ ทธิ
ผูล้ งทุนสามารถทําแผนการใช้เงินทุนได้ว่า เขาจะนํารายได้ที่ได้น้ ี ไปใช้เพื่อการบริ โภคหรื อเพื่อ
ลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากนี้ อตั ราดอกเบี้ย หรื อเงินปั นผลที่ได้รับเป็ นประจําย่อมมีค่ามากกว่า
ดอกเบี้ย หรื อเงินปันผลที่เขาสัญญาว่าจะให้ในอนาคตซึ่งยังไม่แน่วา่ จะได้ตามที่เขาสัญญาหรื อไม่
3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) ตามกฎทัว่ ๆ ไปแล้ว ผูล้ งทุนมักจะตั้ง
จุดมุ่งหมายว่าพยายามจัดการให้เงินทุนของเขาเพิ่มพูนขึ้นทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า ความงอกเงย
ของเงินทุนที่จะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในหุ น้ ของบริ ษทั ที่กาํ ลังขยายตัว (Growth Stock) เท่านั้น
การนํารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ก็จะก่อให้เกิดการงอกเงยของเงินทุนได้พอดี ๆ กับการลงทุนใน
หุ น้ ของบริ ษทั ที่กาํ ลังขยายตัว ผูล้ งทุนส่ วนมากจะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของเขาโดยการนําดอกเบี้ย
และเงินปั นผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนนี้ ให้ประโยชน์แก่ผลู ้ งทุนในแง่ที่ว่า
(1) เพื่อปรับฐานะผูล้ งทุนในระยะยาวให้ดีข้ ึน (2) เพื่อรักษาอํานาจซื้ อให้คงไว้ (3) เพื่อให้การ
จัดการคล่องตัวดีข้ ึน
4. ความคล่องตัวในการซื้อขาย (Market Ability) หมายถึง หลักทรัพย์ที่สามารถซื้ อหรื อขาย
ได้ง่ายและรวดเร็ ว ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั ราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพย์ที่หุน้ นั้นจดทะเบียน ขนาดของ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ จํานวนผูถ้ ือหุ ้น และความสนใจที่ประชาชนทัว่ ๆ ไปมีต่อหุ น้ นั้น หุ ้นที่มี
ราคาสู งมักจะขายได้ยากกว่าหุ น้ ที่มีราคาตํ่ากว่า ยกตัวอย่างง่าย ๆ หุ น้ ราคา 500 บาท ย่อมขายได้ยาก
กว่าหุ น้ ราคา 50 บาท เป็ นต้น
สถานที่ซ้ือขายหุน้ ก็มีส่วนที่ทาํ ให้หุน้ ขายได้คล่องหุน้ ที่ซ้ือขายใน New York Stock
Exchange หรื อ American Stock Exchange ย่อมให้ขอ้ มูลแก่ผลู ้ งทุนมากกว่า และขายได้เร็วกว่าหุน้
ที่ซ้ือขายในตลาดหุน้ เล็ก ๆ
หุน้ ของบริ ษทั ใหญ่จาํ หน่ายได้ยากกว่าหุน้ ของบริ ษทั เล็ก ทั้งนี้เนื่องจากบริ ษทั ใหญ่มีหุน้
ออกจําหน่ายจํานวนมาก ทําให้การซื้อขายดําเนินติดต่อกันตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ ีหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
จึงมีความคล่องตัวมากกว่า
5. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ทนั ที (Liquidity) เมื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมี
Liquidity สูง ความสามารถในการหากําไร (Profitability) ก็ยอ่ มจะลดลง ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มี Liquidity หรื อหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด เพราะหวังว่าหากโอกาสลงทุนที่น่า

25

ดึงดูดใจมาถึง เขาจะได้มีเงินพร้อมที่จะลงทุนได้ทนั ที การจัดการสําหรับเงินทุนส่ วนนี้ ผูล้ งทุน
อาจจะแบ่งสรรปั นส่ วนจากเงินลงทุนเพื่อการนี้ โดยเฉพาะ หรื ออาจใช้เงินปั นผล หรื อดอกเบี้ยที่
ได้รับมาเพื่อซื้อหุ น้ ใหม่ดงั กล่าวก็ได้
6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วัตถุประสงค์ใหม่ก็คือต้องการที่จะกระจาย
ความเสี่ ยง และการกระจายความเสี่ ยงลงทุนในหลักทรัพย์กระทําได้ 4 วิธี คือ
6.1 ลงทุนผสมระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันในเงินลงทุน และมีรายได้จาก
การลงทุนแน่นอนกับหลักทรัพย์ที่มีรายได้ และราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุรกิจ
6.2 ลงทุนในหลักทรัพย์หลายอย่างปนกันไป
6.3 ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ เพื่อลด
ความเสี่ ยงเรื่ องนํ้าท่วมหรื อภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
6.4 ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีลกั ษณะการผลิตที่ต่างกันแบบ Vertical หรื อ
Horizontal ถ้าเป็ นแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุ รกิจต่าง ๆ ตั้งแต่วตั ถุดิบไปจนสิ นค้า
สําเร็ จรู ป ถ้าเป็ นแบบ Horizontal เป็ นการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
7. ความพอใจในด้านภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้ งทุนเป็ นปั จจัย
สําคัญอย่างหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารลงทุนต้องให้ความสนใจ ปั ญหาคือว่าจะทําอย่างไร จึงจะรักษารายได้
และกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การจ่ายภาษีในอัตรา
ก้าวหน้าจากเงินได้พึงประเมินทําให้ยากแก่การรักษาจํานวนรายได้น้ นั ไว้ ผูล้ งทุนอาจเลี่ยงการเสี ย
ภาษีเงินได้จากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว โดยทําการลงทุนในพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรื อ
ซื้ อหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในเวลานี้ แต่จะได้ในรู ปกําไรจากการขายหลักทรัพย์ใน
อนาคต สําหรับในต่างประเทศอัตราภาษีที่เก็บจากกําไรจากการขายหลักทรัพย์น้ นั ต่างกัน กําไรจาก
การขายหลักทรัพย์ที่ได้จากการขายสิ นทรัพย์ประเภททุน (Capital Asset) ผูท้ ี่ลงทุนครอบครองไว้
เป็ นเวลา 6 เดือน หรื อมากกว่านี้ จะเสี ยภาษีในอัตราสู งสุ ดที่ 25% ในการบริ หารเงินลงทุน ผูจ้ ดั การ
เงินลงทุนต้องดูว่า ผูล้ งทุนท่านนี้ ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราสู งสุ ดเท่าไร ถ้าเขาเสี ยภาษีในอัตรา
ร้อยละ 50 หรื อสู งกว่าร้อยละ 50 แล้ว เขาควรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้กาํ ไรจากการขายหลักทรัพย์
หรื อพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษี (เกรี ยงศักดิ์ ,2550)
จาก http://www.bpcd.net ได้ ใ ห้ ค วามหมายของจุ ด มุ่ ง หมายหลั ก ของการลงทุ น ว่ า
จุดมุ่งหมายหลักของผูล้ งทุนคือ เพื่อให้ได้อตั ราผลตอบแทนสู งสุ ด ณ ระดับความเสี่ ยงหนึ่ ง หรื อ
เพื่อลดความเสี่ ยงให้ต่าํ ที่สุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ ง ทั้งนี้ ถือกันว่า ผูล้ งทุนเป็ นผูท้ ี่ไม่ชอบ
ความเสี่ ยง (Risk-Averse) ถ้าหากการลงทุนใดมีความเสี่ ยงสู ง ผูล้ งทุนย่อมต้องการผลตอบแทนสู ง
เพื่อชดเชยความเสี่ ยง หากการลงทุนใดมีความเสี่ ยงน้อยแม้อตั ราผลตอบแทนไม่มากนัก ผูล้ งทุนก็
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จะยอมรับได้ จากจุด มุ่ง หมายหลัก ของการลงทุน ดัง กล่าว อาจแยกแยะเป็ นรายละเอีย ดของ
วัตถุประสงค์การลงทุนดังนี้
- เงินต้นหรื อเงินลงทุนจะต้องปลอดภัยไม่สูญหาย
- เงินต้นหรื อเงินลงทุนควรมีค่าเพิม่ ขึ้น ไม่ลดค่าลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ อ
- ตราสารที่ลงทุนนั้นควรซื้อ-ขายง่าย หรื อเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด (มี Marketability)
- สามารถเปลี่ยนตราสารที่ลงทุนเป็ นเงินสดได้ในเวลาที่รวดเร็ ว โดยไม่ขาดทุน (มี
Liquidity)
- รายได้ควรสมํ่าเสมอ
- มีผลประโยชน์ทางด้านภาษีอนั เนื่องจากการลงทุน
- ควรมีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ ยง วัตถุประสงค์การลงทุนจะเป็ นไปในรู ปใด
ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูล้ งทุนเป็ นใคร หรื อเป็ นสถาบันใดผูล้ งทุนที่มีอายุ สภาพการสมรส นิ สัย แตกต่างกัน
ย่อมมี วตั ถุ ประสงค์ในการลงทุนต่างกัน อย่างไรก็ตามสิ่ งสําคัญในการตัดสิ นใจลงทุนก็คือ
ผลตอบแทน ความเสี่ ยง และระยะเวลาการลงทุน
- ผลตอบแทน ผูล้ งทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินการเงินหรื อการลงทุนในรู ปแบบอื่น ๆ ด้วย
หวังว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะสู งขึ้นและ/หรื อได้รับกระแสเงินสดรับระหว่างงวดการลงทุน โดย
ผลตอบแทนรวมทั้งสองรู ปแบบนี้ ควรคุม้ กับอัตราเงินเฟ้ อและความเสี่ ยงจากการลงทุน ในการ
วิเคราะห์การลงทุนจะถือว่า ผูล้ งทุนไม่อิ่มในผลตอบแทน (No satiation) กล่าวคือ ณ ระดับความ
เสี่ ยงที่เท่ากัน ยิ่งอัตราผลตอบแทนสู งผูล้ งทุนจะยิ่งพอใจ นอกจากนั้นผูว้ ิเคราะห์ควรแยกแยะ
ระหว่าง อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ กับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริ ง ผูล้ งทุนลงทุนเพื่อหวังจะ
ได้รับผลตอบแทนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงผูล้ งทุนอาจได้รับผลตอบแทนจริ ง
ตรงตามที่คาดไว้ หรื อน้อยกว่าหรื อมากกว่าที่คาดไว้ก็ได้ นัน่ คือผูล้ งทุนต้องตระหนักถึงความเสี่ ยง
ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการลงทุนเสมอ
- ความเสี่ ยง เนื่ องจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับจริ ง จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจ
ไม่เป็ นไปตามที่ผลู ้ งทุนคาดหวังไว้กไ็ ด้ การลงทุนที่อตั ราผลตอบแทนที่ได้รับจริ ง ไม่ตรงตามอัตรา
ความจําเป็ นในการกําหนดหลักเกณฑ์ การลงทุน
เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้นกั เศรษฐศาสตร์พฒั นากําหนดหลักเกณฑ์การลงทุน เพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรทุนได้แก่
1. ทรัพยากรมีอยูจ่ าํ กัด และต้องเสี ยต้นทุนในการระดมทรัพยากร
2. โครงการลงทุนมีมากมายจึงต้องเลือกลงทุนในโครงการที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์
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ของการพัฒนาที่ตอ้ งการ
3. อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ กัน จึงต้องมีหลักเกณฑ์การลงทุนเพื่อลดอุปสรรค
ในการพัฒนา
การลงทุนของประเทศญีป่ ุ่ นในประเทศไทย
1. การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ ร้อยละ 3.6 ของการลงทุน
ของญี่ปุ่นทัว่ โลก และเป็ นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจาก จีน (พ.ศ. 2550) แต่หากมองจากฝ่ ายไทย โดย
พิจารณาจาก ยอดการยืน่ ขอส่ งเสริ มการลงทุนต่อ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ประเทศ
ญี่ปุ่นครองอันดับ 1 (คิดเป็ นร้อยละ 29 ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2550
รองลงมาคือ สหรัฐอเมริ กา (ร้อยละ 20) สิ งคโปร์ (ร้อยละ 20) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 18)
2. เพื่อรับมือกับค่าเงินเยนแข็งตัว หลังเดือนกันยายน พ.ศ. 2528 บริ ษทั ญี่ปุ่นต่าง ๆ ได้มีการ
เคลื่อนไหวที่จะย้าย ฐานการผลิต ออกสู่ ต่างประเทศ และดําเนิ นการกัน อย่างจริ งจัง หลังปี พ.ศ.
2529 ในขณะนั้น สภาวะการลงทุนในประเทศไทย ก็อยูใ่ นสภาพดีเด่น การลงทุนของญี่ปุ่นในไทย
จึงเริ่ มขยายตัวอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะช่วงครึ่ งหลังของทศวรรษที่ 80 (พ.ศ.2528-2532) การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการส่ งออก และในช่วงครึ่ งแรกของทศวรรษที่ 90 (พ.ศ. 25332537) การลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Supporting Industries) เพื่อผลิตชิ้นส่ วนต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น
ทว่า จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และเงินบาทที่ไร้เสถียรภาพ ดังในขณะนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นด้วย
ตารางที่ 3 แสดงยอดการลงทุนของประเทศญีป่ ุ่ น ช่ วงปี 2535-2539 (หน่วย : ล้านดอลลาร์)
ปี พ.ศ.
2535
2536
2537
2538
การลงทุน
657
578
719
1,224
จากญี่ปุ่น
ที่มา : เอกสารของกระทรวงการคลัง : ยอดการลงทุนในต่างประเทศจริ งตามแจ้ง

2539
1,437

ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญีป่ ุ่ นในประเทศไทย ปี 2551-2553
ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จากการสนับสนุนของกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น
(ดังตารางที่ 3) โดยประเทศที่มีการลงทุนในญี่ปุ่นมากที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริ กา (15,861 ร้อยล้าน
เยน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40.1 ของจํานวนเงินทุนลงทุนโดยตรงสุ ทธิท้ งั หมด) รองลงมาคือการลงทุน
จากหมู่เกาะเคย์แมน สิ งคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี ตามลําดับ
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทย ปี 2551 เศรษฐกิจญี่ปุ่นอยูใ่ นภาวะ
ถดถอยรุ นแรงและรวดเร็ วที่สุดในรอบ 35 ปี โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 อัตราการเจริ ญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริ ง (Real GDP) ติดลบร้อยละ 3.3 แต่เมื่อคํานวณเป็ นรายปี
(Annual Rate) จะติดลบร้อยละ 12.7 นับว่ารุ นแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2517 ที่เกิดวิกฤตการณ์น้ าํ มัน
โดย Real GDP ของญี่ปุ่นติดลบ 3 ไตรมาสติดต่อกันแล้ว ทําให้ญี่ปุ่นถูกประเมินว่าเศรษฐกิจอยูใ่ น
สภาวะถดถอย (Recession) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง จากสถิติของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยพบว่าการลงทุนโดยตรงสุ ทธิจากญี่ปุ่นในไทยใน ปี 2551 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 85,316.3
ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็ นจํานวน 22,949.8 ล้านบาท ในส่ วนของการลงทุนที่ผา่ น
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในปี 2551 ชี้วา่ ญี่ปุ่นยังคงเป็ นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งใน
แง่จาํ นวนโครงการและมูลค่าการลงทุน
ภาวะการลงทุน ญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2552 สภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ประเมินว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี งบประมาณ 2553 (เมษายน 2553-มีนาคม 2554) จะฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ
และไม่มนั่ คงนัก
เนื่องจากประชาชนยังระวังเรื่ องการใช้จ่ายเพราะไม่มนั่ ใจเกี่ยวกับรายได้และ
สภาวะการจ้างงาน และการลงทุนภาครัฐจะลดลง อย่างไรก็ตามจากการส่ งออกที่มีแนวโน้มดีข้ นึ
และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลเริ่ มส่ งผลในเชิงบวก ทําให้คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่น
จะไม่ประสบภาวะวิกฤติเป็ นครั้งที่สอง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มดีข้ ึน บริ ษทั จะมี
กําไรมากขึ้นซึ่งเป็ นผลมาจากยอดขายที่เพิม่ ขึ้นและการลดต้นทุนต่าง ๆ แต่ผลกําไรจะยังไม่สูงนัก
เนื่องจากบริ ษทั ยังคงต้องลดราคาขายอยู่ นอกจากนี้ ยังคาดว่าภาวะการจ้างงานและสถานการณ์ดา้ น
รายได้จะดีข้ ึน ซึ่งจะส่ งผลให้ประชาชนตัดสิ นใจลงทุนซื้อที่อยูอ่ าศัยมากขึ้น และจากสถิติของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการลงทุนโดยตรงสุ ทธิจากญี่ปุ่นในไทยในปี 2552 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้ น 78,237.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คิดเป็ นร้อยละ 7.4 ในส่ วนของการลงทุนที่ผา่ น
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในปี 2552 ชี้วา่ ญี่ปุ่นยังคงเป็ นนักลงทุนอันดับหนึ่งทั้งในแง่
จํานวนโครงการและมูลค่าการลงทุน
ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทยปี 2553 เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีสญ
ั ญาณการฟื้ น
ตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ โลกทําให้การส่ งออกของญี่ปุ่นฟื้ นตัว
ต่อเนื่องจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การลงทุนโดยตรงสุ ทธิจากญี่ปุ่นในไทยในปี
2553 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 33,183.06 ล้านบาท (ตัวเลขเบื้องต้น) ลดลงจากปี 2552 ซึ่งมีมูลค่าการ
ลงทุนสุ ทธิ 93,130.46 ล้านบาทถึง 59,947.4 ล้านบาท ในส่ วนของการลงทุนที่ผา่ นคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนในปี 2553 ชี้วา่ ญี่ปุ่นยังคงเป็ นนักลงทุนอันดับหนึ่งในแง่จาํ นวนโครงการและ
มูลค่าการลงทุน
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ภาพที่ 1 โครงการลงทุนญีป่ ุ่ นทีย่ นื่ ขอรับการส่ งเสริมระหว่ างปี 2549-2553

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน มกราคม 2554
ภาพที่ 2 โครงการลงทุนญีป่ ุ่ นทีไ่ ด้ รับการอนุมัติส่งเสริมระหว่ างปี 2549-2553

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน มกราคม 2554

30

นอกจากนี้ในปี 2550 สภาการค้าระหว่างประเทศแห่ งญี่ปุ่น (Japan Foreign Trade Council)
ได้จดั ตั้ง Special Research Committee on the Medium Term Vision for Trade and Investment เพื่อ
วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของโลกและกําหนดวิสัยทัศน์ดา้ นการค้า และผลจากการศึกษาสามารถ
สรุ ปได้ว่า ถึงเวลาที่ญี่ปุ่นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจากการพึ่งพาการค้าตามรู ปแบบปกติ (Trading
Nation ) เป็ น New Foreign Trading Nation ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจเกิดจากการลงทุนระหว่าง
ประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากร สิ นค้า เงินทุน และข้อมูลแทน สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้ญี่ปุ่นต้อง
ดําเนินการในหลาย ๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น อาทิ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปภาษี
การลดขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ ความร่ วมมือกันส่ งเสริ มเศรษฐกิจ เช่นการลงนามในข้อตกลงเขต
การค้าเสรี ต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่ งด้านโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่ ง เป็ นต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายที่นายกรัฐมนตรี Fukuda ประกาศว่าจะให้ความสําคัญใน 2 หัวข้อ กล่าวคือ
การสร้างชื่ อเสี ยงด้านกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนของญี่ปุ่นในต่างประเทศ และการทําให้
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศเปิ ด (Open nation) มากขึ้นโดยจะเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น (ข้อมูลจากสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งโตเกียว
มกราคม 2551)
ข้อมูลสถิติการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2553 ชี้ให้เห็นว่า ญี่ปุ่นยังคงมีความ
เชื่อมัน่ ต่อการลงทุนในประเทศไทย และยังคงเป็ นนักลงทุนอันดับหนึ่ งของไทย การลงทุนของ
ญี่ปุ่นในปี 2553 เพิ่มขึ้นทั้งในแง่จาํ นวนโครงการและมูลค่าการลงทุน ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ งมาจาก
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเอง ทําให้ญี่ปุ่นขยายการลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้น และคาดว่าแนวโน้มการลงทุนจะปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่องถึงปี 2554
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ภาพที่ 3 สั ดส่ วนจํานวนโครงการ มูลค่ า การได้ รับอนุมตั กิ ารลงทุนลงทุนจากญีป่ ุ่ นเพือ่ ขอรับการ
ส่ งเสริมการลงทุนปี 2551

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน, มกราคม 2552
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ภาพที่ 4 ร้ อยละของจํานวนโครงการ มูลค่ า ของการได้ รับอนุมัติการลงทุนลงทุนจากญีป่ ุ่ นเพือ่
ขอรับการส่ งเสริมการลงทุนปี 2552

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน, มกราคม 2553
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ภาพที่ 5 สั ดส่ วนจํานวนโครงการ มูลค่ า การได้ รับอนุมตั กิ ารลงทุนลงทุนจากญีป่ ุ่ นเพือ่ ขอรับการ
ส่ งเสริมการลงทุนปี 2553

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน มกราคม 2554
จากรู ปกราฟที่แสดงสัดส่ วนจํานวนโครงการ มูลค่า การได้รับอนุมตั ิการลงทุนลงทุนจาก
ญี่ปุ่นเพื่อขอรับการส่ งเสริ มการลงทุนปี 2551 -2553 พบว่า สัดส่ วนของจํานวนโครงการที่ยนื่ ขอรับ
การส่ งเสริ มการลงทุน จํานวนโครงการที่ได้รับการอนุมตั ิส่งเสริ มการลงทุน จํานวนโครงการที่ขอ
มีจาํ นวนโครงการส่ วนมากเป็ นโครงการขนาดไม่เกิน 100-499 ล้านบาท ในขณะที่สดั ส่วนของ
มูลค่าการลงทุนที่ยนื่ ขออนุมตั ิและได้รับอนุมตั ิส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100-1,000
ล้านบาท
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อย่างไรก็ตาม แม้ญี่ปุ่นจะลดการขยายการลงทุนลง แต่ก็ยงั มีการลงทุนเข้ามาในโครงการ
ขนาดเล็ก เนื่ องจากได้มีการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั จึงเดินหน้าตามแผนที่ได้วาง
ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายการลงทุนในด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ซึ่ งญี่ปุ่นมองว่าเป็ น
เรื่ องสําคัญมาก เพราะเป็ นสิ่ งที่จะช่ วยให้ญี่ปุ่นสามารถรักษาความเป็ นผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยีใน
ภูมิภาคเอเชียไว้ได้ หากญี่ปุ่นลดการวิจยั และพัฒนา อาจทําให้พ่ายแพ้ต่อคู่แข่งอย่างไต้หวันและ
เกาหลีใต้ได้ (ที่มา : หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ , 2551) นอกจากนี้ ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุน ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่า ปั ญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในขณะนี้ ทําให้บริ ษทั
ญี่ปุ่นเปลี่ยนรู ปแบบการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศมาเป็ นการลงทุนจัดตั้งศูนย์จดั ซื้ อสิ นค้า
หรื อวัตถุดิบ (Outsource) ส่ งกลับญี่ปุ่นมากขึ้น (ที่มา : หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ , 2552) ซึ่ งหาก
ไทยมีการเตรี ยมแผนรองรับไว้ก็จะได้เปรี ยบประเทศอื่นในการดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่น สําหรับ
ปั ญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย รวมถึงการปิ ดสนามบินในช่วงปลายปี
2551 นั้น ส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างมาก (ที่มา: กุลกัญญา ,
2552)
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ภาพที่ 6 โครงการและมูลค่ าการลงทุนจากญีป่ ุ่ นในปี 2551 จําแนกตามสาขาการลงทุน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน, มกราคม 2552
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ภาพที่ 7 โครงการและมูลค่ าการลงทุนจากญีป่ ุ่ นในปี 2552 จําแนกตามสาขาการลงทุน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน, มกราคม 2553
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ภาพที่ 8 โครงการและมูลค่ าการลงทุนจากญีป่ ุ่ นในปี 2553 จําแนกตามสาขาการลงทุน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน มกราคม 2554
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จากรู ปภาพกราฟแสดงโครงการและมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นในปี 2551-2553 จําแนกตาม
สาขาการลงทุน พบว่า สาขาที่มีการยืน่ ขอและได้รับการอนุมตั ิมากที่สุด คือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สาขาโลหะ/อุปกรณ์ขนส่ ง และสาขาบริ การ/อุปโภค สาขาที่มีการยืน่ ขอและได้รับ
การอนุมตั ินอ้ ยที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรมเบา/สิ่ งทอ และสาขาเหมืองแร่ /เซรามิกส์
ญี่ปุ่นจะยังให้ความเชื่อมัน่ ต่อการลงทุนในประเทศไทย และยังคงเป็ นนักลงทุนอันดับหนึ่ง
ของไทย แต่การลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2552 ลดลงค่อนข้างมาก ทั้งในแง่จาํ นวนโครงการ
และมูลค่าการลงทุน เช่นเดียวกันกับการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศอื่น ๆ เช่น ไต้หวัน เวียดนาม
สหรัฐฯ ในปี 2552 ก็ลดลงเช่นกัน ทั้งนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ประสบ
ภาวะวิกฤติในช่วงปี 2551-2552 และเพิ่งจะเริ่ มฟื้ นตัว ทําให้ญี่ปุ่นยังคงชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันบรรยากาศการลงทุนในไทยก็อยูใ่ นช่วงการปรับเสถียรภาพในหลาย
ด้าน อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยในปี 2553 น่าจะดีข้ ึน เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกเริ่ มฟื้ นตัวขึ้นอย่างช้า ๆ ส่ งผลให้ญี่ปุ่นสามารถส่ งออกสิ นค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งจะทําให้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่ มฟื้ นตัวตามไปด้วย
จากผลสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริ ษทั ร่ วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยประจําครึ่ งปี
หลัง 2552 จัดทําโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุ งเทพฯ พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 52 จาก
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด) ยังคงเชื่อมัน่ ว่าสภาพธุรกิจในช่วงครึ่ งแรกของปี 2553 จะ
ปรับตัวดีข้ ึน และยังมีแผนจะขยายธุรกิจในประเทศไทย (ร้อยละ 48 จากจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ในประเด็นนี้ 371 บริ ษทั )
แนวโน้ ม ของการลงทุ น ญี่ ปุ่ นในอนาคตจะอยู่ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อม เช่น การผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน การผลิตอาหาร อุตสาหกรรมบริ การ โดยเฉพาะ
ธุรกิจการขนส่ ง ธุรกิจค้าปลีก การก่อสร้าง และการเงินและประกันภัย เป็ นต้น รวมถึงธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ต่าง ๆ สําหรับประเทศที่ญี่ปุ่นมองว่ามีศกั ยภาพและเป็ นเป้ าหมายของ
ธุรกิจ ทั้งการลงทุนและการค้า คือ กลุ่ม BRIC ได้แก่ บราซิ ล รัสเซีย อินเดีย และจีน รวมถึง
เวียดนาม
อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจ Survey Report on Overseas Business Operations by
Japanese Manufacturing Companies ประจําปี 2552 โดย Japan Bank for International Cooperation
(JBIC) พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นยังเลือกไทยเป็ นฐานการลงทุนในอันดับต้น ๆ และดีกว่าอันดับในปี
2551 และเห็นว่าสิ่ งที่เป็ นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีผลในการตัดสิ นใจมาลงทุน ได้แก่ ระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีกว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม ค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูงนัก
และความเหมาะสมในการใช้ประเทศไทยเป็ นฐานการส่ งออกไปยังประเทศที่สาม คาดว่าในปี 2553
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ด้วยมาตรการและกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องจะช่วยเรี ยกความ
มัน่ ใจจากนักลงทุนญี่ปุ่นได้มากขึ้น และจะช่วยเพิ่มการลงทุนจากญี่ปุ่นในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจ
ภายในของญี่ปุ่นฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ (ที่มา : กุญกัญญา,2552 )
อย่างไรก็ตาม จากผลการสํารวจ Survey Report on Overseas Business Operations by
Japanese Manufacturing Companies ครั้งที่ 22 ซึ่ งจัดทําโดย Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) ในเดือนธันวาคม 2553 พบว่า บริ ษทั ญี่ปุ่นมีแผนลงทุนในช่วง 3 ปี ข้างหน้าใน
ประเทศจีนมากเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมา ได้แก่ อินเดีย เวียดนามและไทยเป็ นอันดับสี่ ซึ่ งผูต้ อบ
แบบสอบถามได้ให้เหตุผลในการเลือกขยายการลงทุนในประเทศไทยว่า ไทยมีตลาดที่มีแนวโน้ม
จะเติบโต เป็ นฐานการผลิตที่ดีสาํ หรับผูป้ ระกอบกิจการประกอบชิ้นส่ วน เป็ นฐานในการส่ งออกไป
ยังประเทศที่สาม และมีการพัฒนาสาธารณู ปโภคอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ได้แสดงความกังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและความไม่มีเสถียรภาพของสังคมไทย ซึ่ งมีสาเหตุจากการชุมนุ มทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะหลัง แต่ผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่ยงั คงมีแผนที่จะขยายการลงทุน
ในประเทศไทย ตามมาด้วยกลุ่มที่คาดว่าจะรักษาการลงทุนในประเทศไทยอยูใ่ นระดับเดิม
ผลการสํารวจดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริ ษทั ร่ วมทุน
ญี่ปุ่นในประเทศไทยประจําครึ่ งปี หลัง 2553 จัดทําโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุ งเทพฯ ซึ่ งพบว่า นัก
ลงทุนญี่ปุ่น ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 55 จากจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด) ยังคงเชื่อมัน่ ว่าสภาพ
ธุรกิจในช่วงครึ่ งแรก ของปี 2554 จะปรับตัวดีข้ ึน แต่นกั ลงทุนญี่ปุ่นร้อยละ 46 ได้รับผลกระทบทาง
ลบจากการที่ค่าเงินบาทแข็งตัว ในส่ วนของข้อเรี ยกร้องที่มีต่อรัฐบาลไทย นักลงทุนญี่ปุ่นร้อยละ 67
เห็นว่า รัฐบาลควรรักษาความมัน่ คง เสถียรภาพทางการเมือง และความปลอดภัยของสถานการณ์
บ้านเมือง รองลงมาเห็นว่า ควรพัฒนา และปรับเปลี่ยนการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีศุลกากร
และควรพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้งานระบบภาษี ตามลําดับ ซึ่ งประเด็นเหล่านี้ เป็ นประเด็นที่
รัฐบาลไทยตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน และให้ความสําคัญในการพยายามแก้ไข
ปั ญหาเพื่อฟื้ นฟูและรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปั ญหาค่าเงินเยนที่แข็งขึ้น
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า ทําให้ผปู ้ ระกอบการต้องแก้ปัญหาด้วยการย้ายฐานการผลิตใน
ประเทศไปต่างประเทศ และย้ายฐานการผลิตในต่างประเทศไปยังประเทศที่มี ความสามารถในการ
แข่งขันสู งกว่า เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความอยูร่ อดของบริ ษทั โดยมีเอเชียเป็ น
เป้ าหมายหลักในการไปลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่ งไทยเป็ นประเทศที่
บริ ษทั ญี่ปุ่นให้ความสนใจมาลงทุนเป็ นอันดับต้น ๆ ดังนั้น ไทยจึงควรมีการพัฒนาเพื่อรักษาจุดแข็ง
ในเรื่ องประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทักษะของแรงงานฝี มือ สาธารณูปโภค

40

การคมนาคมขนส่ ง ความสามารถของอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนภายในประเทศที่รองรับการผลิต การ
เป็ นฐานใน การส่ งออกไปยังประเทศที่สาม รวมถึงมาตรการส่ งเสริ มการลงทุน เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั นักลงทุนญี่ปุ่น และส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนจากญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่ งต้อง
อาศัยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนต่อไป (ที่มา : กุลกัญญา , 2554)
ตารางที่ 4 สรุปข้ อมูลบริษัท สั ญชาติญปี่ ุ่ นมายังประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2001 -2010 ( 10 ปี )
Japanese Investment Projects Approved by Borad of Investment (BOI) Classified by Sector
ประเภท

Agricultural Products
Minerals and Ceramics
Light Industries/Textiles
Metal Products and
Machinery
Electric
Electronic Products
Chemicals and Paper
Services
Total

No. of
Projects
127
84
106

Investment
(Unit:Million
Baht)
48,663
41,130
23,652

1,308
234
447
391
531
3,228

522,172
111,053
159,980
160,949
56,921
1,124,519

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ
SMALL MEDIUM
68
54
34
40
42
58
128
94
94
58
214
732

945
104
284
234
244
1,963

LARGE
5
10
6
235
36
69
99
73
533
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ตารางที่ 5 สรุปข้ อมูลบริษัท สั ญชาติญปี่ ุ่ นมายังประเทศไทยขัอมูล 10 ปี (2001-2010) โครงการลงทุนจําแนกตามสาขา
Year
Sector

2001
No. of

Agricultural Products
Minerals and Ceramics

Projects
9

5,268.0

4

1,801.0

Light Industries/Textiles

13

1,581.5

Metal Products and Machinery

90

19,911.4

Electric

33

7,355.0

Electronic Products

50

11,032.5

Chemicals and Paper

34

33,760.2

Services

24

2,659.2

257

83,368.8

No. of

Investment

Total

Agricultural Products
Minerals and Ceramics
Light Industries/Textiles

Projects
6
9

1,527.4

9

1,671.2
45,359.8

Electric

28

13,406.4

Electronic Products

41

20,109.5

Chemicals and Paper

38

26,129.6

Services
Total

62

5,410.8

353

115,199.7

Investment

SMALL MEDIUM LAGE Projects
4
5 0 10

1
3
10
13
10
5
10
59

3 0
7 3
14 15
15 6
33 7
20 9
11 3
156 42

1,506.8

5

1,487.0

9

3,067.0

99

14,819.2

24

6,109.0

37

9,163.5

18

1,823.2

13

422.6

215

38,398.3

2003

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ

No. of

SMALL MEDIUM LAGE Projects
9
5
4 0

2
4
10
10
7
3
5
46

2 1
5 1
72 18
11 4
23 7
11 5
6 2
134 35

8

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ
4
4
16
10
9
6
25
76

4
5
116
12
26
23
29
217

1
1
28
5
6
10
10
59

10

SMALL MEDIUM LAGE Projects
19
5
4 1

1,890.8

10

2,872.7
50,971.6

24

7,406.1

36

11,109.1

33

14,749.3

27

5,151.7

260

97,596.9

No. of

Investment

No. of

3
4
11
9
7
5
11
56

4 1
5 1
82 27
11 6
23 8
20 11
12 6
160 57

7

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ

SMALL MEDIUM LAGE Projects
5,498.9
14
6
5 0
17,355.3

11

2,147.1
77,071.9

24

12,844.4

35

19,266.7

44

18,683.2

76

11,455.7

330

164,323.2

4
4
12
9
7
7
30
80

5 1
6 1
85 21
10 4
23 3
26 11
35 11
195 54

15

4,421.5
51,239.3

30

12,904.9

44

19,357.3

42

27,777.1

44

4,603.4

350

125,931.8

No. of

Investment

10

3,416.7

120

64,189.2

20

5,708.5

29

8,562.7

39

7,257.9

77

3,778.9

324

106,155.1

No. of

SMALL MEDIUM LAGE Projects
11
10
8 1

1,095.2

14

3
6
15
12
9
6
18
78

3 1
8 1
108 27
13 5
28 7
25 11
20 6
214 57

11

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ
6
4
12
8
6
6
31
80

7
5
87
8
20
23
35
191

2
1
22
3
4
10
11
52

7
10

1,234.4

128

19,756.3

23

6,349.6

35

9,524.5

33

5,174.0

73

3,886.3

326

58,905.4

SMALL MEDIUM LAGE

6
4
4
14
12
9
7
23
79

3,787.2
2,693.4

10

2,202.1
127,119.0

29

8,052.5

44

12,078.8

48

11,851.2

56

4,012.2

354

171,796.4

No. of

Investment

5 0
5 1
5 1
105 26
13 4
28 7
29 12
26 8
215 59

2010

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ

SMALL MEDIUM LAGE Projects
10,166.8
20
9
7 1
2,813.5

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ

Investment

145

2009

SMALL MEDIUM LAGE Projects
4,800.2
17
7
6 1
8,441.0

4,533.1

2005

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ

Investment

150

2008

Investment

118

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)

3,445.6

2004

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ

Investment

113

2007
No. of

SMALL MEDIUM LAGE Projects
1,585.0
12
3
3 0

160

Metal Products and Machinery

No. of

2006

Year
Sector

2002

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ

Investment

3
4
13
9
7
5
29
79

3 1
5 1
92 23
10 4
22 5
20 8
34 10
194 52

8

สัดส่ วน /ขนาดธุรกิจ
SMALL MEDIUM LAGE

4,322.5
1,222.5

10

661.6

185

29,890.7

38

18,553.3

57

27,830.0

62

8,695.3

79

9,129.5

459

100,305.4

11
3
4
18
16
12
9
33
104

9
4
5
133
16
37
37
36
278

1
1
1
34
6
8
16
10
77
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องค์ ประกอบของการขยายฐานในต่ างประเทศของ SMEs ญีป่ ุ่ น ในปัจจุบัน
และสภาพแวดล้อมทีท่ าํ ให้ SMEsญีป่ ุ่ นต้ องไปขยายฐานลงทุนในต่ างประเทศ
1. ประชากรลดลง ทําให้ ความต้องการในประเทศมีแนวโน้มลดลงเรื่ อย ๆ
2.
เศรษฐกิ จ โลกาภิ ว ัต จะเน้น การขยายตัว ของตลาดของประเทศที่ ก ํา ลัง เจริ ญ
ในขณะเดียวกัน การส่ งออกต้องมีการแข่งขันอย่างรุ นแรงกับประเทศสําคัญ ๆ ทั้งหลาย
3. การแข่งขันกับกลุ่มประเทศที่กาํ ลังเจริ ญในเอเซี ย ต่าง ๆ กําลังรุ นแรงขึ้น ทําให้มีการ
แข่งขันด้านราคา และคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่สูง
4. ธุรกิจที่ดาํ เนิ นการแบบข้ามชาติ มีการขยายตัวขึ้น เกิด Supply Chain ระดับโลกเกิดขึ้น
ดังนั้น บริ ษทั ธุ รกิจระดับ Global จะต้องพยายามรักษาอัตรากําไรที่สูง โดยการเปลี่ยนไปเป็ น
Global Supply Chain and Value Chain อย่างรวดเร็ ว นัน่ หมายความว่า โครงสร้างธุรกิจที่พ่ ึงพา
ธุรกิจขนาดใหญ่ หรื อ พึ่งพาธุรกิจภายในประเทศนั้นเริ่ มมีขีดจํากัด ดังนั้นกระแสในต่างประเทศที่มี
ความแข็ ง แรงกว่ า จะทํา ให้ ส ามารถไปแก้ปั ญ หาการจ้า งแรงงานซึ่ งมาจากความต้อ งการ
ภายในประเทศที่มีแนวโน้มลดลงได้
5. เงินเยนแข็งอย่างต่อเนื่อง การเน้นการส่ งออกอย่างเดียวย่อมจะทําให้เสี ยเปรี ยบ แต่หาก
ได้มีการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาตลาดใหม่ หรื อ ผลิตเพื่อนํากลับเข้ามาจะเป็ นกลยุทธ์สู่
ทางรอดได้หากมองในเชิ งกลยุทธ์ทางการบริ หารแล้ว จะเห็นได้ว่า มีองค์ประกอบสําคัญสําหรับ
การตัดสิ นใจขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศ ที่สาํ คัญ ในระยะหลังนั้นต่างจากในอดีต
6. ในการขยายฐานไปสู่ ต่างประเทศนั้น เดิม จะมีเป้ าหมายเน้นการแสวงหาแรงงานที่มี
คุณภาพดี และราคาถูก แต่ในปั จจุบนั มีแนวโน้มตํ่าลง องค์ประกอบที่สาํ คัญในระยะหลังนั้น จะเน้น
การแสวงหาความต้องการ (ตลาด) ของผลิตภัณฑ์ในตลาดท้องถิ่นนั้น ๆ (ซึ่ งรวมถึงตลาดในอนาคต
ด้วย)
7. ในอีกด้านหนึ่ ง เพื่อความมัน่ คงของการบริ หาร ก็ทาํ การนําเข้าสิ นค้านั้นที่ผลิตใน
ต่ า งประเทศ เข้า สู่ ญี่ ปุ่ น มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ สู ง ขึ้ น จึ ง เป็ นอี ก กลยุ ท ธ์ ห นึ่ งของการขยายฐานไปสู่
ต่างประเทศ ทําให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ และ ทําให้ฐานทางการบริ หารมีความแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น คือ
เมื่อพิจารณาจากตัวเลขแสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนในต่างประเทศของ
SMEs ญี่ปุ่น (ข้อมูลสํารวจปี 2007 โดยกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมญี่ปุ่น)
1. เน้นการขยายตลาด มี 17%
2. เน้นการแสวงหาแรงงาน มี 10.3%
3. เน้นความมีประสิ ทธิภาพของ Supply Chain มี 17.2%
4. เน้นการผลิตเพื่อส่ งกลับไปยังญี่ปุ่น มี 18.7%
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5. อื่น ๆ มี 36.7%
นอกจากนี้จากการสํารวจเดียวกัน พบว่า ในการผลิตส่ งกลับไปญี่ปุ่นซึ่งมีอตั ราส่ วนที่สูงสุ ด
นั้น ยังสามารถอธิบายเหตุผลได้ดงั นี้
1. ทําให้สามารถลดราคาขายลงได้มี มี 64.4%
2. ทําให้สามารถมีสินค้าที่หลากหลายขึ้น 29.7%
3. ทําให้สามารถจัดซื้อสิ นค้า วัตถุดิบ หรื อชิ้นส่ วนได้อย่างมัน่ คง
4. ทําให้สามารถสร้างสิ นค้าที่ลกั ษณะพิเศษได้มากขึ้น
การขยายฐานกับการสู ญเสี ยเทคโนโลยี
ในอีกด้านหนึ่ ง ญี่ปุ่นเองก็ตอ้ งระวังว่า ในการขยายฐานไปสู่ ต่างประเทศ มีความเสี่ ยงใน
เรื่ องของการสู ญเสี ยเทคโนโลยี โดยระบุวา่ บริ ษทั อาจจะมีโอกาสสูญเสี ย ด้วยสาเหตุดงั นี้
1. การสูญเสี ยเทคโนโลยีจากการเริ่ ม หรื อ การขยายการผลิตในต่างประเทศ
2. การสู ญเสี ยเทคโนโลยีจากการต้องให้สิทธิบตั รเทคโนโลยี
3. การสู ญเสี ยเทคโนโลยี โดยติดไปกับชิ้นส่ วน หรื อวัตถุดิบที่จาํ เป็ นในการผลิต
4. การสูญเสี ยเทคโนโลยี โดยติดไปกับเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นในการผลิต
5. การสู ญเสี ยเทคโนโลยี ผ่านการไหลออกของแบบแปลน หรื อ Know How ที่จาํ เป็ นใน
การผลิต
6. การสูญเสี ยเทคโนโลยี โดยติดไปกับคน
จึงได้มีการวางมาตรการป้ องกันดังนี้
1. ควรจะแบ่งระดับความสําคัญของเทคโนโลยี หรื อ Know How เช่น “เทคโนโลยีแกน
หลัก” “เทคโนโลยีที่ควรให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ” “เทคโนโลยีที่เปิ ดเผยได้” เป็ น 3 ระดับ แล้วให้
ผูร้ ับผิดชอบด้านเทคนิค ดูแลอย่างเข้มงวด
2. เทคโนโลยีแกนหลัก ที่หากเปิ ดเผยไปแล้ว จะเป็ นอันตราย โดยหลักแล้ว ไม่ถ่ายทอดไป
ยังต่างประเทศ กรณี ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรจะเป็ นการลงทุนด้วยตัวเอง ไม่ควรจะร่ วมทุน
3. หากการผลิตเป็ นแบบเน้นแรงงาน ก็ให้ทาํ ในต่างประเทศ ส่ วนกระบวนการที่เป็ นแกน
หลักที่เป็ นขีดความสามารถในการแข่งขัน ก็ให้ทาํ ในประเทศ หรื อไปในประเทศที่มีความเข้มงวด
ในเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญา
4. เครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิต หรื อชิ้นส่ วนที่สาํ คัญ ให้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
5. กระบวนการผลิตหรื ออุปกรณ์เครื่ องจักรที่เป็ นแกนหลักนั้น ในการบํารุ งรักษาจะต้องให้
เป็ นผูท้ ี่เลือกสรรเป็ นพิเศษ (เช่น ทีมงานจากบริ ษทั แม่)
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6. ข้อมูล CAD/CAM นั้น จะต้องมีความปลอดภัยที่ว่า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในท้องถิ่นนั้น
ไม่สามารถอ่านได้
7. จะต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงาน หรื อ คู่คา้ เพื่อให้รักษาความลับอย่าง
เข้มงวด (ที่มา : รายงานภาษาญี่ปุ่นเรื่ อง “Keizai no Global ka to waga kuni chuushou kigyou
(Economic globalization and Japan SMEs)”โดย ทบวงวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ญี่ปุ่น วันที่ 6
กันยายน 2554 )

