
 

 

 
 
   

 
 

 
 
 

 
 
 

ผ่านไปแล้วกว่า 1 ปีส าหรับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ด าเนินมาถงึจุดที่เข้มข้นขึน้ทุกขณะ 
ทัง้ในแง่ของมูลค่าสินค้าที่ เรียกจัดเก็บซึ่งทัง้สองฝ่ายต่างเรียกเก็บภาษีบนมูลค่าสินค้าที่น าเข้าระหว่างกันครบทัง้
หมดแล้วภายในสิน้ปี 2562 นี ้นอกจากนี ้ในแง่ของระดับความรุนแรงของอัตราภาษีน าเข้าที่เรียกเก็บระหว่างกันก็
ยงัทยอยปรับขึน้อย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิน้สุด ดงัจะเห็นได้จากลา่สดุที่ทางสหรัฐฯ ได้ปรับเพิ่มอตัราภาษีน าเข้าสนิค้าจาก
จีน ครอบคลมุทัง้สนิค้าที่มีการเรียกเก็บภาษีแล้วและสนิค้าที่ก าลงัจะโดนเรียกเก็บภาษีขึน้อีกร้อยละ 5 จากอตัราเดิมที่เคย
ประกาศไปก่อนหน้า ขณะที่จีนจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 5-10 บนมลูค่าสินค้าที่น าเข้าจากสหรัฐฯ เป็นมลูค่า 
7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมเป็นสนิค้ากวา่ 5,078 รายการ ซึง่ครอบคลมุสนิค้าน าเข้าหลกัจากสหรัฐฯ อยา่งถัว่เหลอืง 
น า้มันดิบและเคร่ืองบินเล็ก ทัง้นี ้การทวีความเข้มข้นของสงครามการค้าล่าสุดนัน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า 

 
 

 สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ เข้มข้นขึน้ ทัง้ในแง่ของมูลค่าสินค้าที่เรียกจดัเก็บและระดบัความ
รุนแรงของอตัราภาษีน าเข้าที่เรียกเก็บเพิ่ม อาจท าให้ผลกระทบต่อการส่งออกไทยในปี 2562 เพิ่มขึน้จากที่
เคยคาดการณ์ไว้ที่ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึน้มาแตะมูลค่าใกล้เคียง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

 ในช่วงที่ ผ่านมา ธุรกิจในจีนที่อยู่ในขัน้ปลายน า้ของห่วงโซ่การผลิต แต่มีฐานการผลิตกระจายอยู่ใน
ประเทศอื่นๆ ด้วย นับได้ว่าเป็นธุรกิจกลุ่มแรกที่ เร่ิมทยอยกระจายการลงทุนเพื่อลดผลกระทบจาก
สงครามการค้า โดยสว่นมากเป็นการกระจายฐานการผลิตไปยงัประเทศที่มีความพร้อมในแง่ของผู้ รับจ้างผลิต
สนิค้าหรือประเทศที่บริษัทแมม่ีการกระจายฐานการลงทนุไปก่อนหน้า  

 มองไปข้างหน้า สงครามการค้าที่มีทีท่ายดืเยือ้ คงท าให้ธุรกิจที่มีฐานการผลิตหลักอยู่ในจีนและไม่ได้มี
ฐานการผลิตอื่นที่ส าคัญอยู่ในภูมิภาค จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการกระจายการลงทุนออกจาก
จีนในระลอกถดัไป ซ่ึงอาจมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ในกรอบ 30,000 – 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
ในช่วงระยะเวลาภายใน 2-3 ปีนับจากนี ้ 

 ส่วนนัยส าหรับไทยนัน้ สัดส่วนของเม็ดเงินการลงทุนที่ไทยคาดว่าจะได้รับในระลอกใหม่อาจอยู่ใน
ระดับที่จ ากัดเมื่อเทียบกับระลอกแรก อนัเนื่องมาจากการที่สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการขึน้ภาษีรอบ
สดุท้าย สว่นมากจะเป็นการผลติสนิค้าอปุโภคบริโภคขัน้ปลายน า้ที่ยงัต้องพึง่พาการใช้แรงงานเข้มข้น อย่างไรก็
ดี ไทยอาจได้รับอานิสงส์การกระจายการลงทุนระลอกนีอ้ยู่ บ้างในสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
ของเล่นที่ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ ค่อนข้างดี 

 

             ประเดน็ส าคัญ 

สงครามการคา้ท่ีระอุข้ึนกระตุน้การเรง่กระจายการผลิตออกจากจนี .. 

ทว่า ศกัยภาพไทยในการดึงดดูเม็ดเงินลงทุนระลอกใหม่อาจมีจ  ากดั 
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ประมาณการมูลค่าการย้ายฐาน   กระจายการลงทนุที่
ประกาศหรือเร่ิมด าเนินการแล้ว 

5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร $ 787m

$ 589m

$ 447m $ 50m $ 620m $ 924m $ 200m $ 188m $ 1,000m $ 64m $ 20m

ผลกระทบโดยตรงที่คาดว่าจะเกิดต่อการส่งออกของไทยในปี 2562 จะยกระดับจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า
นีท้ี่ใกล้เคียง 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึน้มาแตะมูลค่าใกล้เคียง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

 

ธุรกิจในจีนบางส่วน โดยเฉพาะบริษัทที่ มีฐานการผลิตนอกจีนได้มีแผนกระจายการผลิตไปแล้ว แต่
สงครามการค้าที่เข้มข้นขึน้ล่าสุด อาจกระตุ้นให้มีการกระจายการลงทุนเพิ่มขึน้อีกในระยะข้างหน้า 

 

ความไม่แน่นอนสงครามการค้าที่ ยืดเยือ้มาเป็นเวลานานกว่า 1 ปี และไม่มีทีท่าว่าจะสิน้สุดใน
ระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลกระทบต่อภมิูทัศน์การค้าและการลงทุนในจีน ต่อเน่ืองไปจนถึงห่วงโซ่การผลิตภายใน
ภมิูภาค ซึง่จากเดิมที่นกัลงทนุบางสว่นพิจารณาให้จีนเป็นศนูย์กลางการผลิตที่ส าคญัในภมูิภาคเอเชีย ได้ปรับเปลี่ยนกล
ยทุธ์ใหมผ่า่นการย้ายฐานและกระจายการลงทนุออกจากจีน โดยมีรูปแบบท่ีนา่สนใจดงันี ้

1) ธุรกิจในจีนที่อยู่ในขัน้ปลายน า้ของห่วงโซ่การผลิต แต่มีฐานการผลิตกระจายอยู่ในประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค นับได้ว่าเป็นธุรกิจกลุ่มแรกที่ เร่ิมทยอยกระจายการลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากสงคราม
การค้า โดยเพิ่มก าลงัการผลิตในประเทศที่มีความพร้อม ทัง้ในแง่ของการมีผู้ รับจ้างผลิตสินค้าหรือประเทศที่
บริษัทแม่มีฐานการผลิตอยู่แล้ว โดยเป็นการกระจายความเสี่ยงในสายการผลิตสินค้าที่เน้นสง่ออกไปยงัตลาด
สหรัฐฯ มากกวา่ที่จะย้ายฐานการผลติทัง้หมดออกจากจีน ทัง้นี ้ส าหรับการผลติสนิค้าขัน้ปลายน า้ที่ยงัต้องพึง่พา
แรงงานเข้มข้น อาทิ เสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม นักลงทุนต่างชาติเลือกที่จะกระจายการลงทุนมายังประเทศที่
สามารถหาผู้ รับจ้างผลติสนิค้าได้คอ่นข้างเสรีและมีต้นทนุแรงงานต ่า อาทิ อินโดนีเซียและเวียดนาม หากแต่การ
ผลติสนิค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงูขึน้มา เช่น เคร่ืองจกัรกล นกัลงทนุเลือกที่จะลงทนุในประเทศที่มีฐานการผลิต
ของบริษัทนัน้ๆ อยูแ่ล้ว หรือมีหว่งโซก่ารผลติที่เก่ียวเนื่องพร้อมรองรับการผลติ 

 จากการติดตามกระแสข่าวสารนับตัง้แต่กลางปี 2561-ไตรมาสที่  3 ปี 2562 พบว่า บรรษัท
ข้ามชาติ (MNEs) ที่อยู่ในจีนและบรรษัทจีนบางส่วนรวมกันกว่า 50 บริษัทได้กระจายหรือให้ความ
สนใจกระจายการลงทุนบ้างแล้ว โดยจากการประเมินเบือ้งต้น เม็ดเงินลงทุนโดยตรงในส่วนนีค้ิดเป็น
มูลค่าขัน้ต ่าที่ราว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเวียดนามนบัได้วา่เป็นผู้ได้รับอานิสงส์จากสงครามการค้า
มากที่สดุ ทัง้ในแง่ของจ านวนและความหลากหลายของโครงการท่ีได้รับ โดยเฉพาะในสว่นของการผลติสนิค้าขัน้
ปลายน า้ที่ยังคงต้องพึ่งพาการใช้แรงงานซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รวมถึงอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1 ขณะที่ไทยได้อานิสงส์ของการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ของนกัลงทนุญ่ีปุ่ นและไต้หวนัท่ีมีฐานการผลติสนิค้าประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงในไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 
1 อาทิ การผลิตชิน้สว่นจกัรยานของบริษัท HL Corp (จีน) การผลิตรองเท้าผ้าใบและกีฬาของบริษัท Brooks, Skechers และ Asics (สหรัฐฯ) หรือการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ
บริษัท Sintai (จีน)  การผลิตโทรทศัน์ของบริษัท TCL (จีน) การผลิตคอนโซลเกมและชิน้สว่นอปุกรณ์สื่อสารของบริษัท Hon Hai (ไต้หวนั) ซึง่เป็นผู้ รับจ้างผลิตสนิค้า 
(Contract manufacturer) ในรูปแบบ OEM (original equipment manufacturer) ให้กบับริษัท Nintendo (ญ่ีปุ่ น) และบริษัท Apple (สหรัฐฯ) เป็นต้น 

ท่ีมา: EMIS และข่าวจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ 
Nikkei, Bloomberg, Reuters ค านวณโดยศนูย์วิจัย
กสิกรไทย  
หมายเหตุ: มูลค่าเงินลงทุนบางส่วนน ามาจากท่ี
ประกาศในขา่ว ในขณะท่ีบางสว่นประเมินจากสดัส่วน
ของมูลค่าผู้ ถือหุ้ นของบริษัทนัน้ ๆ ท่ีลงทุนในจีน 
(ค านวณย้อนกลบัเป็นมลูค่าเงินลงทุน บนสมมติฐาน
ท่ีว่า มูลค่าผู้ ถือหุ้ นในปีแรกท่ีมีการรายงานคิดเป็น
สดัส่วนราวร้อยละ 25 ของมลูค่าการลงทุน ประกอบ
กับ ร้อยละ 10-40 ของการผลิตในจีนจะย้ายออกมา
แล้วแตข่า่วของแตล่ะบริษัท 
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2) ธุรกิจที่ยังคงมีฐานการผลิตหลักอยู่ในจีนและไม่ได้มีฐานการผลิตอื่นที่ส าคัญในภูมิภาค ซึ่งในช่วงแรก
ของสงครามการค้า ธุรกิจเหลา่นีจ้ะมีความสามารถในการปรับตวัที่จ ากดักวา่ธุรกิจในกลุม่แรก ทวา่ ความขดัแย้ง
ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่กินเวลามาเนิ่นนานกว่าที่คาดการณ์ ท าให้รอยร้าวในเชิงความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ นัน้ยากที่จะประสานให้กลบัไปเป็นเหมือนก่อนหน้า มีผลต่อการตดัสินใจ
เชิงยทุธศาสตร์ระยะยาวผา่นการย้ายฐานการผลติออกจากจีน หรือเลอืกลงทนุใหมใ่นประเทศอื่นๆ ทดแทนจีน  

ทัง้นี ้ลักษณะของการลงทุนคาดว่าจะยงัคงเกิดในรูปแบบของการกระจายตัวของการลงทุนไป
ยังประเทศผู้รับการลงทุนที่ มีศักยภาพ ทดแทนการกระจุกตัวของการลงทุนในจีนเหมือนในอดีต อัน
เนื่องมาจากขนาดของเม็ดเงินลงทนุท่ีสงูมากเกินกวา่ประเทศใดประเทศหนึง่จะรับไหว โดยประเทศที่มีศกัยภาพ
รองรับการกระจายการลงทนุระลอกใหม่นี ้อาจต้องมีคุณลกัษณะที่ส าคญั อาทิ ประเทศดงักล่าวต้องสามารถ
ผลติสนิค้าได้ด้วยต้นทนุตอ่หนว่ยที่ใกล้เคียงหรือน้อยกวา่จีน อยูใ่กล้หว่งโซอ่ปุทานท่ีส าคญัของสนิค้านัน้ๆ มีสทิธิ
พิเศษทางภาษีที่ได้รับจากสหรัฐฯ รวมถึงมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งอยู่แล้วในประเทศที่ได้รับการลงทุนใหม่ ซึ่ง
ประเทศในแถบเอเชียและอเมริกาเหนือคาดวา่จะเป็นกลุม่ประเทศที่ได้รับเลอืกลงทนุมากที่สดุ  

ส าหรับประเภทอุตสาหกรรมที่จะได้รับการกระจายการลงทนุในระลอกนีน้ัน้ หากพิจารณาจากสินค้า
ของจีนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าของสหรัฐฯ รอบสดุท้าย ประเภทของ
สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการขึน้ภาษีรอบสุดท้ายนี ้ส่วนมากจะเป็นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขัน้
ปลายน า้ที่อาจยังต้องพึ่งพาการใช้แรงงานที่ เข้มข้นอยู่  อาทิ การประกอบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การ
ประกอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) การผลติเสือ้ผ้า เคร่ืองนุง่หม่และรองเท้า ดังนัน้ ประเทศที่จะได้รับ
อานิสงส์ในการกระจายการลงทุนออกจากจีนระลอกใหม่คาดว่าจะเป็น เวียดนามและเม็กซิโก ขณะที่
สินค้าขัน้กลางน า้บางส่วนที่ใช้เทคโนโลยเีข้มข้น อาจเกิดการย้ายฐานการผลิตกลับ (Reshoring) ไปยัง
ประเทศที่ถือครองเทคโนโลยีนัน้ๆ อาทิ ญ่ีปุ่น ไต้หวัน หรือกระจายการลงทุนไปยังประเทศที่อยู่ใกล้
กับประเทศที่การประกอบสินค้าขัน้ปลายน า้ อาทิ แคนาดา 

 
 

ประเทศที่มีศักยภาพสงู 5 อนัดับแรกที่จะมีโอกาสรับการกระจายการลงทุนในระลอกใหม่ 

ประเภทกลุ่มสินค้า #1 #2 #3 #4 #5
ของใช้ภายในบ้าน 37.0% 16.7% 13.5% 13.0% 6.7%

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 50.7% 16.5% 7.0% 6.8% 6.2%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 36.2% 19.8% 14.2% 8.6% 7.8%

ของเล่น 29.6% 21.9% 13.1% 12.7% 8.5%

เสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม 39.2% 13.0% 12.7% 11.0% 10.8%

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค 32.7% 31.2% 15.6% 5.9% 5.8%
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า มูลค่าการกระจายการลงทุนออกจากจีนในระลอกใหม่เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึน้จากอัตราภาษีน าเข้าที่สูงขึน้นัน้ คาดว่าอาจสูงถึงราว 30,000-35,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อปีในช่วงระยะเวลาภายใน 2-3 ปีนับจากนี ้2 อยา่งไรก็ดี ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าที่ยงั

                                                                                 
2 พิจารณาจากมลูค่าการสง่ออกท่ีประเทศอ่ืนจะได้อานิสงส์การสง่ออกแทนจีนราว 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี บนสมมติฐานวา่ ระยะเวลาการคืนทนุจะอยูท่ี่ราว 10 
ปี (สมมติฐานแบบระมดัระวงั หรือ conservative) โดยหกัสดัสว่นกระแสเงินสดจ่ายท่ีเป็นต้นทนุผนัแปร (Variable cost) ของการผลิต ไมว่า่จะเป็นต้นทนุทางด้านแรงงาน  
ต้นทนุสาธารณปูโภค ต้นทนุวตัถดิุบ ซึง่ประเมนิไว้ท่ีร้อยละ 85 ของมลูค่าการสง่ออก 

ท่ีมา: USITC ค านวณและประเมินโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย  
 



 

 

4 Current Issue 

มีสงูอาจสง่ผลตอ่ความไมช่ดัเจนของการประเมินกระแสรายได้จากการลงทนุใหม่ในระยะข้างหน้า ประกอบกบั
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่มาพร้อมต้นทุนที่อาจจะสงูขึน้ หากตดัสินใจย้ายฐานการผลิตออกใน
ระยะเวลาอนัสัน้ ดงันัน้ การตดัสินใจลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติอาจเลือกพิจารณาด าเนินการลงทนุเป็นระยะ 
โดยในระยะแรก กลยทุธ์การลงทนุอาจอยู่ในรูปแบบของการท าสญัญาจ้างผลิต (Contract manufacturing) ใน
โครงการลงทนุท่ีมีความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องของธุรกิจมากที่สดุ เพราะเป็นกลยทุธ์ที่สามารถสร้าง
กระแสรายได้ได้อยา่งรวดเร็ว โดยก่อให้เกิดต้นทนุคงที่ (Fixed cost) ของการลงทนุใหม่น้อยที่สดุ โดยอาจมีการ
ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกควบคู่กันไปเป็นระยะ เพื่อพิจารณาห้วงเวลาที่เหมาะสมของการปรับใช้กล
ยทุธ์การลงทนุใหม ่(Greenfield investment) ในประเทศผู้ รับการลงทนุนัน้ๆ    

 

 

Consumer electronics 
(i.e., Smartphone, laptop computers, digital camera, 

video game console)

Textile and apparel 
Toys
Electrical appliances
Household appliances

คาดการณ์มูลค่าเม็ดเงินที่ย้ายหรือกระจายออกจากจีนในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า
จากการปรับขึน้ภาษีรอบสุดท้าย 

30,000-35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี 

Electronic parts

Others

 
 
 

ส่วนนัยส าหรับไทยนัน้ สัดส่วนของเม็ดเงินการลงทุนที่ไทยคาดว่าจะได้รับในระลอกใหม่อาจอยู่ใน
ระดับที่จ ากัดเมื่อเทียบกับระลอกแรก อันเน่ืองมาจากข้อได้เปรียบของฐานการลงทุนเดิมที่ มีอยู่  โดยเฉพาะ
บรรษัทสัญชาติญี่ ปุ่นเร่ิมลดทอนบทบาทลง โดยหากพิจารณาจากอตุสาหกรรมที่มีแนวโน้มย้ายหรือกระจายฐานการ
ผลติระลอกใหม ่อตุสาหกรรมที่ไทยคาดว่าจะได้รับอาจอยู่ในกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรทศัน์ จอมอนิเตอร์ รวมถึงกลุม่
ของเลน่ (ยกเว้นการผลติเกมส์คอนโซล)  
  อนึ่ง จากการที่ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุของไทย (BOI) ได้มีแนวคิดออกมาตรการดึงดดูนกั
ลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ ส านกังานปฏิบตัิการ 
(Headquarter) ส านกัวิจยัและพฒันา (Research center) แรงงานท่ีมีทกัษะสงู (Talent) และอตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
เข้มข้น (High technology) ทีไ่ด้ยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไปในวนัศกุร์ที่ 30 ส.ค. 2562 แล้วนัน้3 นบัได้ว่าเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับประเทศไทยในการดงึน าเอาบรรษัทตา่งชาติที่มีศกัยภาพในการยกระดบัประเทศในระยะยาวจากจีน  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพดึงดูดจากจีนอาจมีการผลิตบางส่วนไม่ได้ใช้
เทคโนโลยตีรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภทที่ทางการไทยต้องการดึงดูดเพื่อยกระดับศักยภาพด้าน
การผลิตและการบริการในไทย ดงันัน้ เพื่อเป็นการดึงดูดนกัลงทนุต่างชาติที่แสดงเจตจ านงกระจายการผลิตมาไทย
ในช่วงนี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลควรมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่ตอบสนอง
รูปแบบการกระจายการลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติ อนัจะมีสว่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่เร่ิมสง่สญัญาณชะลอตวัผ่าน
การกระตุ้นการจ้างงานและการสง่ออก อาทิ  
                                                                                 
3 https://www.bangkokpost.com/business/1737191/boi-relocation-package-capitalises-on-trade-spat 



 

 

5 Current Issue 

 การให้สิทธิพิเศษทางภาษีใหม่ในกรณีที่อุตสาหกรรมนัน้ไม่ตรงกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นกรณีพิเศษ 
รวมถึงการให้สทิธิพิเศษทางภาษีเพิ่มเติมในกรณีที่อตุสาหกรรมดงักลา่วตรงกบัมาตรการสง่เสริมการลงทนุ
ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั  

 การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการลงทนุให้เอือ้ตอ่การดงึดดูการลงทนุ อาทิ การปฏิรูประบบราชการ หรือการ
มี Policy sandbox ส าหรับการลงทนุในการพฒันาและรังสรรค์นวตักรรมรูปแบบใหม่ๆ  ในประเทศ 

 การสนบัสนนุผู้ประกอบการในประเทศที่มีศกัยภาพในการรองรับการลงทนุในภาคการผลิตที่คาดว่าจะออก
จากจีนเพิ่มเติม ในกรณีที่บรรษัทที่ย้ายฐานหรือกระจายการลงทุนเลือกที่จะใช้กลยทุธ์การท าสญัญาจ้าง
ผลติ (Contract manufacturing) แทนการลงทนุใหม ่ 

ทัง้นี ้มาตรการท่ีเสนอแนะข้างต้น นอกจากจะช่วยสนบัสนนุการกระจายการลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติออกจาก
จีน ขณะเดียวกนั อตุสาหกรรมการผลติบางสว่นท่ีสามารถดงึดดูการลงทนุมาได้อาจมีศกัยภาพในการตอ่ยอดหรือสง่เสริม
มาตรการแพ็กเกจรีโลเกชั่นหรือมาตรการส าหรับดึงการลงทุนจากประเทศที่เลือกไทยเป็นเป้าหมาย  (Relocation 
package) ของ BOI ได้อีกทาง ผ่านการเข้ามาลงทนุส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค (Regional operating headquarter) 
หรือการลงทนุวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์และบริการในไทยได้ในระยะตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะอีกประการนอกเหนือจากมาตรการสง่เสริมการลงทนุของรัฐบาลที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงข้างต้น  
ทางการไทยควรมีกระบวนการด าเนินงานเชิงรุกควบคูก่นัไปเพื่อให้การดึงดดูการกระจายการลงทนุออกจากจีนมายงัไทย
ได้ประสิทธิผล โดยอาจเลือกเข้าร่วมเจรจาแผนการย้ายฐานหรือการกระจายการผลิตกับบริษัทแม่ที่มีอ านาจตดัสินใจ
โดยตรง เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและศกัยภาพในการรองรับการลงทนุอย่างไร  มีห่วงโซ่อุปทานใน
ระดบัไหนที่สามารถตอบสนองความต้องการสายการผลิตผลติภณัฑ์นัน้ๆ อนัอาจมีสว่นช่วยให้การตดัสนิใจใช้ไทยเป็นฐาน
การผลติในอนาคตแทนจีนเป็นไปได้อยา่งเป็นรูปธรรมมากที่สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ  ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความนา่เช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้
ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ  ด้วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็น  
การให้ความเห็น  หรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


