ตัง้ รั บเงินลงทุนจีน…ที่มาพร้ อมกับแรงจูงใจที่เปลี่ยนไป
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
“พญามังกรขยับ โลกสะเทื อน” คงจะเป็ นคำกล่ำวที่ไม่เกินไปนัก โดยเฉพำะในช่วง 10 ปี ให้ หลังที่เศรษฐกิจจีนแซง
หน้ ำญี่ ปุ่นและก้ ำวขึ น้ มำทำบรั ศมีพญำอินทรี อย่ำงสหรั ฐฯ จนเป็ นหนึ่งในชนวนเหตุให้ เกิ ดสงครำมกำรค้ ำ ในปั จจุบัน
ขณะเดียวกันภำคธุรกิ จจี น ก็ได้ รุกคืบเข้ ำไปแทบทุกภำคส่วนของโลก รวมถึงไทยที่ จีนเข้ ำมำมีบทบำทและเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจไทยในหลำยมิติ โดยเฉพำะกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยวซึง่ เป็ นภำคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุ ของไทย (สัดส่วนรวมกัน
รำว 70% ต่อ GDP) โดยจีนกลำยมำเป็ นตลำดส่งออกและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติอนั ดับ 1 ของไทยโดยใช้ เวลำไม่ถงึ 10 ปี
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีอีกหนึง่ ควำมเคลื่อนไหวสำคัญของจีนที่เข้ ำมำมีบทบำทต่อเศรษฐกิจไทยมำกขึ ้นเป็ นลำดับ นัน่ คือ
“การลงทุนโดยตรงของจีนในไทย” ซึง่ แม้ จะมีข้อจำกัดด้ ำนข้ อมูลสถิติที่มีย้อนหลังเพียง 10 ปี จำกฐำนข้ อมูลของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) แต่ในเบื ้องต้ นผมก็พบข้ อมูลที่น่ำสนใจอยู่หลำยประเด็น อำทิ
 มูลค่ำเงินลงทุนโดยตรงของจีนในไทย (FDI Inflow) ขยับแซงหน้ ำมูลค่ำเงินลงทุนของไทยไปจีน (Thai Direct Investment
Outflow) ตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมำ สะท้ อนถึงกำรสลับบทบำทระหว่ำงกัน โดยจีนกลายมาเป็ นฝ่ ายรุ กคืบเข้ ามาในไทยมากขึน้
 มูลค่ำเงินลงทุนของจีนในไทยขยำยตัวเฉลี่ย 45% ต่อปี ในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำ สูงสุดเมื่อเทียบกับเงินลงทุนจำกชำติอื่นๆ
 นักลงทุนจีนเป็ นนักลงทุนอันดับ 3 ที่ได้ รับอนุมตั ิส่งเสริ มกำรลงทุนจำก BOI ในปี 2561 ด้ วยมูลค่ำเงินลงทุนกว่ำ
3.3 หมื่นล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นกว่ำ 6 เท่ำจำกปี 2556 ซึง่ นักลงทุนจีนอยู่ในอันดับ 10 โดยได้ รับกำรอนุมตั ิฯ เพียง 5 พันล้ ำนบำท
ข้ อมูลดังกล่ ำวสะท้ อนให้ เห็ นว่ ำไทยกลำยเป็ นหนึ่ งในเป้ ำหมำยส ำคัญที่ นักลงทุ นจี นเข้ ำมำลงทุ นอย่ ำงต่ อเนื่ อง
ขณะเดียวกันผมสังเกตเห็นว่ำนอกเหนือจำกปั จจัยพื ้นฐำนที่นกั ลงทุนทัว่ ไปใช้ พิจำรณำในกำรเข้ ำไปลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ไม่วำ่ จะเป็ นระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ข้ อตกลงทำงกำรค้ ำ โครงสร้ ำงพื ้นฐำน กฎระเบียบทำงกำรเงิน เป็ นต้ น แล้ ว ยังมี “แรงกระตุ้น
หรื อแรงจูงใจเฉพาะตัวของนักลงทุนจีน” ที่เปลี่ยนแปลงไปซึง่ มีผลต่อรู ปแบบอุตสำหกรรมที่เข้ ำมำลงทุนในไทยแต่ละช่วงเวลำ
ตลอด 10 ปี ที่ผำนมำ ซึง่ ผมเห็นว่ำอำจจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบกำรในกำรจับสัญญำณกำรลงทุนของจีนในอนำคต ดังนี ้
 “หนี” ออกมาหาทรั พยากร เศรษฐกิจจีนที่เติบโตเป็ นตัวเลขสองหลักต่อเนื่องในช่วงก่อนวิกฤต Hamburger
ที่เริ่ มขึน้ ในปี 2551 ทำให้ ทรั พยำกรและวัตถุดิบในจีนเริ่ มไม่เพียงพอกับควำมต้ องกำร ผลักดัน ให้ นักลงทุนจีนในบำง
อุตสำหกรรมมองหำแหล่งลงทุนในต่ำงประเทศมำกขึน้ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร ซึง่ กำรที่ไทยมีควำม
พร้ อมของทรั พยำกรซึง่ เป็ นที่ต้องกำรของจีน อำทิ ยำงพำรำ ผลไม้ เป็ นต้ น ทำให้ ไทยเป็ นหนึ่งในเป้ำหมำยที่สำคัญของ
นักลงทุนจีน สะท้ อนได้ จำกยอดขอรับส่งเสริ มกำรลงทุนจำก BOI ของจีนในอุตสำหกรรมดังกล่ำวที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
 “หนี” ผลของกลยุทธ์ แบบเดิมๆ ที่ผมพูดแบบนี ้เนื่องจำกหลังวิกฤต Hamburger ซึง่ เศรษฐกิจและภำคกำรผลิตของ
สหรัฐฯ เผชิญกับภำวะถดถอยอย่ำงรุ นแรง ทำให้ รัฐบำลสหรัฐฯ หันมำปกป้องอุตสำหกรรมในประเทศตนเองมำกขึ ้น โดยเฉพำะสินค้ ำ
จีนที่ใช้ กลยุทธ์ ด้ำนรำคำเพื่อสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบเหนือผู้ประกอบกำรสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้ ใช้ มำตรกำรตอบโต้ กำรทุ่มตลำด (AntiDumping : AD) กับหลำยสินค้ ำส่งออกของจีน อำทิ เคมีภณ
ั ฑ์พื ้นฐำน ยำงล้ อ แผงโซลำร์ เป็ นต้ น ปั จจัยดังกล่ำวถือเป็ นแรงกระตุ้น
หลักที่ทำให้ นกั ลงทุนจีนในอุตสำหกรรมข้ ำงต้ นย้ ำยฐำนกำรผลิตเข้ ำมำในไทยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะยำงล้ อและแผงโซลำร์ สะท้ อน
ได้ จำกสัดส่วนยอดขอรับส่งเสริ มกำรลงทุนจำก BOI ของจีนในปี 2557-2559 เกือบ 50% เป็ นกำรลงทุนในสองอุตสำหกรรมข้ ำงต้ น
 “หนี” ทรั มป์ ตังแต่
้ นำยโดนัลด์ ทรัมป์ ก้ ำวขึ ้นมำเป็ นประธำนำธิบดีในปี 2560 สหรัฐฯ ได้ ดำเนินนโยบำยปกป้องทำงกำรค้ ำ
(Protectionism) ผ่ำนกำรปรับขึ ้นภำษี นำเข้ ำ โดยมุง่ เป้ำไปที่จีนซึง่ เป็ นประเทศที่สหรัฐฯ ขำดดุลกำรค้ ำสูงสุด ปั จจัยดังกล่ำวกลำยเป็ นหนึ่ง
ในแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ นกั ลงทุนจีนกระจำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศมำกขึ ้น ซึง่ ไทยก็ได้ รับอำนิสงส์บำงส่วนจำกกรณีดงั กล่ำว
สังเกตจำกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงของจีนในไทยในช่วงปี 2560-2561 มีหลำยอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำสูงเป็ นประวัติกำรณ์ อำทิ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ยำนยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นอุตสำหกรรมที่สหรัฐฯ ปรับขึ ้นภำษี นำเข้ ำสินค้ ำจำกจีนแทบทังสิ
้ ้น

 “ตาม” BRI และนักท่ องเที่ยวจีน จีนได้ ริเริ่ มโครงกำร Belt and Road Initiatives (BRI) หรื อเส้ นทำงสำยไหมใหม่
เพื่อเป็ นอีกหนึง่ กลยุทธ์ในกำรขยำยอิทธิพลของจีนในเวทีกำรค้ ำกำรลงทุนโลก ด้ วยกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่ำง
จีนกับ 65 ประเทศทัว่ โลกรวมถึงไทย ปั จจัยดังกล่ำวเป็ นกำรเปิ ดลู่ทำงให้ นกั ลงทุนจีนออกไปลงทุนตำมเส้ นทำงสำยไหมมำกขึ ้น
สะท้ อนได้ จำกมูลค่ำ FDI Inflow ของจีนที่เข้ ำมำไทยในภำคก่อสร้ ำงในปี 2561 ที่สงู สุดเป็ นประวัติกำรณ์จำกกำรที่ผ้ รู ับเหมำจีนเข้ ำ
มำร่ วมลงทุนกับผู้ประกอบกำรไทยในกำรก่อสร้ ำงระบบโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงๆ ซึง่ สังเกตพบว่ำหลำยโครงกำรก่อสร้ ำงในปั จจุบนั
จะเห็นชื่อบริ ษัทจีนมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ ำมำในประเทศไทยกว่ำ 10 ล้ ำนคนต่อปี หรื อคิดเป็ นสัดส่วนกว่ำ 30%
ของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติทงหมด
ั้
ขณะที่ข้อมูลของ Juwai.com เว็บไซต์ซื ้อขำยอสังหำริ มทรัพย์ ชื่อดังของจีนรำยงำนว่ำในปี 2561
ไทยกลำยเป็ นประเทศอันดับ 1 ที่ชำวจีนนิยมซื ้ออสังหำฯ มำกที่สดุ ในโลก ขยับขึ ้นจำกอันดับ 6 ในปี 2559 ปั จจัยดังกล่ำวทำให้ นกั
ลงทุนจีนบำงส่วนมองเห็นโอกำสและได้ เข้ ำมำร่ วมลงทุนกับนักลงทุนไทยในกำรก่อสร้ ำงอสังหำฯ เพื่อขำยชำวจีนเอง สะท้ อนได้
จำกมูลค่ำ FDI Inflow ของจีนที่เข้ ำมำไทยในภำคอสังหำฯ เติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดกว่ำ 80% ต่อปี ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
 “ตาม” กระแสโลกและนโยบายสนั บสนุ นของไทย ผมมองว่ำแรงจูงใจของนักลงทุน จีนในอนำคตคง
ไม่เหมือนในอดีตที่ต้องออกไปเพรำะข้ อจำกัดด้ ำนทรัพยำกรหรื อถูกกีดกันทำงกำรค้ ำเป็ นหลัก เนื่องจำกจีนได้ ปรับกลยุทธ์
กำรดำเนิ นธุรกิ จ ด้ วยกำรพัฒนำนวัตกรรมของตนเองเพื่ อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ ม แทนกำรแข่งขันด้ ำนรำคำ ซึ่งสอดคล้ องกับ
นโยบำย Thailand 4.0 ที่เน้ นส่งเสริ มอุตสำหกรรมที่ใช้ นวัตกรรมสูง (S-curve) เพื่อเป็ นเครื่ องยนต์หลักในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย สิ่งที่เกิดขึ ้นทำให้ คำดกำรณ์ได้ วำ่ อุตสำหกรรมจีนที่จะเข้ ำมำในอนำคตจะมีควำมแตกต่ำงจำกอดีต โดยนัก
ลงทุนจีนอำจไม่ได้ เข้ ำมำเพื่อมำแสวงหำทรัพยำกร (Resource Seeking) ตลำด (Market Seeking) หรื อสิทธิประโยชน์
ต่ำงๆ (Privilege Seeking) เหมือนในอดีตเท่ำนัน้ แต่อำจมองถึงศักยภำพของไทยในกำรเป็ นศูนย์ กลำงห่วงโซ่อปุ ทำน
(Supply Chain Hub) ของอนุภมู ิภำค CLMVT ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ ประเทศยุทธศำสตร์ อินโดจีน (China-Indochina Peninsula
Economic Corridor) ตำมเส้ นทำง BRI ที่จีนเข้ ำไปลงทุนอยู่แล้ ว ล่ำสุดพบว่ำหลำยอุตสำหกรรมไฮเทคของจีนได้ เข้ ำมำ
ลงทุนในไทยต่อเนื่อง อำทิ รถยนต์ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ ไฟฟ้ำ ไบโอเทคโนโลยี พลังงำนทดแทน เป็ นต้ น โดยเฉพำะในพืน้ ที่
EEC นอกจำกนี ้ กำรเข้ ำมำของทุนจีนน่ำจะเข้ ำมำในภำคบริ กำรในรู ปแบบของกำรใช้ เทคโนโลยีมำกขึ ้น อำทิ เทคโนโลยี
ทำงกำรเงิน E-commerce กำรสื่อสำร เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทจีนหลำยแห่งก้ ำวขึ ้นเป็ นยักษ์ ใหญ่ของโลกแล้ ว
กระแสกำรเข้ ำมำของนักลงทุนจีนข้ ำงต้ น หำกมองเศรษฐกิจไทยในภำพรวมถือเป็ นแรงหนุนที่จะช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่ ง
ให้ ภำคกำรผลิต เพิ่มกำรจ้ ำงงำน รวมถึงเพิ่มมูลค่ำส่งออกของไทย อย่ำงไรก็ตำม ในแง่ผ้ ปู ระกอบกำรจะก่อให้ เกิดทังโอกำสและควำม
้
เสี่ยง โดยผู้ประกอบกำรที่อยู่ในฐำนะ Supplier และสำมำรถปรับกระบวนกำรผลิตและแทรกตัวเข้ ำไปอยู่ในห่วงโซ่อปุ ทำนของจีนได้
ก็จะได้ ประโยชน์ แต่ผ้ ปู ระกอบกำรที่เป็ นคูแ่ ข่งโดยตรงกับนักลงทุนจีนก็อำจเผชิญกับกำรแข่งขันและต้ นทุนกำรผลิตที่สงู ขึ ้นจำกกำร
แย่งตลำดและวัตถุดิบระหว่ำงกัน ซึง่ หำกผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตให้ เพิ่มขึ ้นก็อำจต้ องล้ มหำยตำยจำก
ไปแบบไม่ร้ ู ตวั เพรำะโลกธุรกิจยุค 4.0 ไม่เพียง “ปลาใหญ่ กนิ ปลาเล็ก” แต่ “ปลาที่รวดเร็วจะเขมือบปลาที่เชื่องช้ า” อีกด้ วย
ปั จจัยดังกล่ำวเป็ นสิ่งที่ผมอยำกจะบอกกล่ำวกับผู้ประกอบกำรไทยให้ ติดตำมสถำนกำรณ์ กำรค้ ำกำรลงทุนอย่ำง
ใกล้ ชิด และปรั บกลยุ ทธ์ ในการดาเนินธุ รกิจให้ ทันท่ วงทีเพื่อรั กษาขีดความสามารถในการแข่ งขัน โดย EXIM
BANK ก็พร้ อมให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรและปรับปรุ งประสิทธิภำพกำรผลิต รวมถึงสนับสนุน
เงินทุนเพื่อต่อยอดกับเม็ดเงินลงทุนจีนที่จะเข้ ำมำมำกขึ ้นในอนำคต ผมขอทิ ้งท้ ำยไว้ ว่ำ “เราคงหนีจีนไม่ ได้ แต่ เราต้ อง
ปรั บตัวเพื่อจะเติบโตไปพร้ อมๆ กันให้ ได้ ” เหมือนอย่ำงในอดีตที่ไทยเรำผ่ำนโมเดลกำรเติบโตไปกับญี่ปนมำแล้
ุ่
ว
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องกับความคิ ดเห็นของ EXIM BANK
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