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การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ถือเปนปจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของอาเซียน เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนสงเสริมการขยายฐานเม็ดเงินลงทุนและเพิ่มอัตราการจางงาน
ภายในภูมิภาค ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการอาเซียน (The ASEAN Secretariat) ไดสรุปสถานการณการลงทุนของภูมิภาคไวใน
รายงานการลงทุนปลาสุด (ASEAN Investment Report 2012) วา อาเซียนกําลังเผชิญกับวิวัฒนาการและแนวโนมดาน
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่สาํ คัญในชวงเวลาทีผ่ านมา กลาวคือ เม็ดเงินลงทุนที่ไหลเขาออกทั้งหมดภายในอาเซียน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 1.14 แสนลานเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24 เมื่อเทียบกับป
กอนหนาขณะที่เงินลงทุนไหลเขาสะสม (Inward FDI Stock) ของอาเซียนมีมูลคารวมทั้งสิ้นเกิน 1 ลานลานเหรียญสหรัฐ
เปนครั้งแรกในปดังกลาว รวมทั้งสัดสวนของมูลคาเงินลงทุนไหลเขาของอาเซียน เมื่อเทียบกับมูลคารวมของโลก และกลุม
ประเทศกําลังพัฒ นา เพิ่ มขึ้นจากรอยละ 2.7 และ 11 ในชวงระหวางป 2543-2546 เปนรอ ยละ 7.4 และ 16.1 ในชวง
ระหวางป 2553-2554
ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญดังกลาว เปนผลสืบเนื่องมาจากหลายปจจัยสนับสนุน เชน การ
เพิ่มขึ้นของมูลคาการลงทุนภายในอาเซียนเอง การเพิ่มขึ้นของมูลคาธุรกรรมดานการซื้อขายและควบรวมกิจการ (Merger
& Acquisition: M&A) การเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากแหลงอุบัติใหม (Emerging Sources) เชน จีน การเปดโอกาสการ
ลงทุนที่มากขึ้น รวมถึงพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดลอมดานการลงทุนของภูมิภาคที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจาก
การดําเนินนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคที่มีประสิทธิผลในระดับสูงปรากฏการณ
เหลานี้ลวนสะทอนถึงความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นของนักลงทุนระหวางประเทศที่มีตออาเซียนในฐานะภูมิภาคเปาหมายในการ
ลงทุน
แมวาแนวโนมของมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอาเซียนจะยังคงอยูในระดับสูง แตจากป 2555 อัตรา
การเติบโตทรงตัวเทียบกับปกอนหนา เนื่องจากมูล คารวมของการไหลเวียนของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของ
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เศรษฐกิจโลก (Global FDI Flows) ลดลงรอยละ 18 เทียบกับปกอน หรือเทากับ 1.3 ลานลานเหรียญสหรัฐ อันเปนผลมา
จากความเปราะบางของการฟนตัวของเศรษฐกิจมหภาคของโลก และความไมแนนอนดานนโยบายการลงทุนของประเทศ
ตางๆ อยางไรก็ตาม แนวโนม มูลคารวมของการไหลเวียนเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของเศรษฐกิจโลกนาจะฟน
ตัวอยางคอยเปนคอยไปในชวงระหวางป 2556-2557 ผนวกกับการไหลเขาของเงินลงทุนไปยังกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะ
กลับมามีมูลคาสูงกวากลุมประเทศพัฒนาแลวอันเนื่องมาจากความสนใจของบริษัทขามชาติ (Transnational Companies:
TNCs) ตอการลงทุนในภูมิภาคที่สูงขึ้นทําใหอาเซียนจะยังคงสถานะเปนภูมิภาคที่ดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
สําหรับในระยะกลาง มูลคาการไหลเขาของเงินลงทุนมายังภูมิภาคจะสูงขึ้น และเกินกวามูลคาขางตนจากป 2554
โดยปจจัยสําคัญที่สงผลใหภูมิภาคมีความนาสนใจสําหรับนักลงทุนขามพรมแดน ประกอบดวย การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
ขนาดและศัก ยภาพทางเศรษฐกิจ ของภูมิภาค สภาพแวดลอมทางธุรกิจและการลงทุนที่มีแนวโนมดีขึ้น การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคที่มีความเขมแข็ง การรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Regional Integration) ที่จะสงเสริมการ
เติบโตที่ตอเนื่องของเครือขายการผลิตของภูมิภาค (Regional Production Networks)
ในสวนของบรรดาบริษัทขามชาติเอง ก็ลวนดําเนินกลยุทธดานการผลิตดวยการเขาไปวางฐานการผลิตในภูมิภาค
อยางเขมแข็งมากขึ้น โดยดําเนินกิจกรรมการผลิตในอยางนอยสองประเทศหรือมากกวานั้น ทั้งดวยเหตุผลเชิงเศรษฐกิจและ
เชิงกลยุทธ ซึ่งเทากับเปนการใชประโยชนจากเครือขายการผลิตบนฐานการผลิตรวมกันของอาเซียนดังนั้น การรวมตัวของ
อาเซียน โอกาสใหมทางการลงทุน การประสานประโยชนระหวางชาติสมาชิก และการบังคับใชมาตรการรวมกันในการลด
อัตราภาษีศุลกากรใหเหลือรอยละศูนย มีสวนผลักดันใหบริษัทขามชาติเหลานี้สามารถขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจของ
ตนเองไดภาคการผลิตที่มีศักยภาพโดดเดนของอาเซียน ไดแก เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สิ่งทอและเครื่องนุงหม
ยานยนตและชิ้นสวน และอุปกรณฮารดดิสก (Hard Disk Drive: HDD)
นอกจากนี้ มาตรการในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ได ดํ าเนิ น การในช ว งที่ ผ า นมา มี ส วนเสริม สร างความเขม แข็ ง ด า น
สภาพแวดลอมการลงทุนของภูมิภาคไดเปนอยางดีเชนเดียวกัน มาตรการสําคัญประกอบดวย การเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยความรวมมือของภูมิภาคในสวนของการคาสินคา ภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN
Trade in Goods Agreement: ATIGA) การขับเคลื่อนความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement: ACIA) และการค าบริ ก าร ภายใต ก รอบความตกลงวา ด ว ยบริก ารของอาเซี ย น (ASEAN
Framework Agreement on Services: AFAS) ดวยการมีความตกลงวาดวยการเคลื่อ นยายบุคลากรวิชาชีพ (ASEAN
Agreement on the Movement of Natural Persons: MNP)
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ขณะเดียวกัน ในชวงระหวางป 2552-2555 เปนชวงเวลาที่ประเทศสมาชิกทั้งหลายของอาเซียนตางดําเนินงานเชิง
นโยบายภายในประเทศของตนเอง เพื่อสนับสนุนการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ ไดแก การเปดเสรีการลงทุน การ
สรางบรรยากาศทางการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย การปรับปรุงแกไขกระบวนการและขั้นตอนการเขาลงทุนใหเรียบ
งายมากขึ้น การพัฒนาปจจัยจูงใจในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม การลงนามในขอตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บ
ภาษีซ้ําซอน (Double Taxation) กับประเทศตางๆ การลดอัตราภาษีนิติบุคคล การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจใหม การเสริมสราง
ความเขมแข็งและสมรรถนะเชิงสถาบันที่เกีย่ วของกับการลงทุน ภายในขอบเขตและอาณัติของการสงเสริมการลงทุนที่กวาง
ขึ้น และการดําเนินมาตรการเพื่อลดตนทุนดานการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการอํานวยความสะดวกดานการไหลเวียนของเงิน
ลงทุนอยางไรก็ตาม อาเซียนกําลังจะตองเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการลงทุนและบทบาทของวิสาหกิจตอ
เศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคต ซึ่งจะไดนํามาเรียบเรียงใหผูอานในบทความครั้งตอไป
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