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ในบทความครั้งกอน ผมไดเรียบเรียงเนื้อหาใหทานผูอานทราบเกี่ยวกับสถานการณภาพรวมของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศในอาเซียน ผมจึงขอนําเสนอในหัวขอนี้ตอเนื่องจากเนื้อหาดังกลาว จากสถานการณชวงที่ผานมาพบวา
บทบาทของบริษัท ข ามชาติ (Transnational Companies: TNCs) ในการเขามาพัฒ นาและขยายการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนมีม ากขึ้นเป นลํ าดั บ กล าวคื อ บริ ษัทเหลานี้เขามาวางฐานการผลิตในภูมิภาคอยางเขม แข็งยิ่งกวาในอดีต โดย
ดําเนินงานเชิงกลยุทธดานการผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแตสองประเทศขึ้นไป และใชประโยชนจากเครือขายการ
ผลิตที่เชื่อมโยงกันอยูภายในภูมิภาคในลักษณะของฐานการผลิตรวมกัน แทนการดําเนินงานในประเทศเดียว การรวมตัวกัน
ของอาเซียน โอกาสที่อุบัติขึ้นใหม การเสริมประโยชนระหวางกันในเชิงภูมิศาสตร และการยกเลิกภาษีศุลกากร ลวนเปน
ปจจัยที่สงเสริมใหบริษัทขามชาติขยายกิจการในอาเซียน และใชประโยชนจากเครือขายการผลิตของภูมิภาคไดอยางเต็มที่
ทั้งนี้ บริษัท ขามชาติที่มีชื่อเสียงระดับ โลกจํานวนมากไดห ลั่งไหลเขามาตั้งฐานการผลิตในอาเซียนเกือ บทั้งสิ้น
บริษัทขามชาติที่ผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อการบริโภค (Consumer Electronics) 10 รายชั้นนําของโลก (เชน ซัมซุง
เฮชพี โซนี่ แอลจี โตชิบา โนเกีย พานาโซนิค แอปเปล ไมโครซอฟท และเดลล) ตางก็ยายฐานการผลิตมายังอาเซียนทั้งหมด
ขณะที่บริษัทดานยาและเคมีภัณฑก็ใหความสนใจเขามาดําเนินกิจการในอาเซียนมากขึ้นดวย ดังนั้น บริษัทขามชาติจึงเปน
กลไกทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญตอการผลิตสินคาระดับโลกมากขึ้น มีสวนรวมในหวงโซมูลคาของโลก (Global Value
Chain) รวมถึงเปนแหลงสงออกสินคาตางๆ ไปยังตลาดโลกมากขึ้น
อุตสาหกรรมที่มคี วามโดดเดนของอาเซียน ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อาเซียนเปนทั้งผูผลิตและ
ผูสงออกเครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็ก ทรอนิกสที่หลากหลาย เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น กลองถายรูป หมอหุงขาว
คอมพิวเตอร โทรทัศน คียบ อรดคอมพิวเตอร รวมถึงสวนประกอบตางๆ 2) อุตสาหกรรมฮารดดิส กไดรฟ (Hard Disk
Drives) อาเซียนผลิตฮารดดิสกไดรฟไดถึงมากกวารอยละ 80 ของการผลิตทั้งหมดของโลก โดยมีบริษัทขามชาติ (เชน ซัม
ซุง โตชิบา เวสเทิรนดิจิตอล และอินเทล) เปนตัวจักรขับเคลื่อนการผลิตที่สําคัญของภูมิภาค
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3) อุตสาหกรรมยานยนต อาเซียนเปนผูผลิตและสงออกรถบรรทุก 1 ตัน และยานพาหนะโมเดลใหม ๆ รายใหญ
ที่สุดของโลก โดยมีบริษัทขามชาติอยางโตโยตา วอลโว และนิสสัน เขารวมในเครือขายการผลิตของภูมิภาคที่มีผูจัดจําหนาย
ของทองถิ่นรวมอยูดวย จึงทําใหภูมิภาคกลายเปนสวนสําคัญของหวงโซอปุ ทานของโลกมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทขามชาติที่
ผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบยานยนตจํานวนมากก็ตั้งฐานการผลิตอยูในอาเซียนดวยเชนกัน 4) อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม บริษัทผูคาปลีกและผูผลิตเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําของโลก เชน อาดิดาส ลีวาย แกป ทารเก็ต เฮชแอนดเอ็ม
เบเนต็อง ฯลฯ ลวนจัดจางการผลิตเสื้อผาและรองเทาในอาเซียนทั้งสิ้น โดยเฉพาะในประเทศที่ยังมีคาจางแรงงานคอนขาง
ต่ํา ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ภูมิทัศนดานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอาเซียน กําลังมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยวิวัฒนาการสําคัญ ประกอบดวย ปริมาณเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่สูงขึ้น แหลงที่มา
แห ง ใหม ข องการลงทุ น ภาวะอิ่ ม ตัว ของสภาพแวดล อ มที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การซื้อ ขายและควบรวมกิ จ การ (Merger &
Acquisition: M&A) การเพิ่ ม ขึ้ น ด านภู มิ ภ าคภิ วัต น แ ละโลกาภิ วั ต น ข องวิส าหกิ จ (Enterprise Regionalizationand
Internationalization) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสูภายนอก (Outward FDI) ของอาเซียนอิทธิพลของการรวมตัว
ของภูมิภาคตอการตัดสินใจดานการลงทุนและการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทขามชาติที่สูงขึ้น บทบาทของเครือขาย
การผลิตของภูมิภาคที่สูงขึ้น และการที่ภูมิภาคนี้ไดรับความสนใจและเปนที่รูจักมากขึ้นในเวทีโลกในสถานะของผูเลนราย
สําคัญดานการมีสวนในหวงโซอุปทานและการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง การ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นตาง ๆ ของภูมิทัศนดานการลงทุนเหลานี้ยอมสงผลตอการกําหนดนโยบายการลงทุนของภูมิภาคใน
อนาคต
หากจะกลาวถึงประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอภูมิทัศนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของอาเซียนมากที่สุด ก็
เห็นจะเปนมิติดานภู มิ ภาคภิ วัตน และโลกาภิ วัตนของวิส าหกิจ อาเซียนซึ่งมีอัตราการเติบ โตอยางรวดเร็วอยางชัดเจน
กลาวคือ จํานวนและสมรรถนะของวิสาหกิจอาเซียนที่มีความพรอมในการเปนผูเลนระดับภูมิภาคมีสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
ความตองการของวิสาหกิจเหลานี้ตอการลงทุนและขยายกิจการภายในภูมิภาค (Intra-regional Investment) ที่เติบโตขึ้น
จนสรางสถิติสูงสุดเปนประวัติกาลที่มูลคา 2.63 แสนลานเหรียญสหรัฐในป 2011 ปจจัยขับเคลื่อนและแรงจูงใจสําคัญของ
วิสาหกิจอาเซียนในการเขาสูกระบวนการภูมิภาคภิวัตนและโลกาภิวัตน ไดแก ความจําเปนที่จะตองเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขัน รวมถึงเติบโตและอยูรอดในวงการธุรกิจ ทามกลางกระบวนการรวมตัวของภูมิภาคที่กําลังจะเกิดขึ้นและ
ดําเนินไปอยางรวดเร็ว
ขณะที่ ป จ จั ย ที่ เป น องค ป ระกอบอื่ น ๆ ได แ ก การแสวงหาโอกาสด า นการตลาด ความต อ งการยกระดั บ
ประสิทธิภาพทางธุรกิจ การเขาถึงทรัพยากรและสินทรัพยเชิงกลยุทธ (Strategic Assets) การพัฒนาและใชประโยชนจาก
ชื่อเสียงของตราสินคา (Brand Reputations) การใชประโยชนจากความสัมพันธที่มีภายในเครือขายที่เกี่ยวของ (Network
Relationships) การดําเนินตามแบบจําลองทางธุรกิจในเชิงบูรณาการ (Integrated Business Models) และการไดรับ
ผลประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ซึ่งเปนผลพวงจากการรวมตัวกันของอาเซียน เปนตน
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