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อมรรัตน์ เจียระไนรุ่งโรจน์1*
บทคัดย่อ
“การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยและเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม :
ศึกษากรณี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ” เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน ด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระหว่างประเทศ
ไทยและเวียดนาม พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความสาคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
กาลังพัฒนา เพราะเงินออมในประเทศไม่เพียงพอจึงต้องการเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการลงทุน
ภายในประเทศ ซึ่ ง การลงทุ น โดยตรงนี้ ยั ง รวมถึ ง ความรู้ เทคโนโลยี การจั ด การและทุ น ทางปั ญ ญา เมื่ อ
เปรียบเทียบกฎหมายทั้งสองประเทศแล้ว พบว่า สิทธิประโยชน์ ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีมีส่วนที่คล้ายกัน เช่น
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล และยกเว้นภาษีนาเข้าวัตถุดิบ อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิทธิในการจ้าง
แรงงานต่างชาติ และอนุญาตต่างชาติถือหุ้น ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทยไม่มีเช่น ไม่มีการเก็บภาษี
จากผลกาไรที่โอนกลับประเทศ และประเด็นสาคัญที่ทาให้มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยและ
เวียดนามต่างกันคือ ระดับของการพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายนี้มานานและต่อเนื่องทาให้ต้อง
หันมาให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมขั้น ที่สูงขึ้นแทนอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น อีกทั้งพื้นที่ที่สามารถตั้งโรงงาน
ได้นั้นก็เหลือไม่มากเท่าเวียดนาม ทาให้มูลค่าการลงทุนในเวียดนามมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี นอกจากนี้ยังควรเน้นการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากนักลงทุน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
ควรมีการประเมินผลความคุ้มค่าของการส่งเสริ มการลงทุนทุกโครงการที่ ให้การส่งเสริมอย่างสม่าเสมอ โดย
เปรียบเทียบกับประโยชน์ต่อสาธารณะทีเ่ กิดขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนและมูลค่าของภาษีทไี่ ม่สามารถจัดเก็บ
ได้จากการให้การส่งเสริม และปรับปรุงระยะเวลาในการดาเนินงานอนุมัติให้รวดเร็ว ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งควรมี
การกระจายอานาจการบริหารออกไปในส่วนของภูมิภาคเพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
คาสาคัญ : การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, การลงทุน, เปรียบเทียบการลงทุน
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A STUDY OF INVESTMENT PROMOTION POLICY IN THAILAND IN COMPARISON WITH
VIETNAM: A CASE STUDY OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT
Amornrat Jairanairungroj1*
Abstract
A study of investment promotion policy in Thailand in comparison with Vietnam: A
case study of foreign direct investment. The study found the foreign direct investment was
essential to economic development of developing countries because domestic saving level was
insufficient for domestic investment needs. Therefore, foreign direct investment was additionally
used in domestic investment. This type of investment was not only in the form of an amount of
money but included technical knowledge, managerial skill, and intellectual capital that can
increase national potential of competition and activate the growth of Thai economy. Comparing
the investment promotion policies between those of Thailand and Vietnam, tax benefits and
non-tax were similar; that was, there was a tax credit for corporate income and an exemption
for raw material import duties a land possessory right, a foreigner employment right. Interestingly,
Vietnam did not have a profit remittance tax which had been levied in Thailand. Apart from tax
collection issues
The different base of Thailand and Vietnam resulted in difference of the investment
promotion policies. Vietnam is at the beginning of developing era; accordingly, there is enough
space for newly establishing industrial factories. Thus, the national economic growth rate in
Vietnam directs to be high and upgraded. In comparison, Thailand is going to reach the saturation
point so the investment promotion has not considered only on tax management but also the
levels of development. Furthermore, the operation of project approval, accompanies with
decentralization of administrative power, should be improved to be more timely and clearly
that favors the smoothness of coordination.
Keywords : Foreign Direct Investment, Investment, Comparative Study
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บทนา
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจ
ขนาดเล็ก และเงินออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการนาไปพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ จึงเกิดความพยายาม
ที่จะนาเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ และหนึ่งในทางเลือกที่ดีคือ การดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศเพราะไม่เพียงแต่จะนาเงินเข้ามาแล้ว ยังมาพร้อมกับ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
การจ้ า งงาน กระจายรายได้ ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การซึ่ งล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะมาซึ่ ง การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ซึ่งทั้งสองประเทศก็ได้มีนโยบายต่างๆออกมาเพื่อดึงดูดนั กลงทุนต่างชาติ ทั้ง
นโยบายทางด้านภาษีและมิใช่ภาษี โดยที่ประเทศไทยได้เริ่มดาเนินนโยบายดังกล่าวก่อนประเทศเวียดนามเกือบ
สามทศวรรษ โดยกลุ่มนักลงทุนหลักที่เข้ามโลก ในช่วงแรกของการดาเนินนโยบายนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่น่าลงทุนประเทศหนึ่งของโลก แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของประเทศไทยลดลงไปมาก ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันการดึงดูดการลงทุนจากประเทศอื่นๆ รวม
ไปถึงปัญหาภายในของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงานที่สุงขึ้น ความไม่สงบทางการเมือง การศึกษานี้ได้
ทาการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ในด้านของ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจากว่าประเทศเวียดนามเพิ่งเริ่มมีการดาเนินนโยบายดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ.
2529 และนักลงทุนจากหลายๆประเทศกาลังจับตามองการเจริญเติบโตของเวียดนาม รวมไปถึง UNCTAD ได้
กล่ า วว่ า ประเทศเวี ย ดนามเป็ น ประเทศมาใหม่ ที่ น่ า จั บ ตามองของโลกในเรื่ อ งของการลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศและการใช้นโยบายนี้ก็ทาให้เวียดนามอาจจะเป็นหนึ่งในเสือของอาเซียน
จากการศึกษาข้อมูลของธนาคารโลกในด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยและ
เวียดนาม พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยค่อนข้างมีความผันผวนและมีแนวโน้มลดลง ใน
ขณะเดียวกันนั้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศเวียดนามเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากภาพด้านล่างนี้ นาไปสู่ประเด็นปัญหาที่ว่าทาไมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
ประเทศไทยจึงขาดเสถียรภาพอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะลดลง ปัญหาเหล่านี้มาจากสาเหตุอะไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทาการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย หลักการพื้นฐาน แนวคิด
ข้อดี ข้อเสียของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ปีพ.ศ.
2545 จนถึงฉบับปัจจุบันรวมไปถึงกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว และกฎหมายส่ง เสริมการลงทุน นามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย และนามาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของไทยต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
วิ ธี ก ารศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เอกสาร (Documentary Research) โดยอาศั ย การค้ น คว้ าและ
รวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ตั้งแต่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการลงทุน วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากหนังสือ ตารา วารสารต่างๆที่
เกี่ ย วข้ อ ง จนกระทั่ งสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งภาครั ฐ บาลที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งของการลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศ เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ผลการวิจัย
1. พัฒนาการของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย
ระยะเริ่มต้นการให้การส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2503 – 2514) มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุนในปี พ.ศ. 2503 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตทดแทนการนาเข้า จะมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดเงิน
ลงทุนจากต่างชาติเพื่อให้เ กิดการผลิตในประเทศไทยส่งเสริมให้เกิดการผลิตทดแทนการนาเข้า ให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าสินค้าเพื่อบริโภคของไทย ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุนนี้มีมาตรการจูงใจเรื่องของการยกเว้นภาษีอากรต่างๆ อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างฝีมือเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ผลของการใช้นโยบายฯ ส่งผลให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และ
เศรษฐกิจขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายแต่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ทาให้เศรษฐกิจเติบโตต่ากว่า
เป้าหมาย ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
ระยะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก (พ.ศ. 2515 – 2539) โดยในช่วงเวลานี้จะขอแบ่งเป็น 3
ช่วงเวลาคือ ช่วงแรก (พ.ศ. 2515 – 2523) ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการประกาศใช้พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่
เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ธุรกิจส่งออกเป็นอันเป็นผลจากการที่ประเทศไทยหันมาใช้นโยบายในการส่งเสริมการ
ส่งออกแทนนโยบายการทดแทนการนาเข้า ซึ่งมีการกาหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมแก่กิจการที่ทาการผลิตเพือ่
ส่งออก ตัวอย่างของมาตรการที่เพิ่มเติมในกฎหมายฉบับนี้ได้แก่ การยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีการค้ าสาหรับ
วัตถุดิบที่จาเป็นต่อการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก และการส่งออกต่อ (re-export) เป็นต้น ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2524 –
2528) ช่วงของการให้ความส่งเสริมด้านการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างเต็มที่ เป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมมีการ
เติบโตเป็นอย่างมากเพราะในช่วงนี้รัฐบาลยังคงดาเนินนโยบายส่งเสริมการส่งออก โดยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อแก้ปัญหาดุลการค้าและการว่างงาน ทาให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่จานวน
มากย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในไทย มีการเร่งพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรม
หนัก อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ครบวงจร เร่งพัฒนาการเกษตร
ในเขตเกษตรก้าวหน้า โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตแทนการขยายพื้นที่เพาะปลูก และเร่งปรับ
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โครงสร้างอุตสาหกรรม และช่วงสุดท้ายคือ ช่วงการขยายตัวของการผลิตเพื่อส่งออกของอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2529 – 2539) เป็นช่วงที่การส่งออกมีการขยายตัวค่อนข้างมาก มีการเปิดเสรีอุตสาหกรรม การ
กระจายไปสู่ภูมิภาค ได้จัดตั้งสานักงานสาขาในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2531 เป็นแห่ง
แรก ถึงแม้ว่านโยบายของรัฐบาลจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนักก็ตาม แต่อุตสาหกรรมในประเทศไทย
เริ่มมีการพัฒนาจากเดิมที่ผลิตสินค้ามูลค่าต่าเพื่อจาหน่ายในประเทศไปเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน มี
มูลค่าสูงมากขึ้นและสามารถส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ จากรูป ที่ 4.1 พบว่ามูลค่าการส่งออกของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2535 มีมูลค่า 824,643.3 ล้านบาท จนกระทั่งปี พ.ศ.2539 มูลค่าการส่งออกของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 1,411,039.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
ระยะวิกฤติเศรษฐกิจ-วิกฤติการเมืองและการฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤติ (พ.ศ. 2540 – 2552) เป็นช่วง
ที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต้มยากุ้ง รัฐบาลจึงมีการประกาศผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้ก าร
ส่งเสริม ตามมาด้วยการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2543 เมื่อ
ประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว ก็ยังตามมาด้วยการเกิดวิกฤติทางการเมือง การเมืองของประเทศ
ไทยไร้เสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลจึงมีความ
พยายามที่จะกระตุ้นการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนด้วยการออกมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
ปรับปรุงประเภทกิจการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กิจการหลายประเภท เร่งอนุมัติโครงการที่ค้างการพิจารณา
ระยะของนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนของประเทศไทย (พ.ศ. 2553 – 2557) ในช่วงการให้การ
ส่งเสริมการลงทุนระยะนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มุ่งเน้นไปที่การให้การส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน โดย
ออกมาตรการต่างๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ ความพยายามในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอื้ออานวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในโครงการวิจัย และ
พัฒนาที่ได้รับการส่งเสริมนโยบายนี้มุ่งเน้นไปที่การกระจายอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคต่า งๆของประเทศ เพื่อให้
เกิดการจ้างงานในพื้นที่ห่างไกล แต่ก็ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าประสบความสาเร็จในการดาเนินนโยบายเนื่องจากว่า
การลงทุนยังคงกระจุกอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตัวเมืองใหญ่ๆเช่นเดิม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับปัจจุบัน 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) ในช่วงนี้คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนให้สอดรับกับสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยสาหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่จะมีการปรับเปลีย่ น
จากการส่งเสริมที่ครอบคลุมเกือบทุกกิจการ (Broad-based) เป็นการส่งเสริมที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีการ
จัดลาดับความสาคัญมากขึ้น (Focus & Prioritized) และมีการทบทวนบัญชีประเภทกิจการที่จะให้การส่งเสริม
ตามยุทธศาสตร์ใหม่โดยเน้นอุตสาหกรรมที่จะช่วยนาไปสู่การปรับ เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถก้าว
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เน้นประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีมูลค่าเพิ่มสูง มี
การวิจัยและพัฒนาหรือการออกแบบ รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่นี้บทบาทของบีโอไอ
จะต้องให้ความสาคัญทั้งการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (Inbound Investment) และการส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ (Outbound Investment) เพื่อก้าวข้ามข้อจากัดด้านทรัพยากรในประเทศ แสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะโอกาสจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศเวียดนาม
เศรษฐกิ จ ของเวี ย ดนามยั งมีอั ต ราการเจริญ เติ บโตอย่ างโดดเด่ น แบบค่ อ ยเป็น ค่ อ ยไปและมี
แนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการเปิดประตู
ทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุที่เวียดนามเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่ม
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แม่น้าโขง กอปรกับความมีศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเอง ทาให้กลายเป็นประเทศที่มีแรงดึงดูด
นักลงทุน จนกล่าวได้ว่าเป็นประเทศเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติมากที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามได้
เสริมสร้างบรรยากาศของการลงทุนที่เอื้อต่อนักลงทุนอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การให้
สิทธิพิเศษในด้านต่างๆ ของการลงทุน ทั้งนี้ เวียดนามประกาศใช้ กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับแรก
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการเพิ่มเติมแก้ไข เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ปัจจุบันกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับล่าสุดที่ใช้คือ Unified Enterprise
Law และ Common Investment Law ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 และเมื่อทาการศึกษาเปรียบเทียบ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม สามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทย
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะบางกรณี)
- ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
- ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ (ไม่เกิน 90%)
1.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศเวียดนาม
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 (สาหรับธุรกิจทั่วไป)
- การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 10 – 20 จากอัตราปกติ
ร้อยละ 25 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกิจการ
- ยกเว้ น ภาษี น าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ งใช้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ ส่ งออกภายในเวลาไม่ เ กิ น 270 วั น
นับตั้งแต่วันที่นาเข้าวัตถุดิบ รวมถึงสิ่งทอและเสื้อผ้าสาเร็จรูป ซึ่งเป็นสาขาการผลิตเพื่อการส่งออก
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของชาวต่างชาติที่พานักในเวียดนามเกิน 183 วันต่อปี
ได้รับสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอัตราเดียวกับชาวเวียดนามแบบอัตราก้าวหน้า หากไม่ได้พานักอยู่ใน
เวียดนาม หรือพานักไม่เกิน 183 วัน เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเดียว คือร้อยละ 20
- ยกเลิกการเก็บภาษีจากผลกาไรที่โอนกลับประเทศ (Profit Remittance Tax)
2. สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี
2.1 สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีของประเทศไทย
- อนุ ญ าตต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น 100% (ยกเว้ น เกษตรกรรม เหมื อ งแร่ กิ จ การบริ ก ารและ
สาธารณูปโภคบางประเภท)
- อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชานาญการเข้ามาทางาน
- ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อม
ล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
- ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
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- ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
- ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อ
การสร้างความมั่นคงในพื้นที่
- ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
- ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจ
ไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
2.2 สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีของประเทศเวียดนาม
- ให้สิทธิในการส่งผลกาไรกลับประเทศได้อย่างเสรี
- สิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนาม เพื่อ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
- การยกเลิกระบบสองราคา เช่น การคิดค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติ
และชาวเวียดนาม
- สิทธิในการใช้ที่ดินในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว โดยเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดิน
และได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินสูงสุด 50 ปี หรืออาจขยายถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
พิเศษ
- สิทธิในการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของเวียดนาม
- อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ 100%
- การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (IAI) กับนักลงทุนภายนอก
อาเซียน เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรี (FTA) และความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด(Closer
Economic Partnership : CEP)
- การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก การสร้างเครือข่ายการผลิตและจาหน่าย
- บริษัทต่างชาติสามารถจ้างแรงงานเวียดนามได้โดยตรง
- สามารถใช้เงินตราต่างประเทศสาหรับทาธุรกรรมภายใน Tan Thuan EPZ
- สิทธิการเช่าที่ดินสามารถโอนให้แก่บุคคลที่สามได้
- Haiphong Export Processing and Industrial Zone Authority (HEPIZA) ใ ห้ กา ร
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมแรงงานท้องถิ่นร้อยละ 20-30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งมีบริการจัดหาและ
คัดเลือกแรงงานเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ยกเว้นค่าเช่าสาหรับที่ดินประเภท Natural Land เป็นระยะเวลา 5-15 ปี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษานี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนในต่างประเทศที่นักลงทุนให้ความสาคัญนั้นมี
มากกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม นักลงทุนต้องตัดสินใจโดยอาศัยความได้เปรียบต่างๆที่จะได้รับจากการ
เข้ามาลงทุน ทั้งด้านความได้เปรียบจากการขยายการผลิต การขยายตลาดมาสู่ ประเทศผู้รับการลงทุน ค่าจ้าง
แรงงาน สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน จากปัจจัยเหล่านี้ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
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มากกว่าประเทศเวียดนามในหลายๆด้าน คือตลาดในประเทศไทยมีกาลังซื้อมากกว่า โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคมีความพร้อมมากว่า แต่ขณะเดียวกันประเทศเวียดนามก็มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่าและมี
ประชากรวัยทางานที่มากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กลุ่มนักลงทุนหลักของประเทศไทยและเวียดนามก็ต่างกัน คือกลุ่ม
นักลงทุนหลักของเวียดนามคือ นักลงทุนจากเกาหลี เนื่องจากภูมิประเทศที่เวียดนามนั้นอยู่ใกล้กับตลาดเป้าหมาย
ของเกาหลีมากกว่า นั่นคือประเทศจีน และนักลงทุนหลักในประเทศไทยคือญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ตั้งแรกยุคแรกๆที่ประเทศไทยใช้นโยบายดึงดูดนักลงทุน ซึ่งใช้มาก่อนเวียดนามเกือบ 2 ทศวรรษ ถึงแม้ว่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเวียดนามนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญและได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าประเทศเวียดนามจะน่าลงทุนมากกว่าประเทศไทย แต่ระยะของการเติบโต
ของทั้งสองประเทศนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ เวียดนามอยู่ในระยะเริ่มพัฒนาทาให้ยังเหลือทรัพยากร เหลือพื้นที่
ในการตั้งโรงงานอีกมากมาย สามารถประกอบกิจการที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้ และวัยแรงงานกับค่าจ้างยังมีความ
ได้เปรียบด้วย แต่ประเทศไทยนั้นเริ่มหันมามุ่งความสาคัญกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นทั้งนี้เพราะ
ประเทศไทยเหลื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ ก่ อ ตั้ ง อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานเข้ ม ข้ น น้ อ ย และมี ค วามพร้ อมที่ จ ะพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วให้มีความ Hi-Technology มากขึ้นได้ ส่งผลให้นโยบายล่าสุดที่ประเทศไทยมุ่งเน้นนั้นมี
แนวโน้มไปทางการใช้การส่งเสริมอุตสาหกรรมขั้นสูงต่างๆในรูปของนโยบายให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
(Activity-Base Incentives) และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค่ า ของโครงการ (Merit-Base Incentives)
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ประเทศไทยควรมุ่งเน้นการส่งเสริมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมและจริงจังมาก
ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะของคนในประเทศ เช่น การกาหนดนโยบายให้ให้นักลงทุนต้องมีการร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนากับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นั้นๆ มิควรมุ่งเน้นการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเท่านั้นเพราะในทุกๆประเทศ
ที่ต้องการเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติล้วนให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่แตกต่างกันในด้านนี้ และควรมีการประเมินความ
คุ้มค่าจากการให้การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีดังกล่าว และควรปรับปรุงระยะเวลาดาเนินการให้ชัดเจนและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุน
2. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปสามารถนาข้อมูลจากการศึกษานี้ไปต่อยอดเพื่อศึกษาในประเด็น ของ
ข้อจาจัด ข้อควรระวังในด้า นการค้าการลงทุนที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ วิเคราะห์คาขอรับ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จนไปถึงศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติแยก
เป็นรายประเภทธุรกิจและรายประเทศ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากหลายท่านให้ความอนุเคราะห์ ได้แก่ อาจารย์ รศ.ดร.
ชนินทร์ มีโภคี ที่สละเวลาเป็น ที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ติดตามความคืบหน้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ และอาจารย์ ดร.จักรพงศ์ อุ ชุปาละนันท์ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ตลอดจนคาแนะนาเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์เพื่อให้งานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก
คณาจารย์ ผู้ มี พ ระคุ ณ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ผู้ เ ขี ย นขอขอบพระคุ ณ รศ.ดร.พี ร ะ เจริ ญ พร, อาจารย์ ป ระจ าคระ
เศรษฐศาสตร์, คุณสุวิดา ธัญวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชานาญการ, กลุ่มนโยบายการลง ทุน สานัก
ยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน, สานักงานส่งเสริมการลงทุน, คุณชลอร รอดคลองตัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
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การลงทุน, บริษัท ซูมิโตโม่ อิเล็กทริค ไวร์ริ่งซิสเต็มส์ ประเทศไทย จากัด เสียสละเวลาของท่านมาให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสุดท้ายขอขอบพระคุณครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นกาลังใจในการทา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอด อีกทั้งคอยสนับสนุนผู้เขียนในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆ ศิลปศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ เ ศรษฐศาสตร์ ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านที่คอยให้กาลังใจและให้คาปรึกษาผู้เขียนตลอดมา
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