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บรรษัทระหวางประเทศ : เสนทางการพัฒนาของกลุมทุนไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

                       นายทุนไทยกํ าลังหาวหาญสุดขีด !

           ผมไดบทสรุปขางตนนี้จากการติดตามขาวสารเศรษฐกิจในชวง 4-5 ปนี้ กลุมทุน
ของไทยกํ าลังกระจายการลงทุนไปสู ตางประเทศ ความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางระบบ
เศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลก ทํ าใหสังคมเศรษฐกิจไทยปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตร 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ยังผลใหทัศนภาพของนายทุนไทยแปรเปลี่ยนไป 
อย างสํ  าคัญ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทํ  าให โลกแปรสภาพเป นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
(globalization) ทํ าใหนายทุนไทยเปลี่ยนแปลงเศรษฐทัศนไปในทางที่มองโลกทั้งมวลเปนตลาด
การลงทุน มิไดจํ ากัดเฉพาะการลงทุนในราชอาณาจักรไทยเทานั้น
           ในขณะนี้ บริษัทยักษใหญของไทยหลายตอหลายบริษัทไดเขาไปลงทุนใน
ประเทศตางๆและอีกหลายบริษัท แมจะยังไมมีอาณาจักรการลงทุนในตางประเทศ แตก็กํ าลัง 
เดินอยูบนเสนทางเดียวกัน
           *ในบรรดาบริษัทยักษใหญดวยกัน กลุมเจริญโภคภัณฑดูเหมือนจะมีพฤติกรรม 
อันหาวหาญกวาบริษัทอื่นใด แหลงขอมูลที่เชื่อถือไดกลาววา กลุมเจริญโภคภัณฑไดเขาไป
ประกอบธุรกิจในประเทศตางๆ รวม 12 ประเทศ  บริษัท CP Pokphand Co. ซึ่งเปนฐานเศรษฐกิจ
ของกลุมเจริญโภคภัณฑในฮองกงไดเขาตลาดหลักทรัพยลอนดอนในเดือนพฤศจิกายน 2533  
และกํ าลังจะจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยนิวยอรคในไมชานี้ นอกจากไทยและฮองกงแลว  
ผลประโยชนที่สํ าคัญของกลุมเจริญโภคภัณฑอยูในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ 
เตอรกี เฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุมเจริญโภคภัณฑไมเพียงแตจะไดลงทุนสรางโรงงาน
ฆาสัตวปก ซึ่งคาดวาจะมีสวนแบงตลาดถึง 80% ในนครปกกิ่งเทานั้น หากยังไดผลิตรถจักรยาน
ยนตและรายการโทรทัศนอีกดวย

           * กลุมสหยูเนี่ยนเขาไปจัดตั้ง Saha-Union International (Georgia), Inc.  
ในเมือง Tallapoosa มลรัฐยอรเจีย สหรัฐอเมริกา เมื่อตนป 2533 และซื้อโรงงานปนดายมูลคา  
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10 ลานเหรียญอเมริกัน กอนหนานี้ กลุมสหยูเนี่ยนมีสํ านักงานการคาที่นครนิวยอรคและ 
ซานฟรานซิสโก
           * เครือซีเมนตไทย เขาไปรวมลงทุนกับบริษัทอิตาลี่ในการตั้งโรงงานกระเบื้อง 
ในมลรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา
           * บริษัทยูนิคอรด ซื้อหุนทั้งหมดของ Uni Group ในป 2533 ซึ่งยังผลใหได 
เขาไปครอบครอง Bumble Bee Seafoods Co. แหงแคลิฟอรเนีย และ Unifisch GmbH ซึ่ง Uni 
Group ลงทุนรวมกับเยอรมนี

           นิตยสาร The Economist  รายงานวา บัดนี้ นายทุนไทยเขาไปลงทุนในสหรัฐ
อเมริกามากกวาที่นายทุนอเมริกันเขามาลงทุนในประเทศไทยเสียแลว ในป 2532 บริษัทอเมริกัน
เขามาลงทุนในประเทศไทยเพียง 14 โครงการ มูลคาการลงทุน 68 ลานเหรียญอเมริกัน (หรือ
ประมาณ 1,700 ลานบาท) ในป 2533 (เฉพาะชวง 10 เดือนแรก) มีโครงการลงทุนอเมริกัน 19 
โครงการ มูลคาการลงทุน 92 ลานเหรียญอเมริกัน (ประมาณ 2,300 ลานบาท) เงินสดจํ านวน  
285 ลานเหรียญอเมริกันที่บริษัทยูนิคอรดจายไปเพื่อซื้อบริษัทบัมเบิลบีในป 2533 นั้นมีมูลคา 
มากกวาการลงทุนของชาวอเมริกันในประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวนี้ (The Economist, 
December 22, 1990)
           นายจีน เคลลี่ (Jean Kelly) เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยอเมริกัน ซึ่งมีหนาที่ 
ศึกษาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสหรัฐอเมริกากับไทยยืนยันวา หากพิจารณาเฉพาะ
กระแสการเคลื่อนยายเงินทุนเปนรายปโดยไมคํ านึงยอดสะสมที่มีมาตออดีต ขณะนี้การลงทุนของ
ไทยในสหรัฐอเมริกามีมากกวาการลงทุนของชาวอเมริกันในประเทศไทย ขอมูลของกระทรวง
พาณิชยอเมริกันบงบอกวา ในป 2532 นายทุนไทยลงทุนในสหรัฐอเมริกาประมาณ 71 ลาน
เหรียญอเมริกัน กระนั้นก็ตาม จํ านวนโครงการการลงทุนยังคงอยูในระดับปละ 4-5 โครงการ และ
มูลคาการลงทุนยังคงอยูในระดับต่ํ า (The Nation, January 31, 1991)
           นับต้ังแตป 2504 เปนตนมา ธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว 
ทั้งนี้เปนผลจากนโยบายการสงเสริมการลงทุน ซึ่งใหความสํ าคัญแกธุรกิจขนาดใหญมากกวา 
ธุรกิจขนาดเล็ก บัดนี้ บริษัทยักษใหญของไทยกํ าลังเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศของโลก 
ที่สาม หรือที่เรียกกันในวงวิชาการเศรษฐศาสตรระหวางประเทศวา TWMs (Third World 
Multinationals)
           บรรษัทระหวางประเทศหรือ MNCs (Multinational Corporations) ถือกํ าเนิดขึ้น
ในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งในปจจุบันเปนกลุมประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ ลักษณะสํ าคัญ
ของ MNCs ก็คือ การเปนบริษัทยักษใหญที่มีอํ านาจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดในอุตสาหกรรมที่
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ประกอบการ มีสาขาหรือบริษัทในเครือในตางประเทศจํ านวนมากและมีเครือขายทั่วโลก บรรษัท
ยักษใหญเหลานี้จะใชคุณภาพของสินคา ลักษณะอันหลากหลายของสินคา (product 
differentiation) และเครื่องหมายการคาหรือยี่หอเปนเครื่องมือสํ าคัญในการบุกเบิกตลาดและ 
ขยายฐานการผลิต MNCs นิยมจัดตั้งสาขาของตนเองขึ้นในตางประเทศมากกวาการประกอบ
ธุรกิจรวมทุน (joint venture) กับนายทุนทองถิ่น
           แตบรรษัทระหวางประเทศมิไดมีเฉพาะแตในโลกที่หนึ่งเทานั้น โลกที่สาม
ก็มีบรรษัทระหวางประเทศดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้มีมาตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว 
แต TWMs มีลักษณะแตกตางจาก MNCs อยางมาก  เมื่อญ่ีปุนเริ่มมีบรรษัทระหวางประเทศใน 
ทศวรรษ 2500 นั้น นายทุนและนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันตางพากันเยยหยัน และพากันดูถูก
บริษัทยักษใหญของญี่ปุนเหลานี้วาเปนธุรกิจกระจอก ลักษณะและพฤติกรรมของบริษัทญี่ปุน 
อยางเชนกลุมบริษัทมิตซูบิชิ และกลุมบริษัทมิตซุยแตกตางจากบริษัทยักษใหญอเมริกันใน 
ทศวรรษ 2500 เกือบโดยสิ้นเชิง แตเพียง 30 ปใหหลัง บรรดาบริษัทยักษใหญของญี่ปุนเหลานี้ 
พากันเขาไปกวานซื้อธุรกิจอเมริกันเปนวาเลน แมแตธุรกิจที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและ 
สวนสาธารณะก็ยังตกอยูในกํ ามือของนายทุนญี่ปุน จนประชาชนชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยหวาด
ผวาวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันกํ าลังถูกครอบงํ าดวยทุนญี่ปุน
           บรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม หรือ TWMs มีขนาดเล็กกวา MNCs จาก
โลกที่หนึ่งมาก โดยมักจะจํ ากัดการลงทุนเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน มิไดมีเครือขายทั่วโลก 
ดัง MNCs หากแตมีสาขาในตางประเทศเพียงจํ านวนนอยนิดนิยมใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงาน 
เขมขน (labour-intensive technology) นิยมผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด (standardized 
products) ไมนิยมผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งทํ าใหความจํ าเปนในการใชจายเพื่อการ
โฆษณามีนอย นิยมประกอบธุรกิจรวมทุนกับนายทุนทองถิ่น ตลอดจนมีแนวโนมที่จะใชวัตถุดิบ
และปจจัยการผลิตในประเทศเจาบานมากกวา MNCs จากโลกที่หนึ่ง กลยุทธทางการตลาดของ 
TWMs ก็คือ การขายสินคาราคาถูก และการปรับปรุงคุณภาพสินคาใหตองตามรสนิยมของ 
ผูบริโภคในประเทศเจาบาน
           เนื่องจาก TWMs มีลักษณะแตกตางจาก MNCs ในหลายๆดานนี้เอง นัก 
เศรษฐศาสตรบางคนจึงไมถือวา TWMs เปนบรรษัทระหวางประเทศ แตบางคนก็มีความเห็นวา 
TWMs เปนพัฒนาการขั้นแรกเริ่มของ MNCs  หากประเทศเจาของ TWMs มีการพัฒนาทาง 
อุตสาหกรรมมากขึ้น และ TWMs เติบใหญข้ึน  ในไมชาความแตกตางระหวาง TWMs กับ MNCs 
จะคอยๆสลายไป  ในทศวรรษ 2500 Toyota Motor แตกตางจาก General Motor อยางมาก  
และ General Electric ก็ทิ้งหาง Matsushita Electric ในทางเทคโนโลยีหลายชวงตัว  แตบัดนี้ 
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เปนที่ประจักษชัดวา บริษัทยักษใหญของญี่ปุนกํ าลังนํ าหนาบริษัทยักษใหญในกลุมประเทศ
มหาอํ านาจเกาอยางมิอาจปฏิเสธได
           กลุมทุนในประเทศไทยไดเติบกลาขึ้นมาจนถึงระดับที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
สูงเกินกวาที่ระบบเศรษฐกิจไทยจะรองรับได การออกไปผจญภัยทางเศรษฐกิจในตางแดน 
จึงดูเหมือนจะเปนเสนทางที่มิอาจหลีกเลี่ยงได บริษัทยักษใหญของไทยกํ าลังเขาแถวเปน TWMs 
ไมเพียงเฉพาะกลุมเจริญโภคภัณฑ เครือซีเมนตไทย กลุมสหยูเนี่ยน และกลุมยูนิคอรดเทานั้น  
หากทวากลุมเกษตรรุงเรืองก็กํ าลังเยื้องยางบนเสนทางเดียวกันอีกดวย (ผูจัดการรายวัน ฉบับ 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2534)

           การออกไปผจญภัยทางเศรษฐกิจดวยการลงทุนในตางแดนของบริษัทยักษใหญ
ของไทยในชวงทศวรรษที่ผานมานี้นั้น เกิดจากเหตุปจจัยที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ คือ

           ประการแรก บริษัทยักษใหญของไทยพยายามแสวงหาผลประโยชนจากชวง
โอกาสการลงทุนที่เปดให ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตรุดหนาอยางรวดเร็ว การเขาไป 
ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และอินโดจีน นับเปนอุทาหรณอันดี

           ประการที่สอง ความเกรงกลัวผลกระทบอันเกิดจากนโยบายการกีดกันการคา 
หรือนโยบายปกปองอุตสาหกรรมในประเทศที่เคยเปนตลาดสํ าคัญ ทํ าใหบริษัทยักษใหญของไทย
จํ าตองพิจารณาถึงการยายโรงงาน กรณีของกลุมสหยูเนี่ยนและกลุมยูนิคอรดจัดอยูในประเด็นนี้ 
เพราะสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดสินคาออกสํ าคัญทวีความเขมขนในการดํ าเนินนโยบายการ 
กีดกันการคา ทั้งในกรณีส่ิงทอและปลาทูนากระปอง นอกจากนี้ การที่สหรัฐอเมริกาเริ่มตัดทอน
สิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร (GSP) ที่เคยใหแกไทย  ยิ่งเปนปจจัยผลักดันใหบริษัทยักษใหญของ
ไทยเขาไปลงทุนในสหรัฐอเมริกามากขึ้น ขอที่นาสังเกตก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก
ไดรับผลกระทบในเรื่องนี้มากกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ

           ในไมชา เราจะไดเห็นบรรษัทระหวางประเทศของไทยเขาไปลงทุนในประชาคม
ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่ประชาคมยุโรปรวมตัวเปนตลาดเดียว (Single Europe)  
ในป 2535 การที่ประชาคมยุโรปมีแนวโนมที่จะกีดกันสินคานอกประชาคมมากขึ้นไดผลักดันให
บริษัทยักษใหญของสวีเดนและนอรเวยพากันยายโรงงานเขาสูประชาคมฯ บริษัทยักษใหญของ
ไทยอาจจะตองดํ าเนินตามรอยเดียวกันในเวลาอันไมชาไมนานนี้


