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Á¤ºÉ° Å¤n�µ�¤µ�̧Ê รัฐบาลสหรัฐฯไดอ้อกรายงานในเชิงเชิญชวนใหน้กัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนในสหรัฐฯ Á�ºÉ°��µ��¦ ³ Á�«¤¸
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากมาย Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��¦ ³ Á�«° ºÉ�Ç ° �̧�́Ê�¥�́Á�È�¦ µ¥�µ��̧É�°�¥ÎÊµÄ®o¡ ¨ Á¤º°�°Á¤ ¦ ·�́�Á®È��¹�
ความสาํคญัของเมด็เงินลงทุนจากต่างประเทศ �¹É��³�nª ¥�n°Ä®oÁ�·��µ¦ �oµ��µ��»�£µ¡ �̧É¤ ¦̧ µ¥Å�o ¼� มีการลงทุนดา้นวจิยัและ
พฒันา (R&D) Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê� รวมถึง �nª ¥Á¡ ·É¤�̈�̈·�Â̈ ³ �¥µ¥�µ¦  n�° °��°��¦ ³ Á�« ขณะเดียวกนั รัฐบาลสหรัฐฯ ก็เร่งรัดให้
หน่วยงาน SelectUSA �nª ¥Á®¨ º° �́�̈��»��nµ��µ�·�̧É�o°��µ¦ Á�oµ¤ µ̈ ��»�Ä��¦ ³ Á�«° ¥nµ��¦ �ª��¦ Á¡ ºÉ°�ª µ¤  ³ �ª �¦ ª �Á¦ Èª
รวมถึง การดึงดูดนกัธุรกิจต่างชาติ ดว้ยการออกไปจดัเวทีสมัมนาหรือทาํ Road Show Ä��nµ��¦ ³ Á�«° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�ในช่วง 5

เดือนแรกของปี 2014 หน่วยงาน SelectUSA ออกไปเชิญชวนนกัลงทุนต่างประเทศกวา่ 15 �¦ Ế� ใน 11 ประเทศ และคาดวา่
�³ Á�·� µ¥¡ ��³ �́��»¦ �·��nµ��µ�·�́Ê��Îµ�n° Å�Ä��nª ��¦ ¹É�®¨ �́�°��̧�̧Ê° �̧�¦ ³ ¤µ�Å¤n�ÎÉµ�ª nµ11 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �

การเสนอรายงาน “Winning Business Investment in the United States” ของสหรัฐฯ Å¤n¦ ¼oª nµ�³ Á�È��ª µ¤�́Ê�Ä�
หรือความบงัเอิญ �̧É ®¦ �́² �ÎµÁ�È��o°��¦ ³�»o�Á«¦ ¬��·�° �̧¦ ³ ¨ °� จึงออกรายงานเรียกความสนใจและดึงดูดเมด็เงินลงทุน
ต่างชาติ �́Ê��̧Ê เศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงไตรมาสแรก 2014 สร้างความผิดหวงัอยา่งไม่คาดคิด เป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศ
แปรปรวนอยา่งสาหสั จนสร้างความเสียหายแก่ภาคการผลิต การส่งออก การลงทุน และการก่อสร้างต่างๆ ทาํใหเ้ศรษฐกิจในช่วง
3 Á�º°�Â¦ ��°��̧�̧Ê���°¥ แถมบรรดาองคก์รการเงินระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคารโลก และ กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ
(IMF) ไดป้รับตวัเลขอตัราการขยายตวัของสหรัฐฯลดลง �µ��̧ÉÁ�¥�µ�ª nµ�³ Á�·�Ã��¦ ³ ¤µ�2.8% ในปี 2014 กลายเป็นอตัรา
ขยายตวัราว 2%

¥·É�Å��ª nµ�́Ê���µ¦ �¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ®���Ã¥�µ¥�µ¦ Á�·��°���µ�µ¦ �̈µ� ®¦ �́² Ä�Á�º°�¤·�»�µ¥��̧É�nµ�¤µ��È¤¤̧�·�¦ �́
¨ �° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã��µ�Á«¦ ¬��·��°��¦ ³ Á�«Á�n��́���µ��̧ÉÁ�¥�µ��µ¦ �rª nµ�³�¥µ¥�́ª �¦ ³ ¤µ��2.8-3.0% ในปี 2014 กลบั
Á�È�° �́¦ µÁ¡ ·É¤ ¦ µª �2.1-2.3% Â�n�¹��¦ ³ �́Ê��È�µ¤���µ�µ¦ �̈µ� ®¦ �́² �¥�́��Á�·�®�oµ�³ ¨ °�µ¦ Ä�o¤µ�¦ �µ¦ �QE ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��
โดยจะลดปริมาณ QE ลงอีก 10,000 ลา้นดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ทาํใหก้ารใช ้QE ¤�̧¦ ·¤µ��́Ê� ·Ê�Á®¨ º°�35,000 ลา้น
ดอลลาร์ และคาดวา่มาตรการ QE �nµ�³  ·Ê� »�̈�Ä�ไตรมาส »��oµ¥�°��̧�̧Ê�Á�È��̧É�nµ �́Á��ª nµ�®µ�¤µ�¦ �µ¦ �QE ปิดฉากลง 
��³ �̧ÉÁ«¦ ¬��·� ®¦ �́² �¥�́Å¤n¢ºÊ��́ª ° ¥nµ� ¤ ÎÉµÁ ¤ °�° µ��ÎµÄ®oÁ«¦ ¬��·� ®¦ �́² �̈�́ ¼n �µ��µ¦ �rÁ̈ ª ¦ oµ¥° �̧¦ °���oª ¥Á®�»�̧Ê�
�µ��µ¦  ®¦ �́² ° µ�Ä�o¤µ�¦ �µ¦ Á«¦ ¬��·�° ºÉ�Ç��nª ¥�¦ ³ �»o��µ¦ ¢ºÊ��́ª ° ¥nµ�Â�È��́��n°Å��° µ�·��µ¦ �¹��¼��µ¦ ¨ ��»��µ�
�nµ��¦ ³ Á�«��¹É� ®¦ �́² �́�Á�È�Â®¨ n�̈��»��̧ÉÃ��Á�n�Â̈ ³ Å¤nÁ�È�¦ °�Ä�¦ Á®¤º°��́�

Money Monitor: สหรัฐอเมริกา สุดยอดแหล่งลงทุนต่างชาติ 2014



�́��́Ê�Â�n�̧2006 สหรัฐฯ Á�È��¦ ³ Á�«�̧É¤�̧µ¦ ¨ ��»�Ã�¥�¦ ��µ��nµ��¦ ³ Á�«¤µ��̧É »�ในช่วงปี 2006-2012 สหรัฐฯมีเมด็เงิน
¨ ��»�Ã�¥�¦ ��µ��nµ��¦ ³ Á�«Á�È�¤¼̈�nµ¦ ª ¤�́Ê� ·Ê� 1.5 ลา้นลา้นดอลลาร์ ในปี 2013 มียอดการลงทุนดงักล่าวประมาณ
193,000 ลา้นดอลลาร์ Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�¤¼̈�nµ�̧2012 �̧ÉÅ�o¦ �́Á�·�̈��»��nµ��µ�·Á�È�Á�·�166,000 ลา้นดอลลาร์ 

จุดขายสหรัฐฯ

รายงานของรัฐบาลอเมริกนั ระบุวา่สหรัฐฯน่าจะรักษาเสน่ห์ดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น Â¤ oª nµ�̧É�nµ�Ç มา จากการ
 Îµ¦ ª ��ª µ¤�·�Á®È��°��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼�Ä��¦ ·¬�́�́Ê��Îµ�nµ�Ç �́Éª Ã̈ �Ã�¥�¦ ·¬�́�̧É�¦ ¹�¬µ A.T. Kearney พบวา่ สหรัฐฯไม่เคย
ครองแชมป์อนัดบั 1 เลย ¤µ�́Ê�Â�n�̧2001 แตป่รากฏวา่ในปี 2013 สหรัฐฯ �̈µ¥Á�È��·�Â���̧É�¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼�Å�ö��ª µ¤�·�Á®È�
ª nµ° ¥µ�Á�oµÅ�̈��»�¤µ��̧É »�จนส่งผลใหส้หรัฐฯ �ª oµÂ�¤�rÂ®¨ n�̈��»��̧É�̧ »�Ä� µ¥�µ�¼o�¦ ·®µ¦ �»¦ �·��́Ê��Îµ�ª nµ300 ราย ใน 28

�¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ � และนบัเป็นการครองอนัดบั 1 Á�È��¦ Ế�Â¦ �Ä�¦ °�12 ปี ขณะเดียวกนั รายงานล่าสุดของ A.T Kearney ไดแ้ก่
The 2014 A.T Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index ไดป้รากฏผลวา่  ®¦ �́² ¥�́��¦ Ế�Â�¤�r�n°
° �̧®�¹É� ¤ ¥́ Ã�¥�¼o�¦ ·®µ¦ �̧É¡ ¹�¡ ° Ä�̈��»�Ä� ®¦ �́² ¤ ̧ �́ nª ��¹�49% �°��¼o�°�Â�� °��µ¤�́Ê�®¤��¹É��́�Á�È� �·�· ¼� »�Ä�
รอบ 16 ปี ของ A.T Kearney �̧ÉÁ¦ ·É¤  Îµ¦ ª ��ª µ¤�·�Á®È��́��̈nµª Á�È��¦ Ế�Â¦ �Ä��̧1998

�́��́¥ Îµ�́��̧É�ÎµÄ®o�́��»¦ �·��°��¦ ·¬�́�́Ê��Îµ�°�Ã̈ �®�́¤µ �Ä��̧É�³ ¨ ��»�Ä� ®¦ �́² �È�º° ความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัทางดา้น
คุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน รวมถึงความกา้วหนา้ทางนวตักรรม �µ¦ Á�oµ�¹��̈µ���µ�Ä®�n�́Ê�Ä��¦ ³ Á�«Â̈ ³
ต่างประเทศ ¦ ª ¤�¹��o��»�¡ ¨ �́�µ��̧É�ÎÉµ Á�È��̧É�nµ �́Á��ª nµ �n°�®�oµ�̧Ê�́�̈��»��nµ��µ�·¤�́¤°�®µÂ®¨ n�̈��»��̧É�o��»��ÎÉµÅª o�n°�
โดยเฉพาะค่าจา้งแรงงานถูก ทาํใหป้ระเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน บราซิล และอินเดีย เป็นดินแดนในอุดมคติของนกัลงทุน
�nµ��µ�·�̧É�o°��µ¦ Á�oµÅ�̈��»�¤µ��̧É »�อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั Á¦ ·É¤  n��̈Ä®oÁ®È�ª nµ�nµ�oµ�Â¦ ��µ��ÎÉµÁ�È��́��́¥
�̧ÉÅ¤n�µª ¦ ° �̧�́Ê��́�̈��»��nµ��µ�·° µ�Á��·��o��»�° ºÉ�ÇÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê�° �̧�oª ¥

�́��́¥�ª��̧É�¹��¼��µ¦ ¨ ��»��µ��nµ��¦ ³ Á�«�°� ®¦ �́² �¡ °  ¦ »�Å�o�́��̧Ê�

แรงงานมีความชาํนาญและมีประสิทธิภาพสูง : Â¦ ��µ� ®¦ �́² �́�° ¥¼nÄ��̈»n¤�̧É¤�̧»�£µ¡ Â̈ ³ �¦ ³  ·��·£µ¡ Á¥Ȩ́¥¤ โดยองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ The United Nations Development Program ระบุวา่สหรัฐฯมีระบบการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงานอยา่ง
ครบวงจร ทาํใหท้รัพยากรบุคคลของสหรัฐฯมีคุณภาพเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ° �̧�́Ê�¦ �́�µ̈ ° Á¤ ¦ ·�́�ก็เห็นความสาํคญัของแรงงาน
ฝีมือ �ÎµÄ®o¤�̧µ¦ �nª ¥Á®¨ º° Á¡ ºÉ°   ¹�°�¦ ¤Ä®oÂ¦ ��µ�¤�̧»� ¤�́�·¦ °�¦ �́�µ�Ä�£µ��»¦ �·��nµ�Ç อยา่งเพียงพอ โดยมีวงเงินช่วยเหลือกวา่
2,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ �oª ¥Á®�»�̧Ê แรงงานสหรัฐฯจึงมีประสิทธิภาพสูง โดยสูงกวา่ประสิทธิภาพของแรงงานเยอรมนีประมาณ
30% และสูงกวา่แรงงานเกาหลีใตเ้กือบ 2 เท่า �́Ê��̧Ê�µ�ª nµ° �́¦ µ�µ¦ �¥µ¥�́ª �°��¦ ³  ·��·£µ¡ Â¦ ��µ� ®¦ �́² �³ Á¡ ·É¤�¹Ê��n° Å� และ
เป็นปัจจยัดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุนในสหรัฐฯ

 ผูน้าํนวตักรรมโลก :  ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µÅ�o�ºÉ° ª nµÁ�È�Â®¨ n��́��·�Â̈ ³ �́��¦ ³ �·¬�r�°�Ã̈ �จะเห็นวา่ ในจาํนวน 25 ¤®µª ·�¥µ̈ ¥́�́Ê��Îµ
�́Éª Ã̈ ��̧ÉÁ�o��µ�ª ·�́¥Â̈ ³ ¡ �́�µ ปรากฏวา่เป็นมหาวทิยาลยัจากสหรัฐฯ 15 แห่ง �°��µ��̧Ê ¥�́¤ ̧ �µ�́�ª ·�́¥�́Ê�Â�ª ®�oµ�°�
�nµ��¦ ³ Á�«�̧É¤µ�Îµ�µ�Ä� ®¦ �́² ° �̧Á�È��Îµ�ª�¤µ� ¡ ¦ o° ¤�́Ê�¦ nª ¤¤ º° �́��»¦ �·�Á°��� ®¦ �́² Á¡ ºÉ° ¨ ��»��oµ� R&D มากมาย 
�°��µ��̧Ê สหรัฐฯยงัติดอนัดบั 1 ใน 5 ขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก �̧É¤�̧µ¦ ¨ ��»��oµ��ª µ¤ ¦ ¼oÂ̈ ³ �µ¦ �·� ·É��¦ ³ �·¬�r¤µ� »�
Á¤ºÉ° Á�̧¥��́�GDP ° �̧�́Ê� ®¦ �́² ¥�́¤ ̧ �́ nª ��µ¦ ¨ ��»�R&D ประมาณ 33.8% ของการลงทุน R&D �́Ê�®¤�Ä�Ã̈ � รวมถึง ยงั
Á�È��¼o�ÎµÄ��µ¦ ¥ºÉ��°�� ·��·�́�¦  ·É��¦ ³ �·¬�r¤µ��̧É »�Ä��̧2013 ขณะเดียวกนั  ®¦ �́² �ÈÁ�È��¦ ³ Á�«�̧ÉÄ®o�ª µ¤�»o¤�¦ °�Á¦ ºÉ°� ·��·
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งจริงจงั �¹É��³�nª ¥Ä®o�́�̈��»��̧É�o°��µ¦ �o��ª oµ¡ �́�µ ·É�Ä®¤nÇ จะไดรั้บการดูแลและสนบัสนุนเป็นอยา่งดี
�́Ê��̧Ê ธนาคารโลก ยกใหส้หรัฐฯอยูใ่นอนัดบั 4 �°��¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�oµÅ��Îµ�»¦ �·��nµ¥�̧É »� ประจาํปี 2013 �µ��Îµ�ª��¦ ³ Á�«�̧É Îµ¦ ª �
185 ประเทศ



ภาคพลงังานอุดมสมบูรณ์ : แนวโนม้ดา้นพลงังานสหรัฐฯค่อนขา้งสดใส Á�ºÉ°��µ�¤�̧µ¦ Á¡ ·É¤�̈�̈·�£µ¥Ä��¦ ³ Á�« ส่งผลใหร้าคา
พลงังานถูกลง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ในช่วงปี 2007-2012 ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯลดลงเกือบ 60% เป็นผลจากการ
�o�¡ �Â®¨ n� Îµ¦ °�Â®n�Ä®¤nÂ̈ ³ ¤�̧µ¦ �̈·�Á¡ ·É¤�¹Ê� ในขณะเดียวกนั �ª µ¤Á¢ºÉ°�¢ ¼�°��pµ��¦ ¦ ¤�µ�· ไดจู้งใจใหมี้การลงทุนใน
° »� µ®�¦ ¦ ¤�n° Á�ºÉ°�° �̧¤µ�¤µ¥ อาทิ เปโตรเคมี เหลก็ Á�¦ ºÉ°�¤º° Á�¦ ºÉ°��́�¦  Îµ®¦ �́�µ¦  Îµ¦ ª �Â̈ ³ ¡ �́�µ¡ ¨ �́�µ� เป็นตน้ 
สาํนกังานพลงังานระหวา่งประเทศ (IEA) ประเมินวา่ แค่เฉพาะปี 2012 �µ¦ �̧É¦ µ�µ�pµ�Â̈ ³ Å¢ ¢oµ�°� ®¦ �́² �¼�̈�ไดส่้งผลให้
อุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯ ประหยดัค่าใชจ่้ายไดป้ระมาณ 130,000 ลา้นดอลลาร์ �°��µ��̧Ê�µ¦ �̧É ®¦ �́² ¤ Ã̧�¦ ��µ¦
สนบัสนุนพลงังานทดแทน Å�oÁ�·�Ã°�µ Ä®o�́�̈��»��nµ��µ�·Á�oµ¤ µ̈ ��»�Ä�Â����̧ÊÁ¡ ·É¤�¹Ê��oª ¥ เพราะความตอ้งการในประเทศ
กาํลงัขยายตวัเช่นกนั

การเขา้ถึงตลาดในประเทศและตา่งประเทศ :�µ¦ �̧É ®¦ �́² Á�È��̈µ���µ�Ä®�nÂ̈ ³ ¤�̧Îµ̈ �́�ºÊ°  ¼� นบัเป็นแรงดึงดูดสาํคญัประการ
®�¹É��̧É�ÎµÄ®o�»¦ �·��nµ��µ�·�o°��µ¦ Á�oµ¤ µ̈ ��»� �́Ê��̧Ê ¦ µ¥Å�o�¦ ª́ Á¦ º°�Á�̈Ȩ́¥�°���°Á¤ ¦ ·�́�° ¥¼nÄ�¦ ³ �́�Å¤n�o° ¥�ª nµ 50,000

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ¥·É�Å��ª nµ�́Ê� ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของสหรัฐฯ ° ¥¼nÄ�Á���r�̧Á¥Ȩ́¥¤  โดยเฉพาะการคมนาคม
ขนส่ง �́Ê�¦ ³��¦ µ�เครือข่ายถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ลว้นช่วยใหก้ารส่งออกของสหรัฐฯสะดวกรวดเร็ว จากการสาํรวจ
ของธนาคารโลก  ®¦ �́² ¤�̧¦ ³ �ª ��µ¦ Â̈ ³ �́Ê��°��oµ��µ¦  n�° °�Ä�oÁª ¨ µ�o° ¥�̧É »� ในบรรดาประเทศต่างๆ �̧É Îµ¦ ª � 185

ประเทศ �°��µ��̧Ê�µ¦ �̧É ®¦ �́² ¤�̧o°��̈��µ¦ �oµÁ ¦ �̧́��µ�µ�µ�·¤µ�¤µ¥ �³�nª ¥Ä®o�¦ ·¬�́�nµ��¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�oµ¤ µ̈ ��»�Â̈ ³ �̈·�
สินคา้ในสหรัฐฯ  µ¤µ¦ � n�° °� ·��oµÅ�¥�́�¦ ³ Á�«Á®¨ nµ�́Ê�Å�o° ¥nµ�Á ¦ �̧oª ¥ ตวัเลขล่าสุดระบุวา่การส่งออกของบริษทัต่างชาติ
Ä� ®¦ �́² ¤ ̧ �́ nª �Å¤n�ÎÉµ�ª nµ20%�°�¥°��µ¦  n�° °��́Ê�®¤��°� ®¦ �́²

�ª µ¤Å�oÁ�¦ ¥̧��°� ®¦ �́² ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧�¹Ê�Á�È�̈ Îµ�́� Á�ºÉ°��µ�¦ �́�µ̈ Á®È��¹��¦ ³ Ã¥��r�°��µ¦ ¨ ��»��µ��nµ��¦ ³ Á�«Á�È�° �́�́�
ตน้ๆของนโยบายเศรษฐกิจ �¹�¡ ¥µ¥µ¤�̧É�³ ¦ �́¬µÂ̈ ³ Á¡ ·É¤Á�·¤�»�Á�n��°� ®¦ �́² ¤µ��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç Á¡ ºÉ° Á¦ ¥̧�Á¤È�Á�·�̈��»�Ã�¥�¦ ��µ�
ต่างประเทศ °�¹É�The Organization for International Investment (OFII) และ PricewaterhouseCoopers

LLP (PwC) Å�o«¹�¬µÁ�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ��»��nµ��¦ ³ Á�« พบวา่ �¦ ·¬�́�nµ��µ�·�̧É̈��»�Ä� ®¦ �́² ¤ Â̧���̧É�³�oµ��µ�Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä��̧
2014 คิดเป็นสดัส่วนราว 51% �°��¦ ·¬�́�nµ��µ�·�̧É Îµ¦ ª �Ä� ®¦ �́² และมีสดัส่วนราว 64% �̧É¤Â̧���³ Á¡ ·É¤�µ¦ ¨ ��»�Ä�
 ®¦ �́² �̧�̧ÊÁ�n��́� nª ��¦ ·¬�́�̧É�¦ ¹�¬µ�́Ê��Îµ The Boston Consulting Group (BCG) Å�o Îµ¦ ª �Ä��̧�̧ÉÂ̈ oª พบวา่ บริษทั
�́Ê��Îµ ®¦ �́² �̧É¤ ¥̧°��µ¥¤µ��ª nµ 1,000 ลา้นดอลลาร์ และไปลงทุนในต่างประเทศ ¤�̧ª µ¤�o°��µ¦ �̧É�³ �̈�́¤ µ̈ ��»�Ä� ®¦ �́²
° �̧�¦ Ế�คิดเป็นสดัส่วน 54%�°��Îµ�ª��̧É °��µ¤�́Ê�®¤��¹É�Á�È� �́ nª ��̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê�Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��µ¦  Îµ¦ ª �Ä��̧2012 ° ¥¼n�̧É¦ ³ �́�
37%

Á�È��̧É�nµ �́Á��ª nµ ° »� µ®�¦ ¦ ¤�µ¦ �̈·�Á�È�£µ��»¦ �·��̧É�́�̈��»��nµ��µ�· �Ä�Á�oµ¤ µ̈ ��»�¤µ��̧É »� คิดเป็นสดัส่วนประมาณ
50%�°�¤¼̈�nµ�µ¦ ¨ ��»�Ã�¥�¦ ��́Ê�®¤�Ä� ®¦ �́²  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา ° »� µ®�¦ ¦ ¤�ÎÊµ¤�́Â̈ ³ �nµ�®·���³ �̧É�»¦ �·��oµ n�
มีสดัส่วนราว 12% ส่วนอุตสาหกรรมเหมือนแร่ ธุรกิจการเงินและประกนัภยั ธุรกิจธนาคาร Â̈ ³ �¦ ·¬�́�́Éª Å��̧ÉÅ¤nÄ�n�µ��µ¦ Á�·�
การธนาคารมีสดัส่วนประมาณ 38% �°�¤¼̈�nµ�µ¦ ¨ ��»�Ã�¥�¦ ��́Ê�®¤�Ä� ®¦ �́² �́Ê��̧Êนกัลงทุนต่างชาติรายใหญ่ อาทิ �̧É�»n�
แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้ และกลุ่มประเทศยโุรปราว 7 ประเทศ มีสดัส่วนการลงทุนในสหรัฐฯรวมกนัประมาณ 80% ของ
Á�·�̈��»��µ��nµ��¦ ³ Á�«�́Ê�®¤�Ä� ®¦ �́² Â̈ ³ �́��́Ê�Â�n�̧2010 เป็นตน้มา Á¤È�Á�·�̈��»��̧ÉÁ�oµ ¼n�¦ ³ Á�«° »� µ®�¦ ¦ ¤�́Ê��Îµ 7

ชาติ (G7) ปรากฏวา่สหรัฐฯไดรั้บคิดเป็นสดัส่วนเกือบ 50%�°�Á�·�̈��»�Ã�¥�¦ ��µ��nµ��¦ ³ Á�«�́Ê�®¤��̧ÉÅ®¨  ¼nG7



 ประโยชน์ของ FDI ในสหรัฐฯ

Á¤ºÉ° �̈µ��̧2013 ประธานาธิบดี Barack Obama ไดก้ล่าวแก่บรรดานกัศึกษาของ Knox College Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ��»�
ชองบริษทัต่างชาติในสหรัฐฯ Á¡ ºÉ° �̧ÊÄ®oÁ®È�ª nµ ®¦ �́² Á�È�Â®¨ n�̈��»��̧É�nµ �Ä�Ä���³ �̧Êยกตวัอยา่ง บริษทั Honda �̧É�̈·�
¦ �¥��rÄ� ®¦ �́² ¤µ��̧É »�Á¤ºÉ° Á�̧¥��́�Ã¦ ��µ��°��¦ ·¬�́Ä��¦ ³ Á�«° ºÉ�Ç หรือ บริษทั Airbus �¼o�̈·�Á�¦ ºÉ°��·��°�¥»Ã¦ �ก็
 ¦ oµ�Á�¦ ºÉ°��·�¦ »n�Ä®¤nÄ�¦ �́Alabama รวมถึง บริษทัรถยนตส์ญัชาติอเมริกนั Ford �ÈÁ¦ ·É¤®�́¤µ�̈·�Ä��¦ ³ Á�«¤µ��¹Ê�
Â���̧É�³ Ä�oÃ¦ ��µ�Ä��nµ��¦ ³ Á�«

รัฐบาลสหรัฐฯ �̧Êª nµ�µ¦ ¨ ��»�Ã�¥�¦ ��µ��nµ��¦ ³ Á�« ส่งผลดีแก่เศรษฐกิจสหรัฐฯอยา่งมาก อาทิ  ¦ oµ��µ��̧É¤ ¦̧ µ¥Å�o ¼�
Á�ºÉ°��µ��¦ ·¬�́�nµ��µ�·�̧ÉÁ�oµ¤ µ̈ ��»�Ä� ®¦ �́²  �Ä��̧É�³�¦ ³�°��·��µ¦ �̧É�o°�° µ«¥́Â¦ ��µ��»�£µ¡  ทาํใหค้นงานสหรัฐฯ
Å�o¦ �́�̈�°�Â���µ��¦ ·¬�́�́��̈nµª  ¼��ª nµ�nµ�oµ�Â¦ ��µ�Á�̈Ȩ́¥Ä��¦ ³ Á�«�́Ê�Ä�£µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�µ¦ �̈·�Â̈ ³ ° »� µ®�¦ ¦ ¤
�¦ ³ Á£�° ºÉ�Ç สถิติล่าสุด บริษทัต่างชาติวา่จา้งแรงงานในสหรัฐฯประมาณ 5.6 ลา้นคนในปี 2011 หรือคิดเป็นสดัส่วนราว
5.1% �°��µ¦ �oµ��µ��́Ê�®¤�Ä�£µ�Á°��� โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิต �³ ¤�̧µ¦ �oµ��µ��°��¦ ·¬�́�nµ��µ�·¤µ��̧É »�
ประมาณ 2.1 ลา้นคน หรือราว 17.8% ของคนงานในอุตสาหกรรมการผลิต ��³ �̧É�µ¦ �oµ��µ�Ä��»¦ �·��oµ n�Â̈ ³ �»¦ �·��oµ�̈�̧
มีสดัส่วน 9.9% และ 3.3% ของแรงงานในภาคธุรกิจดงักล่าว ตามลาํดบั �°��µ��̧Ê�¦ ·¬�́�nµ��µ�·�̧ÉÁ�oµÅ��Îµ�»¦ �·��¦ ³ Á£�° ºÉ�
ก็มีการจา้งคนงานอเมริกนัอีกราว 6.2% �°�Â¦ ��µ�Ä��»¦ �·�Â����́Ê�Ç Á�È��̧É�nµ �́Á��ª nµ ผลตอบแทนของแรงงานในบริษทั
�nµ��µ�·¤ ¤̧ ¼̈�nµÁ�̈Ȩ́¥ ¼��ª nµ 77,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี Á�̧¥��́�¦ µ¥Å�o�°����µ��́Éª Å� �³ ° ¥¼n�̧É¦ ³ �́�Á�̈Ȩ́¥¦ µª
58,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

Á¡ ·É¤�̈�̈·�Â̈ ³ �µ¦ ¨ ��»�R&D จากตวัเลขของรัฐบาลสหรัฐฯล่าสุด พบวา่ การลงทุนของบริษทัตา่งชาติในปี 2011 Å�o�nª ¥Á¡ ·É¤
ผลผลิตภาคเอกชนเป็นสดัส่วน 4.7% �°��̈�̈·�£µ�Á°����́Ê�®¤�แต่คิดเป็นสดัส่วนสูงถึง 9.6% �°��µ¦ ¨ ��»��́Ê�®¤��°�
ภาคเอกชนในสหรัฐฯ และคิดเป็นสดัส่วน 15.9% ของการลงทุน R&D ของภาคเอกชนสหรัฐฯ ° �̧�́Ê�ยงัมีสดัส่วนการส่งออก
ถึง 20.5% �°��µ¦  n�° °��́Ê�®¤��°��¦ ³ Á�«° �̧�oª ¥ �́Ê��̧Ê �¦ ·¬�́�nµ��µ�·Ä®o�ª µ¤  �Ä��̧É�³ ¨ ��»��oµ� R&D ใน
° »� µ®�¦ ¦ ¤�µ¦ �̈·�¤µ��̧É »�เป็นสดัส่วนเกือบ 70% ของค่าใชจ่้ายดา้น R&D ของบริษทัต่างชาติ รองลงมา เป็นการลงทุน
R&D ในกิจการคา้ปลีก�»¦ �·��̧ÉÁ�̧É¥ª �́�ª ·�¥µ«µ �¦ rÂ̈ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥ ̧รวมถึง ธุรกิจสารสนเทศ เป็นตน้ 

บทบาท SelectUSA

¦ �́�µ̈ ° Á¤ ¦ ·�́��́��́Ê�®�nª ¥�µ� SelectUSA Á�È��¦ Ế�Â¦ �Ä��̧ 2011 Á¡ ºÉ°�Îµ®�oµ�̧É n�Á ¦ ·¤ Â̈ ³ ° Îµ�ª ¥�ª µ¤  ³ �ª �Â�n�́�
ลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ โดยมีวตัถุประสงคใ์ห ้ SelectUSA �Îµ�µ�Â�n��́�Á¡ ºÉ°�¹�Á¤È�Á�·�̈��»��µ�Â®¨ n�° ºÉ�Ç มายงัสหรัฐฯ 
เป็นการสร้างงานใหแ้ก่คนอเมริกนั โดยหน่วยงาน SelectUSA จะอยูภ่ายใตก้ระทรวงพาณิชย์ และจะมีการประสานงานกบั
®�nª ¥�µ�¦ �́° ºÉ�Ç �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Å¤n�ÎÉµ�ª nµ 20 แห่ง Á¡ ºÉ° Ä®o�́�̈��»��nµ��µ�·Å�o¦ �́�ª µ¤  ³ �ª �Â̈ ³ ¦ ª �Á¦ Èª ¤µ��̧É »�Á�ºÉ°��µ�
�́Ê��°��µ¦ �·��n° �́�®�nª ¥�µ��°� ®¦ �́² ° µ�¥»n�¥µ��́��o°�รวมถึงระบบกฎหมายต่างๆ มีมากมาย �́��́Ê�SelectUSA จะ
Á�È�®�nª ¥�µ��̧É¦ ª ¤«¼�¥r�¦ ·�µ¦ Ä®oÂ�n�́�̈��»��nµ��µ�·° ¥nµ��¦ �ª��¦ Á¡ ºÉ°�¦ ³ ®¥�́Áª ¨ µÂ̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥�°��́�̈��»��nµ��¦ ³ Á�«



�°��µ��̧Ê ¥�́�Îµ®�oµ�̧ÉÁ�È�¡ Ȩ́Á̈Ȩ̂¥�Ä®oÂ�n®�nª ¥�µ�¦ ³ �́��o°��·É�Ä�¦ �́�nµ�Ç �°� ®¦ �́² �̧É¤ «̧�́¥£µ¡  ¼� และตอ้งการเมด็เงิน
ลงทุนจากต่างชาติ �́Ê��̧ÊSelectUSA จะช่วยคดัเลือกและจบัคู่ รวมถึงประสานงานใหก้ารติดตอ่ระหวา่งกนัประสบผลสาํเร็จ
เรียบร้อย ถึงแม ้ SelectUSA จะดาํเนินงานมาไม่นาน แต่สามารถดึงเมด็เงินลงทุนจากต่างประเทศมายงัสหรัฐฯเป็นมูลค่าราว
18,000 ลา้นดอลลาร์ สาํหรับในปี 2014 SelectUSA ¤ �̧́��»¦ �·��nµ��µ�·Â̈ ³ °��r�¦ ¡ �́�µ�µ�Á«¦ ¬��·��̧É�o°��µ¦ ¦ �́�o° ¤ ¼̈
�ª µ¤ ¦ ¼oÂ̈ ³ �ª µ¤�nª ¥Á®¨ º° �̧É�³ Á�oµ¤ µ̈ ��»�Ä� ®¦ �́² ° �̧�¦ ³ ¤µ�Á�º°�1,000 ราย ��³ �̧Ê รัฐบาลสหรัฐฯไดพ้ยายามกระตุน้
Á«¦ ¬��·��°��¦ ³ Á�«° ¥nµ��n°Á�ºÉ°� ไม่วา่จะเป็นมาตรการทางการเงินหรือแมแ้ต่การลงทุนจากต่างประเทศ �oª ¥�ª µ¤®ª �́�̧Éª nµ
เศรษฐกิจสหรัฐฯน่าจะเขม้แขง็จริงๆ จงัๆ เสียที

10 ° �́�́�Â¦ ��°�Â®¨ n�̈��»��̧ÉÃ��Ä��»¦ �·��nµ��µ�·¤µ��̧É »��
          อนัดบั                    ประเทศ                           คะแนน

1                    สหรัฐอเมริกา                          2.16

2                    จีน                                           1.95

3                    แคนาดา                                   1.93

4 องักฤษ                                     1.91

5                    บราซิล                                     1.91

6                    เยอรมนี                                    1.84

7                    อินเดีย                                       1.81

8                    ออสเตรเลีย                               1.76

9                  สิงคโปร์                                    1.75

10   ¦ É́�Á« �������������������������������������1.74

�̧É¤µ�: The 2014 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index
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