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ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ท่านวิทยากร 
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับทุกท่าน และได้มีโอกาสมา
พูดคุยเรื่อง “พลิกโฉมประเทศไทยด้วยการลงทุน” ในวันนี ้

 ในงานสัมมนาช่วงเช้า ทุกท่านได้รับฟังนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล          
ทิศทางการลงทุนใหม่  โครงการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต (EEC และ Digital Park)  ตลอดจนสิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในรูปแบบ
ใหม่ จากท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการ 
BOI แล้ว 

 ในช่วงบ่ายวันนี้ ผมจะขอเรียนให้ท่านทราบถึงภารกิจอีกด้านหนึ่งของรัฐบาลในการ
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการลงทุน นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
และการเงิน ก็คือ การอ านวยความสะดวกและช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ของภาคธุรกิจ  ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญอย่างมาก โดย
ได้สั่งการและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกหน่วยงานมาร่วมกันท างานอย่างบูรณาการ
ในการช่วยแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนทางราชการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคของการ
ประกอบธุรกิจ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความรวดเร็ว  และในบางครั้งที่เป็นเรื่องจ าเป็น
เร่งด่วน หากแก้ไขล่าช้าจะเกิดความเสียหายต่อประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้
ตัดสินใจใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย เช่น กรณีเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
และเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงาน อ.ย. เป็นต้น  
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ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ 
ของทางราชการ เพื่อเสริมสร้าง Enabling Environment ที่เอื้อต่อการลงทุน และ       
ท าให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ใน
ประเทศไทย  

 จากรายงานการจัดอันดับล่าสุดในเรื่องความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business 2017) โดย World Bank ซึ่งได้มีการแถลงข่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน อันดับที่ 9 ของเอเชีย และอันดับที่ 
46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น 3 อันดับจากปี 2016  โดยประเทศไทยมีการ
พัฒนาจนมีอันดับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนใน 3 ด้าน จากทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่  

o การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ดีขึ้น 18 อันดับ ด้วยการพัฒนาระบบ 
Single window ส าหรับการช าระค่าจดทะเบียนจุดเดียว และลดระยะเวลาใน
การขอรับตราบริษัท 

o การเข้าถึงสินเชื่อ (Getting Credit) ดีขึ้น 15 อันดับ ด้วยการปรับปรุงการเข้าถึง
ข้อมูลเครดิตโดยการเริ่มจัดท าคะแนนสินเชื่อแก่ธนาคารและสถาบันการเงิน 

o การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ดีขึ้น 26 อันดับ ด้วยการ
ปรับโครงสร้างของ SMEs ใหม่ และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการช าระ
บัญชีของบริษัทให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับปัญหาสภาพ
คล่องเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ให้ความส าคัญกับฐานะการเงินเป็นหลัก  

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อันดับ Ease of Doing Business ของประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้น แต่
การปฏิรูปประสิทธิภาพภาครัฐจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ได้เร่งพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกัน โดยรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้ว่าในการจัดอันดับครั้งต่อไป ประเทศไทย
จะต้องก้าวข้ึนมาอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 30 ของโลกให้ได้ 
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 รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดย ได้
ว่าจ้างให้ธนาคารโลกท าการศึกษาแนวทางในการยกระดับ  Ease of Doing 
Business  ผลการศึกษาเบื้องต้นได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้มี
ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลไทยปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ของทางราชการ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะกลางใน 10 กระบวนงานที่ส าคัญ ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขอ
อนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน การเข้าถึงสินเชื่อ การ
คุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย การช าระภาษี การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบ National Single Window ให้สมบูรณ์ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และ
สุดท้ายคือ การแก้ปัญหาการล้มละลายให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นอันดับ 1 ใน
อาเซียนแล้วก็ตาม  ซึ่งรัฐบาลจะรับข้อเสนอแนะทั้งหมดมาพิจารณาด าเนินการโดยเร็ว 
และจะติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้อันดับของประเทศไทยดีขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็น
อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าและการลงทุน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเสริมให้เกิดการลงทุนที่มี
คุณค่า และดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง (Talents) จากต่างประเทศ มา
ช่วยเป็นก าลังเสริมในการพัฒนาประเทศ และท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคนไทย   

 ในการด าเนินงานดังกล่าว  BOI ได้ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ
องค์กรภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย หอการค้าต่างประเทศ (JFCCT)  ซึ่งขณะนี้มีหลายเรื่องส าคัญที่คณะกรรมการ BOI 
ได้เห็นชอบในหลักการ และเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เช่น 

ด้านการดึงดูด Talents จากต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมก าลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ Thailand 4.0 
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o มอบให้ BOI จัดตั้ง “ศูนย์บริหาร Talents” ขึ้นภายใต้ BOI  เพื่อท าหน้าที่
บ ริห าร Stock & Flow, Matching Demand & Supply รวมทั้ งก าหนด
มาตรการดึงดูด Talents ในสาขาที่ประเทศต้องการ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

o ปรับปรุงระบบ Visa & Work Permit ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
โดยเฉพาะส าหรับกลุ่ม Talents เพื่อดึงดูดให้บุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้เข้ามา
ท างานในประเทศไทย เช่น  

- ผลักดันให้มีการออก Visa & Work Permit พร้อมกัน โดยสถานทูต
ไทยหรือกงสุลไทย ณ  ประเทศต้นทาง  ให้ กับ  Talents จาก
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง  

- ก าหนดให้การออก Visa & Work Permit มีระยะเวลาที่สอดคล้องกัน 

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Online เชื่อมต่อฐานข้อมูลและ
กระบวนการท างานของ 4 หน่วยงานหลัก (BOI กรมการจัดหางาน 
ส านักงาน ต.ม. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ซึ่งจะลดความซ้ าซ้อน
ในการขอข้อมูลและเอกสารต่างๆ และจะท าให้การออก Visa & 
Work Permit ส าหรับกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  คาดว่าจะเริ่ม
ใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  

o การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับ
กลุ่มนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญช้ันน าจากต่างประเทศในสาขาที่ประเทศต้องการ 
ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่
ระหว่างการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

o การแก้ไข พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา และ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน เพื่อเปิดโอกาส
ให้สถาบันการศึกษาหรือบริษัทชั้นน าจากต่างประเทศสาม ารถจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่ขาดแคลน
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ในประเทศไทยได้ โดยไม่จ ากัดสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มาช่วยสร้างก าลังคน
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ Thailand 4.0  ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของท่านรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) และ รมว.
ศึกษาธิการ 

ด้านการเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทยในการเป็น Trading Nation 

o เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
ของภูมิภาค (Trading Nation / Gateway to ASEAN)  รัฐบาลจึงจะ เร่ง
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับสินค้าในเขตปลอดอากร
ส าหรับพาณิชยกรรม  โดยจะพิจารณายกเว้นให้สินค้าดังกล่าวปลอดจากภาระ
ด้านกฎระเบียบ การขอใบอนุญาต หรือการควบคุมมาตรฐานสินค้าต่างๆ      
เพื่อให้เขตปลอดอากรเสมือนเป็นพื้นที่ต่างประเทศอย่างแท้จริง  โดยจะเริ่มจาก 
“เขตปลอดอากรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เป็นพื้นที่น าร่องก่อน หากประสบ
ความส าเร็จ จึงจะขยายผลไปยังเขตปลอดอากรเพื่อการพาณิชยกรรมและเขต
ปลอดอากรเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป  

 ทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างของสิ่งที่รัฐบาลก าลังพยายามด าเนินการเพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่เราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้  รัฐบาลขอยืนยันว่าจะ
เดิ น ห น้ าป ฏิ รู ป กฎห ม ายแล ะการบ ริ ห ารงานภ าค รั ฐ  (Regulatory and 
Administrative Reform) อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการลงทุน ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วย 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 อีกเรื่องหน่ึงที่มีความส าคัญและจะส่งผลต่อบรรยากาศที่ดีของการลงทุน คือ เรื่องที่ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้เมื่อเช้านี้ว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
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สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” ขึ้นมาก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศ การเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้เป็น
เลขานุการและเป็นผู้ประสานงานกลางของคณะกรรมการชุดนี้  

 วาระเร่งด่วนของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การขับเคลื่อน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์และ
นโยบายระดับบัญชาการของนายกรัฐมนตรี (PM Agenda)  ซึ่งประกอบด้วย 

1. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  ซึ่งจะเป็นการตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่           
(คนไทย 4.0) ให้ประเทศไทยพร้อมในการก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 

2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Innovation-driven Enterprise) ให้เป็น Smart Farmers, Smart 
Enterprises และ High Value Services ต่างๆ 

3. การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
ลงทุนฉบับแก้ไข และ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ที่ท่าน
เลขาธิการ BOI ได้กล่าวถึงเมื่อช่วงเช้านั้น จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการดึงดูดการ
ลงทุนที่มีคุณค่าสูงในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) 
ผ่านกลไกของ 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด  โดยการวางต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม การจัดตั้ง Innovation Hub 
กระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อกระจายความรู้และเทคโนโลยี และก่อให้เกิด 
“Multiple Growth Poles” ที่มีพลังท าให้พื้นที่มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดการ
ลงทุนจากภายนอก และสร้างคนในพื้นที่ให้มีผลิตภาพสูง รวมถึงการสร้างสินค้าและ
บริการมูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได ้

5. การบูรณาการอาเซียนและเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก โดยผลักดันให้
ประเทศไทยเป็น Trading Nation และศูนยฺ์กลางธุรกิจระหว่างประเทศของเอเชีย 
ผ่านการส่งเสริมให้บรรษัทข้ามชาติจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และ
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บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ในประเทศไทย การพัฒนา EEC และเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (SEZ)  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้
ประเทศไทยเชื่อมโยงกับอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ที่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง  

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) เช่น น้ า 
ป่า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงเครือข่าย (Connectivity Infrastructure) เช่น 
เครือข่ายดิจิทัล เครือข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ 

8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ( Intellectual Infrastructure) เช่น 
การศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (Social Infrastructure) เช่น สวัสดิการ  
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  

10.  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนข้างต้น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 จากที่กล่าวไปทั้งหมดนั้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประเทศไทย
ก้าวพ้นจากกับดักต่างๆ โดยการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่ อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านมาตรการดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ 
ของภาคธุรกิจ เพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคอย่าง
แท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยด้วยการลงทุนครั้งยิ่งใหญ ่
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 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้จัดงานสัมมนานี้
ขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้  ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนไทยและ
ต่างประเทศได้เล็งเห็งถึงศักยภาพด้านต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคต และผมหวังเป็น   
อย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับประโยชน์และช่วยกันขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยตามแนวทางประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “Thailand 
4.0” อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจและประเทศของเราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนตลอดไป 

 
ขอบคุณครับ 

------------------------------ 


