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Logistic : Potential link to Global  
การเชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดน น�าไปสู่แรงผลักส�าคัญต่อการพัฒนาระบบ
โลจิสติกให้ครบวงจรมากที่สุด เพราะไม่ใช่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนถึงการเชื่อมโยงที่ไร้ข้อจ�ากัดด้านการ
ลงทุนด้วย





All the rules in the right times
ครั้งหนึ่งกฎเกณฑ์การลงทุนตั้งอยู่บนพื้นฐานความได้เปรียบ
เสียเปรียบของที่หนึ่งที่ใด ทว่ายุคใหม่นี้นิยามกฎเกณฑ์ต่างๆ 
แปรเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างราบ
รื่นขึ้น และด�าเนินไปได้ภายใต้การแข่งขันที่ดุเดือด 





Diversity effectively
ว่ากันว่าในที่สุดตลาดการค้าการลงทุนจะรวมกันกลายเป็น
ตลาดเดียว แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้น การลงทุนก็ยังคงให้ส�าคัญ
อยู่กับแหล่งซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลาย เพราะนั่นหมายถึงการ
ลงทุนสามารถขยายและต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด





Managed wisely and ethically
ไม่มีการบริหารอะไรในโลกนี้ที่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีมาตรฐานด้านการบริหาร ดังนั้น การบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ จึงไม่ใช่เพียงการจัดการที่ดีและทันสมัยเพียง
อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วย







Service-minded to conviction
ในโลกอุตสาหกรรมและการลงทุน ทุกย่างก้าวล้วนมีความเสี่ยง ทว่า
บนความเสี่ยงนั้นหากมีการดูแลเอาใจใส่ติดตามที่ดีพอ ไม่เพียงตอบ
โจทย์ด้านความเชื่อมั่นเท่านั้น แต่ส่งผลไปถึงแนวทางป้องกันปัญหา
หรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
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ปี 2555 นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จครั้งส�าคัญของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายหลังจาก

ประเทศเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งส�าคัญในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อห่วงโซ่อุปทานใน

อุตสาหกรรมจ�านวนมาก โดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และการผลิต Hard Disk Drive ซึ่งการผลิตต้อง

หยดุชะงกัลงไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่รวมถงึในต่างประเทศด้วย ท�าให้ความเชือ่มัน่ต่อประเทศไทย

ทั้งของนักลงทุนไทยเองและนักลงทุนต่างประเทศลดต�่าลงมาก

สารจากเลขาธิการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส�ำนักงำนได้ด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน	 ทั้งในส่วนแก้ไข

ปัญหำเฉพำะหน้ำในช่วงวกิฤต	รวมถึงได้ก�ำหนดมำตรกำร

พิเศษเพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุนเพื่อฟื้นฟูให้โรงงำนกลับ

มำผลิตได้อีกครั้งหน่ึงโดยเร็ว	 รวมถึงได้รับเกียรติจำก	

ฯพณฯ	นำยกรัฐมนตรี	รองนำยกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม	ในกำรรับเป็นหัวหน้ำคณะ

ของส�ำนักงำนในกำรเดินทำงไปชักจูงกำรลงทุนเชิงรุกยัง

ประเทศเป้ำหมำย	

ขณะเดียวกันส�ำนักงำนได ้ เร ่งด�ำเนินกำรโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อชั้นน�ำในช่องทำงต่ำงๆ	 เพื่อฟื้นฟู

ภำพลักษณ์ของประเทศไทยขึ้นมำอีกครั้งหนึ่ง	 ภำยใต้

แนวคิดหลักที่ว่ำ	 “Thailand	 Unparalleled	 Opportuni-

ties”	 โดยเน้นน�ำเสนอข้อมูลเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น

ในศกัยภำพและควำมแขง็แกร่งของพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ	

อตุสำหกรรม	และกำรลงทนุในประเทศไทย	พร้อมกบัชีน้�ำ

ให้เห็นถึงโอกำสกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ

ของไทย	 และสร้ำงควำมตระหนักว่ำไทยเป็นประเทศซึ่ง

มีบทบำทส�ำคัญในด้ำนเศรษฐกิจกำรลงทุนของภูมิภำค

และเป็นศูนย์กลำงในกำรเช่ือมโยงทำงเศรษฐกิจกับ

ประเทศต่ำงๆ

จำกควำมร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ำย	 ท�ำให้สถำนกำรณ์

กำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี	 2555	 อยู่ระดับเหนือควำม

คำดหมำยเป็นอย่ำงมำก	 ควำมเช่ือม่ันในเศรษฐกิจกำร

ลงทนุของประเทศเพิม่ขึน้อย่ำงแขง็แกร่ง	โดยค�ำขอรบักำร

ส่งเสริมในปี	2555	มีมูลค่ำมำกเป็นประวัติกำรณ์ที่ระดับ	

1.48	ล้ำนล้ำนบำท	เพิม่ขึน้จำกปี	2554	มำกถงึร้อยละ	63	

ส�ำนักงำนยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมกำรลงทุน

ในหลำยด้ำน	 เพื่อให้เอ้ืออ�ำนวยย่ิงข้ึน	 ทั้งในส่วนกำร

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมกำรลงทุนในจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้	 ซ่ึงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำก

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ	 จ�ำเป็นต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกำร

ลงทุนโดยเร็ว	 ทั้งนี้	 ได้ขยำยเวลำยื่นขอรับกำรส่งเสริม

กำรลงทนุตำมมำตรกำรพิเศษออกไปอกีจนถงึสิน้ปี	2557	

รวมถึงขยำยขอบข่ำยพื้นที่ตำมมำตรกำรพิเศษ	 เพิ่มจำก

เดิมซึ่งก�ำหนดเพียง	 3	จังหวัด	คือ	ปัตตำนี	 ยะลำ	และ

นรำธิวำส	เพิ่มขึ้นเป็น	4	จังหวัด	และ	4	อ�ำเภอ	กล่ำวคือ	



นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

เพิ่มจังหวัดสตูลและ	4	อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ	รวมถึง

ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ให้เอ้ืออ�ำนวยยิง่ขึน้ในหลำยด้ำนเพือ่

จูงใจให้เกิดกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ส�ำหรับแผนด�ำเนินกำรในปี	 2556	 ต่อเน่ืองถึงปี	 2557	

ส�ำนักงำนได้ริเร่ิมด�ำเนินกำรในหลำยด้ำน	 ทั้งในด้ำน

กำรจัดตั้งส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

เพ่ิมเตมิอกี	 1	 แห่งทีน่ครมุมไบ	ประเทศอนิเดยี	 นบัเป็น

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุนแห่งแรกในภูมิภำคเอเชียใต้	

ซึ่งเป็นภูมิภำคท่ีมีประชำกรจ�ำนวนมำกและมีศักยภำพ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในอัตรำสูง	 โดยส�ำนักงำน 

แห่งน้ีจะมบีทบำทส�ำคญัในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

ลงทุน	ทัง้จำกไทยไปลงทนุยังภมูภิำคเอเชยีใต้	ขณะเดียวกนั

ก็ชักจูงกำรลงทุนจำกภูมิภำคแห่งนี้มำยังประเทศไทย	

ในด้ำนกำรชักจูงกำรลงทุน	 ส�ำนักงำนได้ก�ำหนดจัด

กิจกรรมชักจูงกำรลงทุนเจำะลึกรำยบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง	

ในปี	 2556	 ได้ริเริ่มจัดท�ำแผนชักจูงกำรลงทุนเชิงลึกรำย

บริษัท	(Customized	Investor	Plan:	CIP)	ขึ้นอย่ำงจริงจัง	

เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	โดยจะ

ศกึษำเชงิลกึถงึควำมต้องกำรและทศิทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละรำย	จำกนั้นจะน�ำเสนอบริกำร

อ�ำนวยควำมสะดวกและสิทธิและประโยชน์ด้ำนส่งเสริม

กำรลงทุนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรเป็นกำรเฉพำะ

ของนักลงทุนรำยนั้นๆ	มำกยิ่งขึ้น

ในส่วนกำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศซึ่งจะทวี

ควำมส�ำคัญในอนำคตนั้น	 ส�ำนักงำนได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล

กำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศขึ้นในปี	 2556	 เพ่ือบริกำร

ข้อมูลข่ำวสำรแก่นกัลงทนุอย่ำงครบวงจร	รวมถงึมีแผนที่

จะเสนอจัดต้ังส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุนในประเทศ

กลุ่มอำเซียน	 3	 แห่ง	 คือ	 เมียนมำร์	 อินโดนีเซีย	 และ

เวียดนำม	เพื่อช่วยเหลือแนะน�ำนักลงทุนไทย	เนื่องจำก

ควำมสัมพันธ์ในด้ำนเศรษฐกิจกำรลงทุนในกลุ่มอำเซียน

จะทวีควำมแนบแน่นยิ่งขึ้นในอนำคต	 ภำยหลังยกระดับ

ขึ้นเป็นประชำคมอำเซียนในปี	2558

ส�ำหรับร่ำงยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนใน	 5	 ปีข้ำงหน้ำ	

ซึ่งมีทิศทำงมุ่งเน้นเสริมสร้ำงรำกฐำนของประเทศ	พัฒนำ

ทักษะ	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 ตลอดจนพัฒนำคลัสเตอร์	

โครงสร้ำงพื้นฐำน	และระบบโลจิสติกส์	เพื่อให้เอื้อต่อกำร

เตบิโตด้ำนเศรษฐกจิกำรลงทนุของประเทศในระยะยำวนัน้	

ส�ำนักงำนได้จัดประชำพิจำรณ์เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นไป

แล้วท้ังในกรงุเทพมหำนครและในส่วนภมูภิำค	4	ภำค	รวม

ถงึได้ประชมุหำรือกับทัง้หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน	ซึง่ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียได้สนใจเข้ำร่



พันธกิจ

อ�านาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

1.	 ปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือตำมที่คณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนมอบหมำย

2.	 ด�ำเนินกำรโฆษณำเผยแพร่บรรยำกำศกำรลงทุนและชักจูงให้มีกำรลงทุนใน

กจิกำรทีส่�ำคญัและเป็นประโยชน์ในด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	และควำมมัน่คงของ

ประเทศ

3.	 จัดให้มีศูนย์บริกำรกำรลงทุนส�ำหรับผู้สนใจลงทุน	 ในกำรจัดให้ได้มำซ่ึงกำร

อนุญำตและกำรให้ใช้บริิกำรต่ำงๆ	ที่เกี่ยวกับกำรลงทุน	ซึ่งรวมถึงกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในกำรเตรียมโครงกำร

ลงทุน	กำรหำผู้ร่วมลงทุน	และกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรลงทุน

4.	 วิเครำะห์โครงกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ตรวจสอบ	และควบคุม	ตลอด

จนประเมินผลกำรลงทุนตำมโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม

5.	 ศกึษำค้นคว้ำหำลูท่ำงในกำรลงทนุ	จดัท�ำรำยงำนควำมเหมำะสมของกำรลงทนุ	

และวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน

6.	 ศึกษำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนในประเทศ

7.	 ด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	กฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	

และปฏิบัติกำรอื่นตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน

มิตรแท้เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

ก�าหนดนโยบาย
ก�ำหนดนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุทีท่�ำให้เกิดกำรพฒันำทีส่มดลุ	ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก
ส่งเสริมกำรลงทุนเชิงรุก	 ทั้งกำรลงทุนของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่ำงชำติใน

ประเทศไทยและกำรลงทุนของนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

ให้บริการที่เป็นเลิศ
บริกำรด้ำนกำรลงทุนที่เป็นเลิศ	ทั้งก่อนและหลังกำรส่งเสริม

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ประสำนงำนเพือ่เตรยีมควำมพร้อม	โดยสร้ำงปัจจยัพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นต่อกำรลงทนุ	

รวมทั้งวำงแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรลงทุนอย่ำงจริงจัง

สร้างการมีส่วนร่วม
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสังคมทุกระดับ	 ทั้งภำครัฐ	 ภำคธุรกิจ	 ภำควิชำกำรภำค

สื่อสำรมวลชน	และภำคประชำชน	ในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนที่ยั่งยืน
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ประธานกรรมการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

รองประธานกรรมกา 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
หัวหน้ำฝ่ำยเศรษฐกิจ	คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

กรรมการและเลขานุการ
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ที่ปรึกษา
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธำนสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นำยกสมำคมส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมไทย

นายสมชาย หาญหิรัญ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

นายประกิจ ชินอมรพงษ์
นำยกสมำคมโรงแรมไทย

นายภัคพล งามลักษณ์
สมำคมผู้ค้ำปลีก

กรรมการ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองหัวหน้ำฝ่ำยเศรษฐกิจ	คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ)

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงกำรคลัง

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ปลัดกระทรวงพำณิชย์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธำนสมำคมธนำคำรไทย

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธำนกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส�านักบริหารกลาง

ส�านักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุนส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

ส�านักบริหารการลงทุน 1

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

ส�านักบริหารการลงทุน 2 ส�านักบริหารการลงทุน 3

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์บริการลงทุน

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อเลขาธิการ

ส�านักการตลาดเพื่อการลงทุน
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ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

1.	 กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
2.	 นครโอซำกำ	ประเทศญี่ปุ่น	
3.	 กรุงปักกิ่ง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน
4.	 นครเซี่ยงไฮ้	สำธำรณรัฐประชำชนจีน
5.	 นครกวำงโจว	สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6.	 กรุงไทเป	ไต้หวัน
7.	 กรุงโซล	สำธำรณรัฐเกำหลี
8.	 นครซิดนีย์	เครือรัฐออสเตรเลีย
9.	 นครแฟรงก์เฟิร์ต	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
10.	 กรุงปำรีส	สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
11.	 กรุงสตอกโฮล์ม	รำชอำณำจักรสวีเดน
12.	 นครนิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกำ
13.	 นครลอสแอนเจลิส	สหรัฐอเมริกำ
14.	เมืองมุมไบ	สำธำรณรัฐอินเดีย

ส�ำนักสำรสนเทศกำรลงทุน

ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 4

} ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชยีงใหม่และพษิณโุลก)
} ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
} ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)
} ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
} ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
} ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท�างาน
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นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน

ผู้บริหาร  
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
รองเลขำธิกำร

นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขำธิกำร
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ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวจิตรา กุลวานิช 
ส�ำนักบริหำรกลำง

นางสาววรุบล สุขเกษม 
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	1

นายบุญรักษ์ ทรัพยาขจร 
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	2

นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์
ศูนย์บริกำรลงทุน

นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
กองควำมร่วมมือกำรลงทุนต่ำงประเทศ

นางสาวบงกช อนุโรจน์ 
ส�ำนักกำรตลำดเพื่อกำรลงทุน
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นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร 
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	3

นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
ส�ำนักยุทธศำสตร์และนโยบำยกำรลงทุน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 
ส�ำนักสำรสนเทศกำรลงทุน	 

(รักษำรำชกำรแทน)

นางศิริพร นุรักษ์ 
กองส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล
กองส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	4

นายเจษฎา ศรศึก 
ส�ำนักพัฒนำปัจจัยบริหำรกำรลงทุน
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ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

นางจินจณา โอสถธนากร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	กรุงปำรีส	สำธำรณรัฐฝรั่งเศษ

นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	
ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	
ณ	นครนิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกำ

นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครแฟรงค์เฟิร์ด	สหพันธ์รัฐเยอรมนี

นางวัชรี ถิ่นธานี
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครเซี่ยงไฮ้	
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นายวรชาติ ชูชม
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครลอสแอนเจลิส	สหรัฐเอมริกำ
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นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	กรุงสต็อกโฮม	รำชอำณำจักรสวีเดน

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	
ณ	นครโอซำกำ	ประเทศญี่ปุ่น

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	
ณ	กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน

นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	กรุงปังกิ่ง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	
ณ	กรุงโซล	สำธำรณรัฐเกำหลี

นางสาวกนกพร โชติปาล 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	เมืองมุมไบ	สำธำรณรัฐอินเดีย

นางสุวรีย์ พัฒนวิทยากุล
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครกวำงโจว	สำธำรณรัฐประชำชนจีน
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ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภูมิภำค	1	

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวกนกวรรณ สุถิรนาถ
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภูมิภำค	4	

จังหวัดชลบุรี

นายวีรพงษ์ ศิริวัน
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภูมิภำค	2	

จังหวัดนครรำชสีมำ

นางสาววรรณวรางค์ ชิ้นสมบูรณ์
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภูมิภำค	5	

(รักษำรำชกำรแทน)
จังหวัดสงขลำ

นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภูมิภำค	3	

จังหวัดขอนแก่น

นายสุวิชช์ ฉั่ววิเชียร
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภูมิภำค	6	

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ

ลักษณะรำยจ่ำย งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร เปลีย่นแปลงจำกปี 2556

ปี2555 (ล้ำนบำท) ปี2556 (ล้ำนบำท) ล้ำนบำท ร้อยละ

1.	ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินกิจกรรม 350.6 366.4 15.9 4.5
	 •	งบด�ำเนินงำน	(ค่ำสัมมนำ	
โฆษณำและวัสดุโฆษณำ)

24.9 30.0 5.1 20.6

	 •	งบรำยจ่ำยอื่น 325.7 336.4 10.7 3.3
2.	ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำ 424.1 469.9 45.8 10.8
	 •	งบบุคลำกร 214.0 238.8 24.8 11.6
	 •	งบด�ำเนินงำน 210.1 231.0 20.9 10.0
3.	ค่ำใช้จ่ำยลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0
	 •	งบลงทุน 0.0 0.0 0.0 0.0
รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 774.7 836.3 61.6 8.0

ตำรำงแสดงกำรได้รับจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี 2556 (จ�ำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย)

ปีงบประมำณ	2556	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น	836.3	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก
ปีงบประมำณ	2556	จ�ำนวน	61.6	ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	8.0	เพือ่ด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ส่งเสรมิกำรลงทนุเพือ่พัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน	ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำยได้ดังนี้	
	 •	งบบุคลำกร	จ�ำนวน	238.8	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	28.6	ของงบประมำณประจ�ำปี	2556
	 •	งบด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	261.0	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	31.2	ของงบประมำณประจ�ำปี	2556
	 •	งบลงทุน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี	2556
	 •	งบรำยจ่ำยอื่น	จ�ำนวน	336.4	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	40.2	ของงบประมำณประจ�ำปี	2556

ตำรำงแสดงกำรได้รับจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี 2556 (จ�ำแนกตำมกิจกรรม)

ลักษณะรำยจ่ำย งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร เปลีย่นแปลงจำกปี 2553

ปี2555 (ล้ำนบำท) ปี2556 (ล้ำนบำท) ล้ำนบำท ร้อยละ

1.	กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรม 471.6 496.8 25.2 5.4
	 เป้ำหมำยและอุตสำหกรรมส�ำคัญตำม
	 นโยบำยรัฐบำล
2.	กำรด�ำเนินภำรกิจในต่ำงประเทศ 247.0 268.9 21.9 8.9
3.	กำรเจรจำและท�ำข้อตกลงด้ำนกำรลงทุน 5.0 5.0 0.0 0.0
	 ในเวทีระหว่ำงประเทศ
4.	กำรัพฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน 37.1 45.6 8.5 22.9
5.	กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ 14.0 20.0 6.0 42.9
รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 774.7 836.3 61.6 8.0

วุฒิการศึกษา

ต�่ำกว่ำปริญญำตรี	 14	 คน
ปริญญำตรี	 86	 คน
ปริญญำโท	 171	 คน
ปริญญำเอก	 5	 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555

จ�านวนข้าราชการทั้งหมด 276	 คน	

เป็นชำย	 86	 คน

เป็นหญิง	 190	 คน
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(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ

สินทรัพย์
 สินทรัพย์หมุนเวียน
	 	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 	56,445,951.29	
	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น 3 	43,643,709.95	
	 	 รำยได้ค้ำงรับ 4 	814,254.68	
	 	 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ 	701,928.47	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	8,565,000.00	
	 	 รวมสินทรัพย์	หมุนเวียน 	110,170,844.39	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 	 ลูกหนี้ระยะยำว 5 	7,324,638.71	
	 	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	(สุทธิ) 6 	79,389,349.78	
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) 7 	20,936,440.30	
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	107,650,428.79	
รวมสินทรัพย์ 	217,821,273.18	
        

หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน
	 	 เจ้ำหนี้ระยะสั้น 8 	6,695,006.38	
	 	 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 	2,238,741.88	
	 	 เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะสั้น 	8,565,000.00	
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9 	5,342,195.02	
	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 	22,840,943.28	
 หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 	 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว 	12,768,439.79	
	 	 เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว 	5,000,000.00	
	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	845,584.91	
	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	18,614,024.70	
  รวมหนี้สิน 	41,454,967.98	
สินทรัพย์สุทธิ 	176,366,305.20
สินทรัพย์สุทธิ
  ทุน 	71,608,070.81	
	 	 รำยได้สูง	(ต�่ำ)	กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 	104,758,234.39	
	 	 รวมสินทรัพย์สุทธิ 	176,366,305.20	
    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงิน	 	 	 	

งบแสดงฐานะการเงิน
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ณ	วันที่	30	กันยำยน	2556
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(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ

สินทรัพย์
 สินทรัพย์หมุนเวียน
	 	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 	56,445,951.29	
	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น 3 	43,643,709.95	
	 	 รำยได้ค้ำงรับ 4 	814,254.68	
	 	 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ 	701,928.47	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	8,565,000.00	
	 	 รวมสินทรัพย์	หมุนเวียน 	110,170,844.39	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 	 ลูกหนี้ระยะยำว 5 	7,324,638.71	
	 	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	(สุทธิ) 6 	79,389,349.78	
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) 7 	20,936,440.30	
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	107,650,428.79	
รวมสินทรัพย์ 	217,821,273.18	
        

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยำยน	2556

(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ

รายได้จากการด�าเนินงาน
 รายได้จากรัฐบาล
	 	 รำยได้จำกงบประมำณ 10 	1,123,630,617.59	
	 	 รวมรำยได้จำกรัฐบำล 	1,123,630,617.59	

 รายได้จากแหล่งอื่น
	 	 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 	74,800.00	
	 	 รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค 	5,269,482.23	
	 	 รวมรำยได้จำกแหล่งอื่น 	5,344,282.23	
รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 	1,128,974,899.82

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
	 	 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 11 271,024,553.36
	 	 ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 12 45,214,538.94
	 	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 13 45,154,509.38
	 	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 14 117,433,457.88
	 	 ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอย 15 602,765,499.11
	 	 ค่ำสำธำรณูปโภค 16 16,142,647.61
	 	 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 17 27,420,334.50
  รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 1,125,155,540.78
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 3,819,359.04

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 	 ก�ำไร/ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (3,862.64)
	 	 รำยกำรอื่นๆ	ที่ไม่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน 5,425,208.11
	 	 รวมรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน 5,421,345.47
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 9,240,704.51
รายได้แผ่นดิน 	20,368,011.86
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 29,608,716.37
    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงิน	 	 	 	
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ผลสัมฤิทธิ์
ที่ส�าคัญ
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โลกที่หมุนรอบตัวเองทุก 24 ชั่วโมง หมายถึงทุกวินาทีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การก้าวให้ทันโลกจึงไม่เพียงท�าให้รู้เท่าทัน
จังหวะของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงขีดความสามารถใน
การพฒันาอกีด้วย โดยเฉพาะโลกของการลงทนุ ซึง่มส่ีวนส�าคัญทีผ่ลกั
ดันให้โลกเกิดผลิตภัณฑ์และความเชื่อมโยง ฉะนั้น ทุกการตัดสินใจด้าน
การลงทุนจึงหมายถึงการสร้างความพร้อมและความมั่นใจที่เพียงพอ

ในช่วงปี	2556	คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีนโยบำย
ส�ำคัญสรุปได้	ดังนี้

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ตำมที่รัฐบำลได้มีนโยบำยเร่งด่วนที่จะเร่งน�ำสันติสุขและ
ควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชำชนกลับคืน
สู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้		โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 (กพต.)	
ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยเร่งรัดกำรพัฒนำและติดตำมผล
กำรพัฒนำในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี	 ยะลำ	 นรำธิวำส	 สตูล	
และ	4	อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ	คือ	อ�ำเภอจะนะ	อ�ำเภอ
นำทวี	อ�ำเภอสะบ้ำย้อย	และอ�ำเภอเทพำ

นอกจำกนี้รัฐบำลยังได้เห็นชอบกับแผนปฏิบัติกำรพัฒนำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้	 พ.ศ.	 2555	 –	 2557	 ซึ่งจัดท�ำ
ขึ้นตำมยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในพื้นที่
จงัหวัดชำยแดนภำคใต้และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ

ประชำชนในพื้นที่	ประกอบด้วยแผนงำนหลัก	6	ประกำร	
โดยหนึ่งในแผนงำนดังกล่ำว	 คือ	 แผนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และกำรลงทุน	 โดยครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำกำรเกษตร	
กำรแปรรูป	 และอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ	 กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมฮำลำล	กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและบริกำร

เพือ่สนองนโยบำยและแผนงำนหลักข้ำงต้น	คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนได้ก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เพื่อกระตุ้นกำรลงทุนและ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง	 ประกอบด้วย	
3	มำตรกำรหลัก	กล่ำวคือ

มาตรการที่ 1 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีทั่วไป 
ได้ก�ำหนดทกุประเภทกจิกำรทีเ่ปิดให้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
เป็นกิจกำรให้ควำมส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
เป็นพิเศษ	จะได้รบัสทิธปิระโยชน์ด้ำนภำษอีำกรสงูสดุตำม
กฎหมำยส่งเสริมกำรลงทุน	ได้แก่	

•	 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร

นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ส�าคัญ
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•	 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล	8	ปี	(ไม่
จ�ำกัดวงเงินยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล)

•	 ลดหย่อนอำกรขำเข้ำวตัถดุบิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75
•	 ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง	5	ปี
•	 หักค่ำขนส่ง	ค่ำไฟฟ้ำ	และค่ำประปำ	2	 เท่ำ	 เป็น

ระยะเวลำ	 15	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	

•	 หกัเงนิทีใ่ช้ในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำม
สะดวกจำกก�ำไรไม่เกิน	25%	ของเงินลงทุน

•	 ก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริมภำยในวันท่ี	 31	
ธันวำคม	2555

มาตรการที่ 2 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ
ก�ำหนดให้ผูป้ระกอบกำรรำยเดมิไม่ว่ำจะอยูใ่นพืน้ทีจั่งหวดั
ชำยแดนภำคใต้หรอืไม่	เดิมก�ำหนดว่ำหำกลงทนุในจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้	 จะได้รับสิทธิและประโยชน์ครอบคลุมทั้ง
โครงกำรเดิมและโครงกำรใหม่ท่ีลงทุนในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้	

โครงการเดิม	คือ	โครงกำรที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้วไม่ว่ำจะได้
รับกำรส่งเสริมหรือไม่	 โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่อื่นหรือพื้นที่
จงัหวดัชำยแดนภำคใต้กไ็ด้	ทัง้นี	้ประเภทกิจกำรต้องอยูใ่น
ข่ำยให้กำรส่งเสริม	จะได้รับสิทธิประโยชน์	คือ

•	 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล	3	ปี	เป็นสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ	100	ของมูลค่ำเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่
ดินและทุนหมุนเวียนในโครงกำรใหม่ในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

โครงการใหม่	คือ	โครงกำรลงทุนใหม่ที่ขอรับกำรส่งเสริม
ในพืน้ทีจ่งัหวัดชำยแดนภำคใต้	โดยเป็นนติบิคุคลเดมิ	หรอื
นติบิคุคลใหม่ซึง่มกีลุม่เจ้ำของผูป้ระกอบกำรของโครงกำร
เดิมถือหุ้นทั้งสิ้น	จะได้รับสิทธิประโยชน์	คือ

•	 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร
•	 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล	8	ปี	(ไม่

จ�ำกัดวงเงินยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล)
•	 ลดหย่อนอำกรขำเข้ำวตัถดุบิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75
•	 ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง	5	ปี
•	 หักค่ำขนส่ง	ค่ำไฟฟ้ำ	และค่ำประปำ	2	 เท่ำ	 เป็น

ระยะเวลำ	 15	 ปี	 นับต้ังแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	

•	 หกัเงนิทีใ่ช้ในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวกจำกก�ำไรไม่เกิน	25%	ของเงินลงทุน

ทั้งนี้จะต้องย่ืนค�ำขอส�ำหรับโครงกำรใหม่ภำยในวันที่	
31	 ธันวำคม	 2555	 พร้อมยื่นหนังสือยืนยันกำรลงทุนใน
โครงกำรเดิม	 และต้องยื่นค�ำขอของโครงกำรเดิม	 เม่ือ
โครงกำรใหม่แล้วเสร็จพร้อมเปิดด�ำเนินกำร

มาตรการท่ี 3 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
นคิมหรอืเขตอตุสาหกรรม และกจิการท่ีตัง้ในนคิมหรือ
เขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรนิคมหรือเขตอุตสำหกรรม	 และ
กิจกำรท่ีตั้งในนิคมหรือเขตอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้	ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์	คือ

•	 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร
•	 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล	8	ปี	(ไม่

จ�ำกัดวงเงินยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล)
•	 ลดหย่อนอำกรขำเข้ำวตัถดุบิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75
•	 ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง	5	ปี
•	 หักค่ำขนส่ง	ค่ำไฟฟ้ำ	และค่ำประปำ	2	 เท่ำ	 เป็น

ระยะเวลำ	 15	 ปี	 นับต้ังแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	

•	 หกัเงนิทีใ่ช้ในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวกจำกก�ำไรไม่เกิน	25%	ของเงินลงทุน
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ทั้งนี้	 จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข	 คือ	 ถ้ำโครงกำรแรกย่ืน
ขอรับส่งเสริมภำยในวันที่	 31	 ธันวำคม	 2555	 และมี
โครงกำรขยำยงำนที่ยื่นขอรับส่งเสริมและมีรำยได้ก่อนสิ้น
สุดเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ของโครงกำรแรก	 	 สำมำรถรวม
โครงกำรแรกเข้ำกับโครงกำรขยำย	

อย่ำงไรก็ตำม	ช่วงที่ผ่ำนมำมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้	3	จงัหวดั	ยงัประสบผลส�ำเรจ็
อย่ำงจ�ำกัดอยู่	โดยในช่วงปี	2547	–	2555	มีโครงกำรที่ได้
รับกำรส่งเสริมเพียง	 19	 โครงกำร	 เงินลงทุนรวม	 2,861	
ล้ำนบำท	โดยกำรลงทุนในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้กระจุกตัว
ในจังหวัดสงขลำเกือบทั้งหมด	 โดยมีจ�ำนวนมำกถึง	 201	
โครงกำร	เงินลงทุน	58,727	ล้ำนบำท

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้พิจำรณำ	 เห็นว่ำ
มำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุยงัส�ำคญัในกำรชกัจงูกำรลงทนุ
ในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้	 ดังนั้นจึงได้พิจำรณำขยำยเวลำ
และปรับนโยบำยให้เหมำะสมยิ่งขึ้น	2	ครั้ง	ดังนี้

ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 26	 ธันวำคม	 2555	 มีมติขยำยเวลำ
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้เป็น
พิเศษออกไปอีก	 พร้อมปรับปรุงมำตรกำรข้ำงต้น	 ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่	 3/2556	 เรื่อง	
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทนุเพือ่พฒันำอตุสำหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้	ลงวันที่	28	กุมภำพันธ์	2556	ดังนี้

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมปี 2547 -2555

จังหวัด จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

ปัตตำนี 4 918

ยะลำ 14 1,729

นรำธิวำส 1 214

รวม	3	จชต. 19 2,861

สตูล 9 1,240

สงขลำ 201 58,727

รวม	5	จชต. 229 62,828

1.	 ขยำยพื้นท่ีตำมมำตรกำรพิเศษออกไปอีก	 จำกเดิม
ครอบคลุมเพยีง	3	จงัหวดั	คือ	ปัตตำน	ียะลำ	และนรำธิวำส	
ให้ครอบคลุมเพิ่มเติมถึงจังหวัดสตูล	 และ	 4	 อ�ำเภอของ
จังหวัดสงขลำ	 ได้แก่	 อ�ำเภอจะนะ	 อ�ำเภอนำทวี	 อ�ำเภอ
สะบ้ำย้อย	และอ�ำเภอเทพำ	ท�ำให้พื้นที่เป้ำหมำยเพิ่มขึ้น
เป็น	4	จังหวัด	และ	4	อ�ำเภอ

เหตุผลของกำรเพิ่มเติมพื้นที่ข้ำงต้น	 เนื่องจำกต้องกำรให้
สอดคล้องกับพื้นที่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้และแผนปฏบิตักิำรพฒันำจงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้	พ.ศ.	2555	–	2557	รวมถงึพจิำรณำเหน็ว่ำเป็นพืน้ที่
เสี่ยงน้อยกว่ำ	3	จังหวัดชำยแดนภำคใต้	หำกมีกำรลงทุน
เพิม่ขึน้แล้ว	อำจจะมส่ีวนช่วยสนบัสนนุให้เศรษฐกจิของ	3	
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่มีพื้นที่ติดกันดีขึ้นทำงอ้อม	ทั้งใน
ด้ำนกำรค้ำและกำรจ้ำงงำน	

2.	ขยำยระยะเวลำกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมตำมมำตรกำร
ส่งเสรมิกำรลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้ออกไปอกี	
2	ปี	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2557	

ครั้งที่ 2	คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้ออกประกำศ
ที่	 6/2556	 เรื่อง	 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำ
อุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ลงวันที่	 16	
พฤษภำคม	2556	ปรับปรุงมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
พื้นที่ชำยแดนภำคใต้ให้มีควำมจูงใจมำกขึ้น	โดยผ่อนปรน
เงื่อนไขเป็นพิเศษในหลำยด้ำน	ดังนี้
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หากลงทุนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 4 จังหวัด และ 4 อ�าเภอ
ในจังหวัดสงขลา จะได้รับสิทธิ
และประโยชน์ครอบคลุมทั้ง
โครงการเดิมและโครงการใหม่

•	 กำรลดมูลค ่ำ เ งินลงทุนไม ่ รวมค ่ำที่ ดินและ
ทุนหมุนเวียนขั้นต�่ำจำกปกติก�ำหนด	 1	 ล้ำนบำท	
ลดลงเหลือ	5	แสนบำท	

•	 อนุญำตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมำใช้ใน
โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมได้มีมูลค่ำไม่เกิน	 10	
ล้ำนบำท	 และจะต้องลงทุนในเครื่องจักรใหม่มี
มูลค่ำไม่น้อยกว่ำ	1	ใน	4	ของมูลค่ำเครื่องจักรใช้
แล้ว	(หลกัเกณฑ์ปกตจิะไม่อนญุำตให้ใช้เครือ่งจกัร
ใช้แล้วในประเทศ)	 เพื่อให้ผู้ประกอบกำรไม่ต้อง
ลงทนุใหม่ทัง้หมด	สำมำรถน�ำโครงกำรเก่ำมำขอรบั
กำรส่งเสริมโดยลงทุนเพิ่มบำงส่วน	

•	 อนุญำตให้ใช้แรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือในโครงกำร
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกรณีเป็นกิจกำรนิคมหรือเขต
อุตสำหกรรม	 และกิจกำรที่ตั้งในนิคมหรือเขต
อุตสำหกรรม	ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้	หรือ
ในพื้นที่คลัสเตอร์ส�ำหรับรองรับกำรลงทุนในพื้นที่
จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด	เพือ่
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เอื้อต่อกำรลงทุนมำกยิ่งขึ้น

นโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากลรุ่นที่ 2
ตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีนโยบำยส่งเสริม
กำรผลติรถยนต์ประหยดัพลงังำนมำตรฐำนสำกลหรอือโีค
คำร์	ซึง่เป็นรถยนต์พลงังำนสะอำด	ประหยดั	และปลอดภยั	
สอดคล้องกับทิศทำงอุตสำหกรรมยำนยนต์โลกในอนำคต	
มำตั้งแต่ปี	 2550	 เพื่อสร้ำงฐำนกำรผลิตรถยนต์แบบใหม่
ในประเทศไทย	 ซึ่งจะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน
ตลำดส่งออกให้กับประเทศไทยในระยะยำว	 และเพื่อส่ง
เสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตรถยนต์หลำย
ประเภทและควบวงจรมำกขึ้น

นโยบำยข้ำงต้นประสบผลส�ำเร็จอย่ำงมำก	โดยในปี	2555	
มีปริมำณกำรผลิตรถยนต์อีโคคำร์จ�ำนวน	6	แบบ	มำกถึง	
258,969	คัน	จ�ำแนกเป็นกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยในประเทศ	
162,600	 คัน	 และเป็นกำรผลิตเพื่อส่งออก	 96,369	 คัน	
และกำรผลติมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตำมล�ำดบั	เพือ่สร้ำงโอกำส
และขยำยฐำนกำรผลติรถยนต์อโีคคำร์อย่ำงต่อเนือ่ง	คณะ
กรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุจงึได้มมีตเิมือ่วนัที	่28	สงิหำคม	

2556	เห็นชอบให้เปิดส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์อีโคคำร์	รุ่น
ที่	2	และต่อมำได้ออกเป็นประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนที่	ส.1/2556	เรื่อง	กำรส่งเสริมกำรลงทุนกิจกำร
ผลิตรถยนต์ประหยดัพลังงำนมำตรฐำนสำกล	(อโีคคำร์)	รุน่
ที่	2	ลงวันที่	30	กันยำยน	2556	ก�ำหนดคุณสมบัติ	เงื่อนไข	
และสิทธิและประโยชน์	ดังนี้

คุณสมบัติรถยนต์อีโคคำร์ที่ผลิตเพื่อตลำดภำยในประเทศ

1. ด้านประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง	 รถยนต์ท่ีใช้หรือ
สำมำรถใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง	 ต้องมีอัตรำไม่เกิน	 4.3	 ลิตร	
ต่อ	100	กม.	ตำม	Combine	Mode	ที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนด
ทำงเทคนิค	UNECE	Reg	101	Rev	2	หรือระดับที่สูงกว่ำ

2. ด้านสิ่งแวดล้อม
•	 ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนมลพิษ	 Euro	 5	 ตำมข้อ

ก�ำหนดทำงเทคนิค	UNECE	Reg	83	 (06)	Rev	4	
หรือระดับที่สูงกว่ำ

•	 มีปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจำกท่อ
ไอเสียไม่เกิน	 100	 กรัม	 ต่อ	 1	 กม.	 ที่วัดตำมข้อ
ก�ำหนด	ที่วัดตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนด
ทำงเทคนิค	UNECE	Reg	101	Rev	2	หรือระดับที่
สูงกว่ำ

รายงานประจ�าปี 2556
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  37



เครื่องยนต์	 และผลิตช้ินส่วน	 ทั้งของตนเองและผู้
ผลิตชิ้นส่วน	(Suppliers)	รวมกันไม่น้อยกว่ำ	6,500	
ล้ำนบำท	หรือ	5,000	ล้ำนบำท	ส�ำหรับผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมผลิตอีโคคำร์รำยเดิม

5.	ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ	 ตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์อีโคคำร์	2

สิทธิและประโยชน์
1.	ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่งจกัรไม่ว่ำจะตัง้อยูใ่นเขตใด	

ตำมระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนให้
ควำมเห็นชอบ

2.	ลดหย่อนอำกรขำเข้ำวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นตำม
มำตรำ	30	ไม่เกิน	90%	เป็นเวลำ	2	ปี

3.	ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลไม่ว่ำจะตัง้อยูใ่นเขตใด	6	
ปี	เป็นสัดส่วนไม่เกิน	100%	ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน	โดย
3.1	 ยกเว้นเพิ่มอีก	 1	 ปี	 รวมเป็น	 7	 ปี	 สัดส่วน

ไม่เกิน	 100%	 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดิน
และทนุหมนุเวยีน	หำกลงทนุหรอืใช้จ่ำยเพือ่
พัฒนำผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์และแม่พิมพ์
ไทย	ไม่น้อยกว่ำ	500	ล้ำนบำท	ภำยใน	5	ปี
แรกของกำรได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล

3.2	 ยกเว้นเพิ่มอีก	 2	 ปี	 รวมเป็น	 8	 ปี	 ไม่เกิน	
100%	 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน	 หำกลงทุนหรือใช้จ่ำยเพื่อ
พัฒนำผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์และแม่พิมพ์
ไทย	ไม่น้อยกว่ำ	800	ล้ำนบำท	ภำยใน	5	ปี
แรกของกำรได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล

	 ทั้งน้ี	 ตำมแผนงำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนให้ควำมเห็นชอบ

4.	สิทธิและประโยชน์อื่น	 ให้ได้รับตำมหลักเกณฑ์
ในประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่	
1/2543	ลงวันที่	1	สิงหำคม	2543	ยกเว้นสิทธิและ
ประโยชน์ตำมมำตรำ	35	(1)	กำรลดหย่อนภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล	50%	ไม่ให้ได้รับ

5.	กรณีไม่สำมำรถผลิตได้ตำมเง่ือนไขที่ก�ำหนดให้
ปริมำณผลิตจริง	(Actual	Production)	ไม่น้อยกว่ำ	
1	แสนคัน/ปี	ตั้งแต่ปีที่	4	เป็นต้นไป	จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำม
สัดส่วนทีผ่ลิตไม่ได้ตำมเงือ่นไข	โดยคิดจำกปรมิำณ

3. ด้านความปลอดภัย 
•	 คุณสมบัติป้องกันผู้โดยสำรกรณีเกิดอุบัติเหตุกำร

ชนด้ำนหน้ำของตัวรถ	 ตำมข้อก�ำหนดทำงเทคนิค	
UNECE	Reg	94	Rev	1	หรือระดับที่สูงกว่ำ

•	 คุณสมบัติป้องกันผู้โดยสำรกรณีเกิดอุบัติเหตุกำร
ชนด้ำนข้ำงของตัวรถ	 ตำมข้อก�ำหนดทำงเทคนิค	
UNECE	Reg	95	Rev	1	หรือระดับที่สูงกว่ำ

•	 คุณสมบัติควำมปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ	
(Active	 Safety)	 อย่ำงน้อยต้องมีระบบห้ำมล้อ
แบบป้องกันกำรล็อก	 (Antilock	 Braking	 System	
-	 ABS)	 ซึ่งได้ติดต้ังระบบควบคุมเสถียรภำพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Stability	Control	Sys-
tem	 –	 ESC	 System)	 และระบบห้ำมล้อดังกล่ำว
ต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทำงเทคนคิ	UNECE	Reg	
13H	Rev	2	หรือระดับที่สูงกว่ำ

เงื่อนไข
1.	ต้องเสนอเป็นแผนงำนรวม	 (Package)	 ประกอบ

ด้วยโครงกำรประกอบรถยนต์	กำรผลิตเครื่องยนต์	
และกำรผลิตหรือจัดหำชิ้นส่วนยำนพำหนะ

2.	ต้องมปีรมิำณกำรผลติ	(Actual	Production)	ไม่น้อย
กว่ำ	1	แสนคัน/ปี	ตั้งแต่ปีที่	4	เป็นต้นไป	โดยต้อง
ด�ำเนินกำรผลิตภำยในปี	2562

3.	มีขั้นตอนผลิตชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์อย่ำง
น้อย	4	ใน	5	ชิ้น	ได้แก่	Cylinder	Head,	Cylinder	
Block,	Crankshaft,	Camshaft,	และ	Connecting	
Rod	โดยต้องมขีัน้ตอน	Machining	Cylinder	Head,	
Cylinder	Block,	และ	Crankshaft	เป็นอย่ำงน้อย

4.	ลงทนุไม่รวมค่ำท่ีดนิและทนุหมนุเวยีนของโครงกำร
รวม	 (Package)	 ได้แก่	 ประกอบรถยนต์	 ผลิต
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กำรผลติรวมปีที	่4	–	6	จะนบัเฉพำะรถยนต์ทีม่โีครง
รถเดียวกันเท่ำนั้น

กรณีที่ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตำมข้อ	 3.1	 หรือ	
3.2	 ให้น�ำเวลำที่เพิ่มแล้วแต่กรณีมำค�ำนวณปริมำณกำร
ผลิตด้วย

การยื่นขอรับการส่งเสริม
ส�ำหรับผูไ้ด้รบักำรส่งเสรมิผลติรถยนต์อโีคคำร์เดมิ	สำมำรถ
ยืน่ขอขยำยก�ำลงัผลติได้	ภำยใต้เงือ่นไขกำรลงทนุเดมิ	โดย
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เท่ำที่เหลืออยู่ตำมบัตรส่งเสริม
เดิม	ดังนี้

•	 ขยำยก�ำลังผลิตรถยนต์อีโคคำร์ท่ีได้รับส่งเสริมอยู่
เดิม	หรือ

•	 ขยำยก�ำลังผลิตรถยนต์อีโคคำร์ท่ีได้รับส่งเสริมอยู่
เดิม	รวมกับก�ำลังผลิตรถยนต์อีโคคำร์รุ่นที่	2

ก�ำหนดต้องย่ืนขอรับกำรส่งเสริมผลิตรถยนต์อีโคคำร์รุ่นที	่
2	หรือยื่นขอขยำยก�ำลังผลิตรถยนต์อีโคคำร์ที่ได้รับกำรส่ง
เสริมอยู่เดิม	ภำยในวันที่	31	มีนำคม	2557

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของ SMEs
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(SMEs)	นบัว่ำมบีทบำท
ส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศ	โดยจำกตวัเลขของ	สสว.	ในปี	
2555	SMEs	ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน	11.8	ล้ำนคน	คิดเป็น
สัดส่วน	 80.4%	 ของกำรจ้ำงงำนของวิสำหกิจทั้งประเทศ	
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ	 2.1	 ล้ำนล้ำนบำท	 คิดเป็น
สัดส่วน	 37%	 ของ	 GDP	 ของประเทศ	 และส่งออกเป็น
มลูค่ำ	2	ล้ำนล้ำนบำท	คดิเป็นสดัส่วน	28.8%	ของมลูค่ำส่ง
ออกรวมของประเทศ	ยิง่ไปกว่ำนัน้	ในช่วงปัจจุบนัทีเ่ป็นยคุ
เศรษฐกจิฐำนควำมรูแ้ละ	Creative	Economy	บทบำทของ	
SMEs	 ได้ทวีควำมส�ำคัญมำกย่ิงข้ึน	 เน่ืองจำกเป็นแหล่ง
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ส�ำคัญของประเทศ

จำกกำรทีค่ณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ออกประกำศขึน้อตัรำค่ำ
จ้ำงขั้นต�่ำ	2	ครั้ง	โดยก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ	300	บำท/
วัน	ทั่วประเทศ	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2556	
เป็นต้นไป	ท�ำให้อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำปรับสูงขึ้นมำกถึง	35.7	
–	88.7%		กระทบต่อผู้ประกอบกำร	SMEs	เป็นอย่ำงมำก
เพือ่บรรเทำผลกระทบดงักล่ำว	คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำร

ลงทุนได้พิจำรณำเมื่อวันที่	21	ตุลำคม	2556	เห็นชอบกับ
มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ	 SMEs	
และต่อมำได้ออกเป็นประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนที่	7/2556	เรื่อง	มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำร	SMEs	ลงวันที่	14	พฤศจิกำยน	2556

ส�ำหรับคุณสมบัติของ	 SMEs	 ที่อยู่ในข่ำยให้กำรส่งเสริม
จะต้องมีบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยถือหุ ้นไม่น้อยกว่ำ	
51%	ของทุนจดทะเบียน	และเมื่อรวมกิจกำรทั้งหมดทั้งที่
ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม	 ผู้ขอรับส่งเสริมจะต้อง
มีสินทรัพย์ถำวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่เกิน	200	ล้ำนบำท

ส�ำหรับมำตรกำรช่วยเหลือ	จ�ำแนกเป็น	2	มำตรกำรย่อย	
ดังนี้

มาตรการแรก : มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs
1.	 ก�ำหนดประเภทกิจกำรและเงื่อนไขของกิจกำรที่ให้กำร
ส่งเสริมในประกอบธุรกิจ	SMEs	ดังนี้

•	 กิจกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำภำคเกษตร	ครอบคลุม	 13	
ประเภทกิจกำร	 เป็นต้นว่ำ	 กิจกำรผลิตหรือถนอม
อำหำร	 กิจกำรขยำยพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช	
กิจกำรขยำยพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์	ฯลฯ

•	 กิจกำรที่ใช้ทักษะกำรผลิตค่อนข้ำงสูงและเป็น
อุตสำหกรรมสนับสนุนที่ส�ำคัญ	 ครอบคลุม	 16	

น โ ย บ า ย ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต
ร ถ ย น ต ์ ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น
มาตรฐานสากลหรืออีโคคาร์ 
ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานสะอาด 
ประหยดั และปลอดภยั สอดคล้อง
กับทิศทางอุตสาหกรรมยาน
ยนต์โลกในอนาคต
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ประเภท	เปน็ต้นว่ำ	กจิกำรผลติเครื่องจักร	อปุกรณ์	
และชิน้ส่วน	กจิกำรผลิตชิน้ส่วนยำนพำหนะ	กจิกำร
ผลิตสิ่งพิมพ์	ฯลฯ

•	 กิจกำรเชิงสร้ำงสรรค์	ครอบคลุม	7	ประเภทกิจกำร	
เป็นต้นว่ำ	กิจกำรผลิตผ้ำ	กิจกำรผลิตเครื่องนุ่มห่ม	
กิจกำรผลิตสิ่งประดิษฐ์	กิจกำรซอฟต์แวร์	ฯลฯ

•	 กิจกำรบริกำรและสนับสนุนกำรท ่อง เที่ ยว	
ครอบคลุม	 3	 ประเภท	 คือ	 ศูนย ์แสดงศิลป
วัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม	กิจกำรโรงแรม	
และกิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย	หรือกำรให้บริกำร
แก่ธุรกิจสร้ำงภำพยนตร์	หรือบริกำรมัลติมีเดีย

2. เงื่อนไข
•	 ต้องมเีงินลงทนุไม่รวมค่ำทีด่นิและทนุหมนุเวยีนไม่

น้อยกว่ำ	5	แสนบำท
•	 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน	3	ต่อ	1
•	 อนุญำตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมำใช้ใน

โครงกำรมมีลูค่ำไม่เกิน	10	ล้ำนบำท	โดยจะค�ำนวณ
รำคำเครื่องจักรโดยใช้มูลค่ำตำมบัญชี	 และต้อง
ลงทนุใหม่ในส่วนเครือ่งจกัรหลกัเป็นสดัส่วนไม่น้อย
กว่ำ	50%	ของมูลค่ำเครื่องจักรที่ใช้ในโครงกำร

1.3	สิทธิและประโยชน์
•	 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่งจักรไม่ว่ำจะต้ังอยูใ่นเขตใด
•	 ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล	8	ปี	เป็นสัดส่วน	100%	

ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน
•	 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตำมหลักเกณฑ์ตำม

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุที	่1/2543	
ลงวันที่	1	สิงหำคม	2543

1.4	ต้องยืน่ค�ำขอรับกำรส่งเสริมภำยในวนัที	่31	ธนัวำคม	2557

มาตรการที่สอง : มาตรการส่งเสริม SMEs ให้ปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.	 มำตรกำรใช้บังคับกับกิจกำรที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้วไม่ว่ำ
จะได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือไม่ก็ตำม	 หำกไม่ได้รับ
กำรส่งเสริม	จะต้องเป็นกิจกำรอยู่ในข่ำยให้กำรส่งเสริม
2.	 โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมอยู่เดิมสำมำรถย่ืนขอรับ
กำรส่งเสรมิภำยใต้มำตรกำรนีเ้มือ่ระยะเวลำยกเว้นหรอืลด
หย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลสิน้สดุแล้ว	หรอืเป็นโครงกำรไม่
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3.	ต้องมีเงนิลงทนุไม่รวมค่ำทีด่นิและทนุหมุนเวยีนไม่น้อย
กว่ำ	5	แสนบำท
4.	สิทธิและประโยชน์

•	 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่งจกัรไม่ว่ำจะต้ังอยูใ่นเขตใด
•	 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล	3	ปี	เป็นสัดส่วน	50%	

ของเงนิลงทนุไม่รวมค่ำทีด่นิและทนุหมนุเวยีน	ทัง้น้ี	
ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกรำยได้ของ
กิจกำรที่ด�ำเนินกำรอยู่เดิม

•	 ระยะเวลำยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลให้นบัจำกวนั
ที่มีรำยได้ภำยหลังได้รับบัตรส่งเสริม

•	 ต้องไม่ใช้สทิธแิละประโยชน์ซ�ำ้ซ้อนกบัมำตรกำรส่ง
เสริมกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพำกร

5.	ต้องยื่นค�ำขอรับส่งเสริมภำยในวันที่	31	ธันวำคม	2557	
และด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน	3	ปี	นับจำกวันที่ออก
บัตรส่งเสริม
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การตลาดเชิงรุกเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ

หวัใจส�าคัญอย่างหนึง่ของยุทธศาสตร์การลงทนุทัว่โลก ไม่ได้เพยีงสร้างความ
พร้อมเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ทว่าการตลาดเชิงรุกเองก็นับเป็น
เครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยท�าให้การลงทุนบรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้ ได้ดีย่ิง
ขึ้นเช่นกัน ยิ่งโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างทุกวันนี้ด้วยแล้ว การท�าตลาดเชิงรุกทั้ง
ในแง่คุณภาพและปริมาณจะยิ่งช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีทิศทางมากขึ้น

มุ่งเน้นฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้คืน
กลับโดยเร็ว
กำรชักจูงกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในรอบปี	 2556	 ที่
ผ่ำนมำ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนยังคง
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรลงทุนเชิงรุกเพ่ือฟื้นฟูภำพลักษณ์
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้คืนกลับโดยเร็ว	 พร้อมทั้งออก
มำตรกำรต่ำงๆ	 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุน	 เนื่องจำก
สภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุนภำยในประเทศได้รับผล	
กระทบต่อเนื่องจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	ใน	1	–	2	ปีที่ผ่ำนมำ	
เช่น	 วิกฤตทำงกำรเงินในเขตยูโรโซนที่ท�ำให้เศรษฐกิจของ
ยุโรปซบเซำลง	 กำรประกำศลดวงเงินตำมมำตรกำรผ่อน
คลำยเชิงปริมำณ	(Quantitative	Easing	-	QE	)	และควำม
ไม่แน่นอนจำกทิศทำงกำรด�ำเนินนโยบำยกำรเงินและ
นโยบำยกำรคลังของสหรัฐฯ	 รวมทั้งควำมขัดแย้งทำงกำร
เมอืงของไทยทีย่ดืเย้ือ	ทีส่่งผลกระทบต่อควำมเชือ่มัน่กำร
ลงทุนจำกต่ำงประเทศ	

นอกจำกนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจและกำร
ลงทนุทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ส�ำนกังำนได้จดัท�ำร่ำงยทุธศำสตร์
ส่งเสรมิกำรลงทนุใหม่โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำเทคโนโลยแีละ
อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยจะน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพิจำรณำอนุมัติโดย
ตั้งเป้ำหมำยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในต้นปี	2558	ซึ่งจะท�ำให้
กำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศมคีณุภำพมำกยิง่ขึน้	
 
ส�ำหรับกิจกรรมกำรชักจูงกำรลงทุนเชิงรุกยังคงด�ำเนินไป
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ันและเสริมสร้ำงภำพ
ลักษณ์ของประเทศไทย	 โดยเน้นเดินทำงไปจัดกิจกรรม
ชักจูงกำรลงทุนที่ประเทศเป้ำหมำย	 โดยมีนำยกรัฐมนตรี	
หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม	 เป็นหัวหน้ำ
คณะ	รวมทัง้เน้นชกัจงูกำรลงทนุในสำขำอตุสำหกรรมและ
บริษัทที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย	 ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับหน่วยงำนพันธมิตรเพิ่มขึ้น	 โดยปี	 2556	 ส�ำนักงำนได้
ก�ำหนดอตุสำหกรรมเป้ำหมำยและประเทศเป้ำหมำย	ดงันี้
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อุตสำหกรรมเป้ำหมำย	2556 ประเทศเป้ำหมำย

แปรรูปเกษตร	อำหำรแปรรูป	ไบโอเทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ	แคนำดำ	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อิตำลี	สเปน	เยอรมนี	เบลเยี่ยม	เนเธอร์แลนด์	
สวีเดน	เดนมำร์ก	นอร์เวย์	รัสเซีย	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	ออสเตรเลีย	มำเลเซีย

อิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อเมริกำ	แคนำดำ	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อิตำลี	สเปน	เดนมำร์ก	นอร์เวย์	เบลเยี่ยม	
เนเธอร์แลนด์	รัสเซีย	ฟินแลนด์	ไอร์แลนด์	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	จีน	มำเลเซีย

ยำนยนต์/ชิ้นส่วนยำนยนต์	อุตสำหกรรมอำกำศยำน สหรัฐอเมริกำ	แคนำดำ	อังกฤษ	อิตำลี	สเปน	เยอรมนี	สวิตเซอร์แลนด์	สวีเดน	ฟินแลนด์	
นอร์เวย์	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	จีน	อินเดีย

ผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักรอุปกรณ์	และชิ้นส่วน สหรัฐอเมริกำ	เม็กซิโก	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อิตำลี	สเปน	เยอรมนี	เบลเยี่ยม	เนเธอร์แลนด์	 
สวิตเซอร์แลนด์	นอร์เวย์	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	จีน

บริกำรมูลค่ำเพิ่มสูง	(เช่น	ROH	โลจิสติกส์	วิจัยและ
พัฒนำ	ซอฟต์แวร์	

สหรัฐอเมริกำ	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อิตำลี	เดนมำร์ก	เบลเยี่ยม	เนเธอร์แลนด์	นอร์เวย์	
ฟินแลนด์	ญี่ปุ่น	จีน	สิงคโปร์	อินเดีย

พลังงำนทดแทนและสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกำ	แคนำดำ	เยอรมนี	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อิตำลี	สเปน	เบลเยี่ยม	เนเธอร์แลนด์	
สวีเดน	เดนมำร์ก	นอร์เวย์	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	ออสเตรเลีย	ไต้หวัน	สิงคโปร์	จีน

โรดโชว์น�าคณะโดยผู้น�าระดับสูงของรัฐบาล
กิจกรรมโรดโชว์น�ำคณะโดยผู้น�ำระดับสูงของรัฐบำล	(High	Level	Image	Enhancement	Road	Shows)	เป็นกำรด�ำเนิน
กำรเพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่นและชักจูงกำรลงทุนจำกประเทศเป้ำหมำย	 โดยมีนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรมเป็นผู้น�ำคณะ	ส�ำหรับปีงบประมำณ	2556	ได้จัดกิจกรรมรวม	15	ครั้ง	ได้แก่

วันที่	14-28	ตุลำคม	2555 	ประเทศคูเวต	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	13-14	พฤศจิกำยน	2555 	สหรำชอำณำจักร	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	19-21	ธันวำคม	2555	 กรุงนิวเดลี	ประเทศอินเดีย	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	21-22	ธันวำคม	2555	 กรุงธำกำ	ประเทศบังกลำเทศ	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	4-5	มีนำคม	2556	 ประเทศสวีเดนและเบลเยี่ยม	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	22	มีนำคม	2556	 ประเทศนิวซีแลนด์	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	23-30	เมษำยน	2556	 ประเทศมองโกเลีย	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	22-24	พฤษภำคม	2556	 กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	29	พฤษภำคม	–	2	มิถุนำยน	2556	 ประเทศศรีลังกำและมัลดีฟส์	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	25-27	มิถุนำยน	2556 ประเทศอินเดีย	น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

วันที่	2-7	กรกฎำคม	2556 	ประเทศโปแลนด์และตุรกี	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	9-12	กรกฎำคม	2556	 เมืองนูแรมเบิร์ก	ประเทศเยอรมนี	น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

วันที่	27	กรกฎำคม	–	2	สิงหำคม	2556	 ประเทศโมซัมบิกและแทนซำเนีย	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	21-22	สิงหำคม	2556	 ประเทศทำจิกิสถำนและปำกีสถำน	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	2-4	กันยำยน	2556	 นครหนำนหนิง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี

วันที่	10-11	กันยำยน	2556	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตำลี	น�ำคณะโดยนำยกรัฐมนตรี
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กิจกรรมชักจูงการลงทุนเชิงลึกและการสร้างเครือ
ข่ายพันธมิตร
ส�ำนักงำนได้จัดคณะเดินทำงไปชักจูงกำรลงทุนจำก
ประเทศเป้ำหมำยและมุ่งเจำะรำยอุตสำหกรรม	เพื่อมุ่งให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมทั้งประเทศและอุตสำหกรรมเป้ำ
หมำย	น�ำไปสู่กำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ	และ
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของประเทศโดยให้ควำมส�ำคญั
กับอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยประสำน
งำนระหว่ำงคณะท�ำงำนชกัจงูกำรลงทนุจำกประเทศต่ำงๆ	
(Country	 Desk)	 ร่วมกับส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศทั้ง	14	แห่ง	ใน	10	ประเทศ	โดยปีงบประมำณ	
2556	มีจ�ำนวน	82	คณะ	จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น	182	ครั้ง	
ประกอบด้วย

•	 กำรจัดสัมมนำชักจูงกำรลงทุนทั่วไป	58	ครั้ง
•	 กำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อยเจำะกลุ่มเป้ำหมำยรำย

สำขำ	23	ครั้ง
•	 กำรจดักจิกรรม	Mobile	Unit	/Door	Knocking/	One	

on	One	Meeting		56	ครั้ง/	288	บริษัท
•	 กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร	 (Networking)	 

45	ครั้ง/	97	องค์กร

กลยุทธ์ชักจูงการลงทุนตลาดใหม่
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ำสถำนกำรณ์เศรษฐกิจภูมิภำคและ
ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในระยะที่ผ่ำนมำ	 เช่น	
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและบทบำทที่เพิ่มขึ้นในตลำด
โลกของภูมิภำคเอเชีย	 ขณะท่ีประเทศมหำอ�ำนำจ	 เช่น	
สหรัฐฯ	 สหภำพยุโรป	 ต้องเผชิญกับภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ	

ขณะเดียวกัน	 ญี่ปุ ่นเพิ่มกำรลงทุนในต่ำงประเทศโดย
เฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุม่อำเซยีนมำกขึน้	อนัเป็นผลจำกภำวะ
ทรงตัวของเศรษฐกิจภำยในและกำรแข็งค่ำของเงินเยนที่
ผ่ำนมำ	รวมทั้งปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่นใน
เรื่องเกำะเตียวหยู

ขณะเดยีวกนัมกีำรเตรยีมกำรเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกจิของ
อำเซยีน	(AEC)	ในปี	2558	ทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรขยำยตวัด้ำนกำร
ค้ำ	กำรลงทนุในภมูภิำคเพิม่ขึน้	และโอกำสทีส่งูขึน้ของกำร
ลงทุนของไทยในต่ำงประเทศ	อีกทั้งกำรเกิดขึ้นและเติบโต
อย่ำงรวดเรว็ของธรุกจิบรกิำรใหม่ๆ	เพือ่รองรบัสภำวกำรณ์
ของโลกที่เปลี่ยนแปลง	

ส�ำนักงำนจึงจ�ำเป็นต้องปรับเปล่ียนยุทธศำสตร์กำร
ชักจูงกำรลงทุนให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	 และ
เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในกำรดึงดูดกำรลงทุนได้มำก
ขึ้น	 	 โดยทิศทำงส่งเสริมกำรลงทุนในอนำคตจะมุ่งพัฒนำ

รายงานประจ�าปี 2556
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  43



อุตสำหกรรมฐำนควำมรู้	 อุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง	
กำรวิจัยและพัฒนำ	 อุตสำหกรรมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์	
อุตสำหกรรมสีเขียว	 พลังงำนทำงเลือกและรักษำส่ิง
แวดล้อม	 อุตสำหกรรมด้ำนสุขภำพ	 และกำรมุ่งสู่กำรเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์ในภูมิภำค		

ส�ำนักงำนได้ปรับกลยุทธ์กำรชักจูงกำรลงทุน	 เพื่อให้สอด
รับและทันต่อสถำนกำรณ์	 โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	 รวมทั้งกำรเสริม
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยพันธมิตรกับนักลงทุนต่ำง
ชำติเพื่อสร้ำงโอกำสและเพิ่มศักยภำพในกำรชักจูงกำร
ลงทุนยิ่งขึ้น

ทิศทางชักจูงการลงทุนในอนาคต
กำรจดักจิกรรมชกัจงูกำรลงทนุช่วงต่อไป	จะลดปรมิำณลง
และให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพมำกขึ้น	 โดยมุ่งเน้นชักจูง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำประเทศ	
ส�ำนักงำนได้ปรับลดจ�ำนวนกำรจัดคณะเดินทำงไปชักจูง

กิจกรรมโรดโชว์น�าคณะโดยผูน้�า
ระดบัสงูของรัฐบาล (High Level 
Image Enhancement Road 
Shows) เป็นการด�าเนนิการเพือ่
เพ่ิมความเชื่อมั่นและชักจูงการ
ลงทุนจากประเทศเป้าหมาย

กำรลงทนุให้มคีวำมเหมำะสม	และมุง่จดักจิกรรมชกัจงูเชงิ
ลกึ	โดยให้มกีำรศกึษำเป็นรำยอตุสำหกรรมทีล่งลกึมำกขึน้
และครอบคลมุถงึแนวทำงกำรชกัจงูกำรลงทนุอุตสำหกรรม
นั้นๆ	เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำร	

นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนได้จดัท�ำแผนชักจงูกำรลงทนุเป็นรำย
บริษัท	หรือ	Customized	Investor	Plan	(CIP)	เพื่อค้นหำ
ข้อมูลเชิงลึกในกำรเจำะเข้ำสู่บริษัทที่มีศักยภำพในกลุ่ม
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย	กำรน�ำระบบตดิตำมนกัลงทนุ	หรอื	
Investor	Tracking	System	(ITS)	มำใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรด�ำเนินกำร	 	 กำรเร่งเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับนัก
ลงทุน	หรือ	Customer	Relationship	Management	(CRM)	
ในรูปแบบเจำะลึกทั้งกับบริษัทผู้ได้รับกำรส่งเสริมรำยเดิม
ในกลุม่เป้ำหมำย	และขยำยฐำนไปยงักลุม่ผูล้งทนุต่ำงชำติ
รำยใหม่	รวมทัง้สือ่สำรประชำสมัพันธ์ในภำพรวมแก่บรษิทั
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและหน่วยงำนพันธมิตร	เช่น	
จัดส่งข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรลงทุน	กิจกรรมของส�ำนักงำน	
เป็นต้น	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้ำ
หมำยดงักล่ำวซึง่จะน�ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรจดักจิกรรม
ชักจูงกำรลงทุนต่อไป
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การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

วิธีการเชื่อมโยงโลกให้เอื้อต่อการลงทุน นับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกประเทศต่างให้
ความสนใจ ดงันัน้ จงึไม่แปลกหากเราจะเหน็มาตรการส�าคัญด้านการประสาน
งานเข้ามามบีทบาทขบัเคลือ่นการลงทนุมากขึน้ เพราะสิง่นี้ไม่เพยีงตอบสนอง
การพัฒนาและศักยภาพด้านการลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน	 คือภำรกิจหลัก
ประกำรหน่ึงของส�ำนักงำน	 โดยจะประสำนงำนกับหน่วย
งำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมและปัจจัยท่ีเอ้ือ
อ�ำนวยต่อกำรลงทนุโดยรวมและกำรลงทนุในอตุสำหกรรม
ส�ำคญัตำมนโยบำยรฐับำล	ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำค
รฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ไขปัญหำนกัลงทนุ	พฒันำ
และชกัจงูให้เกดิกำรลงทนุในอตุสำหกรรมยทุธศำสตร์ของ
ประเทศ	รวมทัง้สร้ำงเครอืข่ำยและเพิม่ศกัยภำพกำรค้ำกำร
ลงทุนให้แก่ผู้ประกอบกำร	SMEs	ไทย

ปัญหำที่พบบ่อยส�ำหรับกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทนุ	คอื	ควำมไม่เข้ำใจในหลกัเกณฑ์ระเบยีบปฏบัิตต่ิำงๆ	
ที่มีอยู่มำกมำยในกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 รวมไป
ถึงกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องของหน่วยงำนต่ำงๆ	 นอกจำก
นี้กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนกับนักลงทุนท่ียังไม่ทั่วถึง
ยังท�ำให้กำรปฏิบัติของผู้ประกอบกำรเกิดควำมผิดพลำด
ขึน้	ซึง่อำจส่งผลกระทบในทำงลบเกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ
ได้	เพือ่ลดปัญหำและแก้ไขปัญหำนกัลงทนุ	ส�ำนกังำนจงึให้
ควำมส�ำคัญของกำรประสำนงำน	โดยได้มีกำรด�ำเนินงำน
ใน	3	รูปแบบ	ดังต่อไปนี้

ประสำนงำนระหว่ำงนักลงทุนกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง	

เป็นกำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมและปัจจัยที่
เอือ้อ�ำนวยต่อกำรลงทนุโดยรวม	โดยด�ำเนนิกำรในรปูแบบ
ต่ำงๆ	เป็นต้นว่ำ
1.	 ประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับหลักเกณฑ	์
ระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ	 ของหน่วยงำนภำครัฐ	 ในแต่ละปีมี
ผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนประสบปัญหำในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจภำยในประเทศเนื่องจำกไม่เข้ำใจในระเบียบปฎิบัติ
ของหน่วยงำนภำครัฐ	 ซึ่งได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ธุรกิจและส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นในภำพลักษณ์ของกำร
ลงทุน	 โดยได้ประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำต่ำงๆ	 ในปี	
2556	ได้แก่

•	 ปัญหำกำรประกำศใช้ผังเมืองรวม	 ซึ่งมีผลต่อกำร
ตั้ง	ขยำย	หรือประกอบกิจกำรของโรงงำน

•	 ปัญหำกำรขออนุญำตน�ำเข้ำวัตถุอันตรำยจำกกรม
โรงงำน	กระทรวงอุตสำหกรรม

•	 ปัญหำกำรขออนุญำตใบประกอบกิจกำรโรงงำน	
หรือขยำยโรงงำนจำกกรมโรงงำน
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•	 ปัญหำกำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนเครื่องจักรและ
วัตถุดิบของส�ำนักงำน

•	 ปัญหำขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกกรมสรรพำกร
•	 ปัญหำกำรขออนญุำตปลกูสร้ำงอำคำรโรงงำน	จำก	

อบต.พืน้ที	่/	กำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 ปัญหำกำรน�ำเข้ำของตำมข้อตกลงกำรค้ำท่ีมกีำรก�ำ

หนดโควต้ำกำรน�ำเข้ำ

นอกจำกนั้น	 ยังด�ำเนินกำรประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ให้แก่นกัลงทนุ	ซึง่มสีำเหตมุำจำกกำรทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสรมิ
กำรลงทุนขำดควำมเข้ำใจในเร่ืองของกำรกระท�ำในกำร
ด�ำเนินกำรพิธีศุลกำกร	 กำรประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว	ได้แก่	ควำมผิดฐำนหลีกเลี่ยงอำกร	ควำมผิดฐำน
ส�ำแดงเท็จ	 ควำมผิดฐำนน�ำของต้องห้ำมเข้ำมำในหรือส่ง
นอกรำชอำณำจักร	 กำรใช้สิทธิประโยชน์ของกิจกำรที่อยู่
ในเขตปลอดอำกร	

2.	ประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน
2.1	 ประสำนงำนเก่ียวกับนโยบำยกำรใช้แรงงำน

ต่ำงด้ำวไร้ฝีมือในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุน	มีกำรด�ำเนินกำรดังนี้

•	 ประชำสัมพันธ์รวมทั้งตอบข้อหำรือของ
บริษัทที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดต่ำงๆ	 เกี่ยวกับ
นโยบำยกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือใน
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

•	 ประสำนงำนกับกรมกำรจัดหำงำนเพ่ือตรวจ
สอบกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือในกิจกำร
ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน

2.2	 ประสำนงำนจัดคณะอำจำรย์และนักศึกษำ
จำกสถำบันที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตแรงงำน
เข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมไปดูงำน	 ณ	 โรงงำน
ของบริษัทที่ได ้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	
เป็นกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำจำรย์
และนักศึกษำได้เห็นสภำพจริงของโรงงำน
ผลิต	 กระบวนกำรผลิต	 เทคโนโลยี	 รวมท้ัง
ลักษณะกำรท�ำงำนในโรงงำนและสภำพ
แวดล้อมต่ำงๆ	 เพื่อเป็นประสบกำรณ์	นอก
เหนือจำกกำรเรียนในห้องเรียน	 ในปี	 2556	
นี้	 ได้จัดกิจกรรมดังกล่ำวให้กับสถำบันกำร

ศึกษำ	 คือ	 วิทยำลัยเทคโนโลยีหมู่บ้ำนครู	
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระนครเหนือ	 และโรงเรียนพระ
ดำบส

2.3	 จดัท�ำข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของบรษิทัทีไ่ด้ 
		 รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	เพือ่เผยแพร่บนเวบ็ไซด์

3.	จัดกิจกรรม	Mobile	Unit	เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบ
กำร	SMEs	ที่ได้รับกำรส่งเสริมตำมมำตรกำร	SMEs	ของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 ด�ำเนินกำรในภูมิภำค
ต่ำงๆ	 ของประเทศ	 เป็นต้นว่ำ	 ในปี	 2556	 มีกำรด�ำเนิน
กำรในพื้นที่ภำคกลำงรวมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	มี	SMEs	เข้ำร่วม
รวมทั้งสิ้น	129	บริษัท

4.	 จัดสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังจำกได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุน	 เช่น	 เรื่องกำรเปิดด�ำเนินกำร	 เรื่อง
เครื่องจักรและวัตถุดิบที่น�ำมำใช้ในกำรผลิต	 เป็นต้น	 โดย
ในปี	2556	ได้จัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	ในจ�ำนวน
นีเ้ป็นกำรสมัมนำเก่ียวกับกฎระเบยีบของกรมศลุกำกรและ
แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับพิธีกำรศุลกำกรส�ำหรับกิจกำรที่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	1	ครั้ง	เพื่อบูรณำกำรกำรท�ำงำน
กบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	โดยกำรสมัมนำทกุครัง้ได้รบัควำม
สนใจจำกผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็น
อย่ำงมำก	มีผู้เข้ำร่วมงำนทั้งสิ้นกว่ำ	1,200	คน

กิจกรรมสัมมนาชักจูงและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
เพื่อสนองนโยบำยของรัฐบำลที่จะเร่งสร้ำงควำมเช่ือม่ัน
ของประเทศ	 และเร่งกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนในประเทศ
ที่เพ่ิมขึ้น	 ส�ำนักงำนโดยส�ำนักพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำร
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ลงทุนและศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำค	จึงจัดสัมมนำเพื่อ
ฟื้นฟูควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน	 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เชิงรุกเกี่ยวกับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน	 และเร่งกระตุ้น
ให้เกิดกำรลงทุนในภูมิภำค	 โดยเฉพำะอุตสำหกรรม
ตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ	 ตลอดจนรับฟังปัญหำและ
อุปสรรคในกำรประกอบกิจกำร	 รวมทั้งแลกเปล่ียนข้อคิด
เห็นต่ำงๆ	ที่เป็นประโยชน์	รวม	13	ครั้งทั่วประเทศ	ได้รับ
ควำมสนใจเข้ำร่วมกำรสัมมนำท้ังจำกผู้ประกอบกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนรวมทั้ง
สิ้นกว่ำ	1,200	คน

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
กิจกรรมนี้เป็นกำรน�ำคณะผู้ประกอบกำร	 นักธุรกิจ	 ทั้งที่
ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุและผูท้ีม่ศีกัยภำพในกำรขอรบั
กำรส่งเสริมกำรลงทุน	โดยเน้นที่ผู้ประกอบกำร	SMEs	ใน
ภูมิภำคต่ำงๆ	เดินทำงในลักษณะ	Cross	Region	ไปเยี่ยม
ชมกจิกำรทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็	ส�ำรวจโอกำสและลูท่ำงกำร
ลงทุน	 พร้อมกับกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจกับคณะนัก

ลงทุนที่ร่วมเดินทำงและนักลงทุนท้องถิ่นในภูมิภำคที่เดิน
ทำงไป	 นอกจำกนี้ยังเปิดให้มีเวทีเสวนำเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ในระหว่ำงคณะผูป้ระกอบกำรที่
เดนิทำงไปและนกัลงทนุท้องถิน่	รวมทัง้ภำครฐัและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง

ในปี	 2556	 ได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ทั่วประเทศรวมทั้ง
สิ้น	10	ครั้ง	ซึ่งพบว่ำผู้ประกอบกำรที่ร่วมกิจกรรมสำมำรถ
สร้ำงเครอืข่ำยทำงธรุกจิได้	รวมทัง้ได้มมุมองใหม่ๆ	ในกำร
บริหำรจัดกำรธุรกิจและเทคโนโลยีกำรผลิต

ส�ำหรับในปี	 2557	 ส�ำนักงำนยังคงเดินหน้ำด�ำเนินกำร
ตำมภำรกิจกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน	 	 โดย
ได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงสภำพ
แวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรลงทุนโดยรวม
และแก้ไขปัญหำนกัลงทนุ	รวมทัง้ชกัจงูให้เกดิกำรลงทนุใน
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของประเทศ	 ซึ่งเป็นภำรกิจหลัก
เพื่อสร้ำงควำมม่ันใจและตอบสนองควำมต้องกำรของนัก
ลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนำคต

ปัญหาที่พบบ่อยส�าหรับกิจการ
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
คื อ  ค ว า ม ไ ม ่ เ ข ้ า ใ จ ใ น ห ลั ก
เกณฑ์ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่มี
อยู ่มากมายในการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึง
กฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข ้องของ
หน่วยงานต่างๆ
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การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

เพื่อสร้างโอกาสการด�าเนินธุรกิจให้เพิ่มขึ้น การพบปะระหว่างผู้ต้องการซ้ือ
และผู้ต้องการขายจัดว่ามีนัยส�าคัญ นั่นเพราะทั้งหมดนี้ล้วนชี้ไปที่การลงทุน
ที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคตทั้งสิ้น ฉะนั้น หนึ่งในกระบวนการสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนได้อย่างดีที่สุด ก็คือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะสามารถท�าให้ผู้ประกอบการ
พบปะและเจรจาธุรกิจกันได้โดยตรงนั่นเอง

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุนหรือกำรรับช่วงผลิตนับ
เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งของอุตสำหกรรมภำยในประเทศ	 จ�ำเป็น
ต้องส่งเสริมให้มีกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง	
เพื่อท�ำให้ภำคอุตสำหกรรมของไทยสำมำรถพึ่งพำตนเอง
ได้มำกกว่ำกำรอำศัยกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศทั้งในด้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิต	 และชิ้นส่วนวัตถุดิบ	 นอกจำกน้ี	 กำร
เติบโตและควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมสนับสนุน	 จะ
ช่วยสนับสนนุกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ	ได้แก่	ช่วย
ลดกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบและชิ้นส่วนจำกต่ำงประเทศ		ลดกำร
ขำดดลุทำงกำรค้ำและเพิม่กำรแสวงหำเงนิตรำต่ำงประเทศ	
รวมถึงก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดทำงเทคโนโลยี	 กำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน	และกำรจ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันหน่วยพัฒนำกำรเช่ือมโยงอุตสำหกรรม	 (BUILD	
-	BOI	Unit	Industrial	Linkage	Development)		ได้ด�ำเนิน
กจิกรรมเพือ่สร้ำงโอกำสในกำรพบปะระหว่ำงผูต้้องกำรใช้
ชิ้นส่วนอุตสำหกรรมและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสำหกรรม	ผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆ	 จนเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่ผู้ผลิต

ช้ินส่วนอุตสำหกรรมหรือผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
สนับสนุนในนำม	 “หน่วย	 BUILD”	 ก่อเกิดกำรซื้อขำยชิ้น
ส่วนอตุสำหกรรมเพิม่ขึน้จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรเชือ่ม
โยงอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	โดยกิจกรรมต่ำงๆ	
ที่หน่วย	 BUILD	 ด�ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับผู้
ผลิตช้ินส่วนอุตสำหกรรมในประเทศและเพื่อกระตุ้นให้มี
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผลิตของผู้ผลิตไทยมีดังนี้

1. กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (VMC – Vendors Meet Cus-
tomers) เป็นกิจกรรมจัดน�าคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนจ�านวน
มาก ไปพบผู้ซื้อที่โรงงานของบริษัทผู้ซื้อ	 ท�ำให้ผู้ที่ใช้
ชิ้นส่วนของผู้ซ้ือได้คุยรำยละเอียดโดยตรงกับผู้ขำยที่มัก
มีควำมช�ำนำญในกำรผลิตชิ้นส่วนนั้นๆ	 เฉพำะด้ำน	 และ
ผู้ขำยจะช่วยเสนอช้ินส่วนที่มีคุณภำพดีเหมำะสมกับกำร
ใช้งำนของผู้ซื้อแต่มีรำคำที่ลดลง	 กิจกรรมนี้จะท�ำให้ผู้ซื้อ
ประหยัดเวลำในกำรจัดหำผู้ขำยตำมที่ต้องกำร	 ซ่ึงท�ำให้
ประหยดัเวลำและได้สนิค้ำในรำคำทีถ่กูลงกว่ำกำรท่ีพบกบั
ผู้ขำยที่มำพบทีละบริษัทตำมปกติที่เคยด�ำเนินกำร
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2. ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (BUILD 
Market Place)	 เป็นกิจกรรมที่นัดหมำยให้ผู้ต้องกำรซ้ือ
ชิน้ส่วนอตุสำหกรรม-ผูซ้ือ้	น�ำชิน้ส่วนมำแสดงต่อผูข้ำยและ
น�ำเสนอนโยบำยกำรจดัซือ้แก่คณะผู้ผลติช้ินส่วน-ผูข้ำย	ใน
ห้องประชุมที่หน่วย	BUILD	ก�ำหนด	ซึ่งมักจัดในงำนแสดง
สินค้ำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญๆ	ในประเทศไทย

3. จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service) และบริการ
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)	โดยหน่วย	BUILD	ให้
บริกำรช่วยเหลือสนับสนุนผู้ซื้อทั้งภำยในและต่ำงประเทศ	
ที่ต้องกำรจัดซื้อช้ินส่วนจำกผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย	
โดยจัดหำข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทผู้ซื้อ	นอกจำกนี้
ยงัช่วยจดัให้ทำงผูซ้ือ้ได้พบปะกบัผูผ้ลติชิน้ส่วนในลักษณะ	
One-on-One	Meeting	และประสำนงำนเกีย่วกบักำรเยีย่ม
ชมโรงงำนผู้ผลิตชิ้นส่วนในกรณีที่ผู้ซื้อต้องกำร

4. จัดสัมมนาเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทย หน่วย BUILD	 ได้ร่วมมือกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน	 เพื่อจัดสัมมนำ
ให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรไทย	 โดยในแต่ละครั้งจะเชิญ
วิทยำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้อง	 มำบรรยำยใน
หวัข้อท่ีเป็นประโยชน์แก่กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของผู้ประกอบกำรไทย	 เช่น	 แนวทำงปรับปรุงกำร
บริหำร	กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต	เป็นต้น	ทั้งนี้	 เพื่อ
ให้ผู้ประกอบกำรมีควำมสำมำรถเป็นไปตำมท่ีบริษัทผู้ซื้อ
ต้องกำร	อันจะน�ำไปสูโ่อกำสในกำรเชือ่มโยงอตุสำหกรรม
ที่มำกขึ้น

5. น�าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดง
สนิค้าในระดบันานาชาต ิ(Internationalization)	ในแต่ละ
ปีนั้น	 ทำงหน่วย	 BUILD	 จะจัดกิจกรรมน�ำคณะผู้ผลิตชิ้น
ส่วนของไทยไปร่วมงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรในต่ำง
ประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ผลิตช้ินส่วนไทย
ได้มีโอกำสเช่ือมโยงกำรผลิตกับลูกค้ำในต่ำงประเทศและ
ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศ	 กำรผลิตให้ลูกค้ำต่ำง
ประเทศนั้น	 ยังท�ำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยได้มีโอกำสเรียนรู้
และรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ	 จำกลูกค้ำ	
อันจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรน�ำมำใช้ปรับปรุงควำม
สำมำรถในกำรผลิตของตนให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับ
โลก
6. บรกิารข้อมลูอตุสาหกรรมบนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต 
(Online Information)	หน่วย	BUILD	ท�ำกำรพัฒนำฐำน
ข้อมลูอตุสำหกรรมสนับสนนุอำเซยีน	(ASEAN	Supporting	
Industry	Database	–	ASID)	ผ่ำนเว็บไซต์	www.asidnet.
org	ซึง่ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมสนบัสนนุสำมำรถน�ำ
ข้อมลูของตนมำเกบ็ไว้ในฐำนข้อมลูดงักล่ำว	โดยในเวบ็ไซต์
นี้จะมีรำยละเอียดข้อมูลเชิงลึกที่แสดงถึงควำมสำมำรถใน
กำรผลติ	ถอืเป็นประโยชน์ส�ำหรบัผู้ซือ้ในกำรคดักรองเบือ้ง
ต้น	 ให้บริกำรต่อผู้ซ้ือและผู้ขำยบนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต	
ฟรี	 ทุกวันตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ปัจจุบันมีฐำนข้อมูลสมำชิก
ใน	ASID	จำก	10	ประเทศอำเซียน	กว่ำ	20,000	บริษัท

7. จดังานแสดงสินค้าอตุสาหกรรมรบัช่วงการผลติ	จำก
ควำมส�ำเร็จในกำรเช่ือมโยงอุตสำหกรรมมำนำนกว่ำ	 2	
ทศวรรษ	หน่วย	BUILD	จงึรเิริม่จดังำนแสดงสนิค้ำ	Subcon	
Thailand	 ซ่ึงเป็นงำนที่รวบรวมผู้ผลิตและบริกำรชิ้นส่วน
อุตสำหกรรม	 และอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องในกำรสนับสนุนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเป็นงำนแรกในประเทศไทย	
โดยจดัเป็นประจ�ำทกุปี	เริม่จดัครัง้แรกเมือ่ปี	2550	และครัง้
ล่ำสุดในระหว่ำงวนัที	่16	–	18	พฤษภำคม	2556	รวมจดัมำ
แล้ว	7	ครั้ง	ซึ่งในปี	2556	ที่ผ่ำนมำมีผู้เข้ำร่วมออกบูธ	282	
รำย	และผู้เข้ำชมงำนประมำณกว่ำ	24,000	รำย	บริษัทผู้
ซื้อเข้ำร่วมจำกทั่วโลกกว่ำ	310	บริษัท	จำก	15	ประเทศ	มี
ผลกำรจบัคูเ่จรจำทำงธรุกจิรวมจ�ำนวน	3,540	คู	่โดย	77%	
ของจ�ำนวนคูเ่จรจำทำงธรุกิจทัง้หมด	มแีนวโน้มเกดิกำรซือ้
ขำยกัน	มูลค่ำกว่ำ	6,800	ล้ำนบำท	
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กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2556

กิจกรรม จ�านวน

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขำย	(VMC	-	Vendors	Meet	Customers) 16	ครั้ง

กิจกรรมตลำดกลำงซื้อขำยชิ้นส่วน	(Market	Place) 10	ครั้ง

จัดหำผู้ผลิตชิ้นส่วน	(Sourcing	Service)/บริกำรจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)

	 จัด	One-on-One	Meetings/Factory	Visits	จัดหำข้อมูลรำยชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ผู้ซื้อ	 12	ครั้ง	109	รำย

	 จัดน�ำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสำหกรรมไทยร่วมงำนแสดงสินค้ำในระดับนำนำชำติ	(Internationalization) 11	ครั้ง

จัดสัมมนำเพื่อกระตุ้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรไทย 10	ครั้ง

จัดงำนแสดงสินค้ำอุตสำหกรรมรับช่วงกำรผลิต	(Subcon	Thailand) 	1	ครั้ง

บริกำรฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสนับสนุนภูมิภำคอำเซียน	(ASEAN	Supporting	Industry	Database:	ASID) สมำชิกกว่ำ	21,000	บริษัท 
จำก	10	ประเทศอำเซียน

ผลการจัดงาน Subcon Thailand ทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา

ปี จ�านวนผู้เข้าร่วมออกบูธ จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมงาน จ�านวนบริษัทผู้ซื้อ มูลค่าการเชื่อมโยงที่เกิด
ขึ้นในงาน

9-13	พฤษภำคม	2550 189	บูธ 4,581	คน/วัน 90	บริษัท	 
จำก	14	ประเทศ

1,209	ล้ำนบำท

14-17	พฤษภำคม	2551 251	บูธ 		5,422	คน/วัน 177	บริษัท	 
จำก	16	ประเทศ

2,557	ล้ำนบำท

13-16	พฤษภำคม	2552 188	บูธ 		4,556	คน/วัน	 180	บริษัท	 
จำก	12	ประเทศ

3,020	ล้ำนบำท

13-15	พฤษภำคม	2553 237	บูธ 		5,960	คน/วัน 223	บริษัท	 
จำก	14	ประเทศ

4,531	ล้ำนบำท

19-21	พฤษภำคม	2554 247	บูธ 		7,203	คน/วัน 317	บริษัท	 
จำก	12	ประเทศ

5,481	ล้ำนบำท

17-19	พฤษภำคม	2555 260	บูธ 		7,289	คน/วัน 265	บริษัท 
จำก	12	ประเทศ

6,329	ล้ำนบำท

16-18	พฤษภำคม	2556 282	บูธ 		8,058	คน/วัน 310	บริษัท	 
จำก	15	ประเทศ

6,814	ล้ำนบำท
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ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน

ด้วยเหตุที่การลงทุนมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องค่อนข้างมาก รูปแบบการลด
ข้ันตอนการติดต่อและด�าเนินการเก่ียวกับรายละเอียดเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่
นักลงทุนให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะรายละเอียดที่เก่ียวกับวีซ่าและใบ
อนุญาตท�างาน เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจด�าเนินการ
ได้อย่างราบรื่น

ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำน	 (One	 Stop	 Ser-
vice	Center	for	Visa	and	Work	Permit)	จัดตั้งขึ้นภำยใต้
กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทนุ	เพือ่รวมกำรอนญุำตวซ่ีำเพือ่อยูใ่นประเทศและกำร
อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวท�ำงำนในประเทศได้	 	 มำอยู่รวม
กัน	ณ	 ที่เดียว	 และจัดให้เป็นบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	
Stop	 Service)	 โดยก�ำหนดด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน	
3	ชั่วโมง	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้กับนักลงทุนผู้มำใช้บริกำรมำกที่สุด	

ร่วมมือประสานงาน 3 หน่วยงาน
กำรด�ำเนินกำรประกอบด้วยเจ้ำหน้ำท่ีจำก	 3	 หน่วยงำน	
ร่วมให้บริกำร	ได้แก่	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน	โดยกลุ่มผู้ช�ำนำญกำรต่ำงประเทศ	ส�ำนักงำนตรวจ
คนเข้ำเมือง	โดยกองก�ำกับกำร	3	กองบังคับกำรตรวจคน
เข้ำเมือง	1	และกระทรวงแรงงำนโดยกลุม่พิจำรณำอนญุำต
กำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน	กรมกำร
จัดหำงำน

BOI ตม. แรงงำน
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ส�ำหรับประเภทของคนต่ำงด้ำวที่อยู่ในข่ำยมำรับบริกำร	
ประกอบด้วย	

•	 เป็นผู้บริหำร	 ผู้ช�ำนำญกำรหรือผู้เชี่ยวชำญ	 ซึ่งได้
รับสิทธิตำมกฎหมำยพิเศษ	 ตำม	 พ.ร.บ.ส่งเสริม
กำรลงทนุฯ	พ.ร.บ.ปิโตรเลยีมฯ	และพ.ร.บ.กำรนคิม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยฯ

•	 เป็นนักลงทุน	 ผู้บริหำร	 ผู้ช�ำนำญกำรที่ปฏิบัติงำน
ในบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต�่ำกว่ำ	30	ล้ำนบำท

•	 เข้ำมำประจ�ำส�ำนักงำนผู้แทน	 ส�ำนักงำนภูมิภำค	
และส�ำนักงำนสำขำ

•	 เป็นผูเ้ข้ำมำปฏบิตัหิน้ำทีส่ือ่มวลชนทีไ่ด้รบัอนญุำต
จำกทำงรำชกำร

•	 นกัวจิยัและพฒันำทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
•	 เป็นเจ้ำหน้ำที่ของสำขำธนำคำรต่ำงประเทศ	

ส�ำนกังำนวเิทศธนกจิของธนำคำรต่ำงประเทศ	และ
ส�ำนักงำนผู้แทนของธนำคำรต่ำงประเทศ	ซึ่งได้รับ
กำรรับรองจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย

•	 เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
•	 ปฏิบัติงำนประจ�ำส�ำนักงำนปฏิบัติกำรภูมิภำค
•	 เข้ำมำท�ำงำนตำมพนัธกรณทีีร่ฐับำลท�ำไว้กบัรฐับำล

ต่ำงประเทศ
•	 บดิำมำรดำ	คูส่มรส	หรอืบตุรซึง่อยูใ่นควำมอปุกำระ

และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

กองก�ำกับกำร	 3	 กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง	 1	
ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง	มีหน้ำที่รับผิดชอบ	ดังนี้

•	 พจิำรณำอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวอยูใ่นรำชอำณำจกัร
•	 สงวนสิทธิ์กำรกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก
•	 เปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ

•	 แจ้ง	90	วัน
•	 แก้ไขตรำประทับของ	สตม.
•	 ประทับตรำพ้นหน้ำที่
•	 เปรียบเทียบปรับ
•	 ย้ำยตรำประทับไปในหนังสือเดินทำงใหม่

กลุ่มพิจำรณำอนุญำตกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวเพื่อส่ง
เสรมิกำรลงทนุ	กรมกำรจดัหำงำน	มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ	ดงันี้

•	 กำรอนุญำตท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำร
อนุญำตตำม	พ.ร.บ.ส่งเสรมิกำรลงทนุฯ		พ.ร.บ.กำร
นิคมอุตสำหกรรมฯ	และ	พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ

•	 กำรอนุญำตในกำรต่ออำยุใบอนุญำตท�ำงำน
•	 กำรอนญุำตในกำรขอรบัใบแทนใบอนญุำตท�ำงำน
•	 กำรอนุญำตในกำรเพิ่ม/เปลี่ยน	กำรท�ำงำน	สถำน

ที่ท�ำงำน	หรือท้องที่ในกำรท�ำงำน
•	 กำรอนญุำตอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั	พ.ร.บ.กำรท�ำงำน

ของคนต่ำงด้ำว	พ.ศ.	2551

กลุม่ผู้ช�ำนำญกำรต่ำงประเทศ	ศนูย์บรกิำรลงทนุ	ส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรลงทนุได้จดัให้งำนพจิำรณำอนญุำตให้ช่ำงฝีมือ
ผู้ช�ำนำญกำรต่ำงชำติที่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ	 24,	 25	
และ	26	ของ	พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทุน	พ.ศ.	2520	เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนมำรวม
ให้บริกำร	ณ	 ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำนแห่ง
เดียวกนั	เพือ่เป็นกำรบรกิำรแบบเบด็เสรจ็	ณ	จดุเดียว	และ
เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรอนุญำตวีซ่ำเพื่ออยู่ในประเทศ
และกำรอนุญำตให้ท�ำงำนในประเทศต่อไป	
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ขอวีซ่า Non-B จาก
สถานทูต/สถานกงสุล

ไทยใน ตปท.

ขอน�าเข้าช่างฝีมือผู้
ช�านาญการต่างชาติ 

จาก BOI

ขอต่อวีซ่าจาก
ส�านักงานตรวจคน 

เข้าเมือง (สตม.)

ขอใบอนุญาตท�างาน
จากกรมการจัดหางาน

ณ	สิ้นปี	2556	พบว่ำมีต่ำงชำติที่ได้ติดต่อขอใช้บริกำรฝ่ำย
วีซ่ำรวม	46,309	คน	ฝ่ำยใบอนุญำตท�ำงำนรวม	35,377	
คน	 และช่ำงฝีมือผู้ช�ำนำญกำรต่ำงชำติและครอบครัวที่
ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำปฏิบัติงำนในกิจกำรที่ได้รับกำรส่ง
เสริมกำรลงทุน	 จ�ำนวน	 30,868	 คน	 รวมรำยได้จำกค่ำ
ธรรมเนียมของฝ่ำยวีซ่ำและฝ่ำยใบอนุญำตท�ำงำนเป็น
จ�ำนวน	270,707,900	บำท

พัฒนาระบบช่างฝีมือ e-Expert System 
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุได้เปิดให้บรกิำร
ระบบงำนช่ำงฝีมอื	e-Expert	system	เตม็รปูแบบแล้วตัง้แต่
วนัที	่1	มกรำคม	2556	เพือ่พฒันำกระบวนกำรหลกัภำยใน
และเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรอ�ำนวยควำม
สะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
และนักลงทุน	โดยค�ำร้องขออนุญำตน�ำเข้ำคนต่ำงด้ำวเข้ำ
มำในรำชอำณำจักรภำยใต้มำตรำ	25	รวมถึงเรื่องอื่นๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	จะยื่นผ่ำนระบบงำนช่ำงฝีมือ	e-Expert	System	
ทั้งหมด	 100%	 โดยมีจ�ำนวนค�ำร้องที่ย่ืนมำทั้งสิ้นกว่ำ	
30,000	ค�ำร้อง

ส�ำหรับผลที่ได้รับจำกกำรให้บริกำรระบบงำนช่ำงฝีมือ	
e-Expert	 System	 ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมใน
ฐำนะผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกในกำรยื่นค�ำร้องได้
ทุกวันตลอด	24	ชั่วโมง	ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลำและสถำน
ที่	สำมำรถเข้ำใช้ระบบงำนด้วย	User	ID	และ	Password	

โดยไม่ต้องใช้หนังสือมอบอ�ำนำจ	 และเลือกสถำนที่ขอรับ
หนังสือและขอรับบริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำนผ่ำน
ระบบงำนฯ	 ได้อย่ำงสะดวก	 สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย	 และ
ระยะเวลำในกำรเตรียมเอกสำรค�ำร้องในกำรยื่นทั้งแบบ
ฟอร์ม	 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ	 โดยใช้เอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ	 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งจะดึงมำจำกฐำนข้อมูลของ	 BOI	
สำมำรถเดินทำงมำรับหนังสืออนุมัติ	 /อนุญำต	 ท้ังเรื่อง
ต�ำแหน่งและตัวบุคคลในครำวเดียวและสำมำรถติดตำม
สถำนะค�ำร้องได้ด้วยตนเองผ่ำนทำงระบบงำนฯ	และผ่ำน
ทำง	 email	 โดยไม่ต้องเดินทำงมำติดต่อหรือใช้โทรศัพท์
ติดต่อด้วยตนเอง	 รวมถึงลดปัญหำเรื่องเอกสำรสูญหำย	
เพรำะได้มีกำรจัดเก็บเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ในฐำน
ข้อมลูของระบบงำนฯ	หำกมกีำรลำออกของพนกังำนหรอื
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำน	 และพนักงำนใหม่สำมำรถเรียน
รู้กำรใช้ระบบงำนฯ	 ด้วยตนเองผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ	 ที่
ส�ำนักงำนจัดท�ำไว้ให้บริกำร

จำกควำมส�ำเร็จในกำรน�ำระบบงำนช่ำงฝีมือ	 e-Expert	 
System	 มำให้บริกำร	 ส�ำนักงำนได้รับกำรประเมินเข้ำรับ
รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2556	 โดยได้รับ
คัดเลือกให้ได้รับรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ	
ระดับดเีด่น	โดยเลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
เป็นผู้รับมอบรำงวัลดังกล่ำวเมื่อวันที่	 13	ธันวำคม	2556	 
ที่ผ่ำนมำ
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ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

ตราบใดที่การลงทุนยังผูกติดและยึดโยงกับการให้บริการอยู่ ศูนย์ประสาน
การบรกิารด้านการลงทนุก็ยังคงเป็นสิง่จ�าเป็นอยู่ตราบนัน้ และจะยิง่ทวคีวาม
ส�าคัญมากขึ้น เมื่อพัฒนาการด้านการลงทุนได้ก้าวข้ามจากในประเทศไปสู่
การลงทุนทั่วโลก

ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน	 (One	 Start	 One	
Stop	 Investment	 Center	 -	 OSOS)	 ได้เปิดให้บริกำรมำ
ตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกำยน	2552	เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรตดิต่อธรุกจิให้กบันกัลงทนุ
รำยใหม่	(New	Investors)	ให้สำมำรถเริม่ต้นประกอบธรุกจิ
ได้เร็วขึ้น	 และช่วยให้ข้อมูลในกำรขยำยกิจกำรส�ำหรับ
นักลงทุนรำยเดิม	 (Existing	 Investors)	 ซ่ึงเปิดให้บริกำร
เบ็ดเสร็จที่ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน	 ณ	
อำคำรจัตรุสัจำมจรุ	ีมคีวำมสะดวกในกำรเดนิทำงมำตดิต่อ
ขอรับบริกำรเนื่องจำกอยู่ใจกลำงย่ำนธุรกิจของกรุงเทพฯ	

บริการเบ็ดเสร็จทั้งภาครัฐและเอกชน
กำรด�ำเนินกำรของศูนย์	 OSOS	 ได้รับควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำก	 10	 กระทรวง	 21	 หน่วยงำน
จัดส่งเจ้ำหน้ำที่มำร่วมให้ค�ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับกำรเริ่มต้นท�ำธุรกิจในประเทศไทย	 ประกอบ
ด้วยกระทรวงพำณชิย์	กระทรวงกำรคลัง	กระทรวงพลงังำน	

กระทรวงอุตสำหกรรม	 กระทรวงมหำดไทย	 กระทรวง
แรงงำน	 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	
กระทรวงสำธำรณสุข	 กระทรวงคมนำคม	 กระทรวงกำร
ท่องเท่ียวและกีฬำ	 รวมถึงควำมร่วมมือเพิ่มเติมจำก
หน่วยงำนพันธมิตร	 อำทิ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
กิจกำรพลังงำน	 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน	กรมป่ำไม้	ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ	อุทยำน
วิทยำศำสตร์	 (Thailand	Science	Park)	 เขตอุตสำหกรรม
ซอฟท์แวร์ประเทศไทย	ศูนย์บริกำรส่งออกเบ็ดเสร็จ	CAT,	
TOT	สถำบนักำรเงนิ	อำท	ิกสกิรไทย	กรงุไทย	กรงุเทพ	ไทย
พำณิชย์	HSBC	และ	SME	Bank	

นับจำกเปิดให้บริกำรมำตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกำยน	2552	
ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2556	จ�ำนวนผู้มำขอรับบริกำรเป็น 
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร	คือ	นักลงทุนและผู้ประกอบกำร	
ซึ่งมีสัดส่วนมำกถึง	 86.6%	 มีจ�ำนวนผู้มำใช้บริกำรรวม	
33,107	รำย	โดยมีอัตรำเพิ่มสูงมำกขึ้นทุกปี	
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จ�านวนของบริการที่ได้รับจากหน่วยงาน แยกตามประเภท

ประเภทบริการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

1.	ให้ค�ำปรึกษำ 795 871 1,207 1,172

2.	รับเรื่อง-ส่งต่อ 3 19 40 55

3.	จดทะเบียน	อนุมัติ-อนุญำต 19,150 15,074 9,732 4,105

4.	กำรแนะน�ำ	OSOS 64 69 57 83

5.	รับคณะ 151 99 20 55

สนใจรับบริการทั้งไทยและต่างชาติ
ในปี	2556	มีผู้มำติดต่อขอรับบริกำร	12,705	รำย	จ�ำแนก
เป็นสัญชำติไทย	11,007	รำย	(88.6%)	และนักลงทุนต่ำง
ชำติ	1,698	รำย	(13.4%)	โดย	5	สัญชำติล�ำดับแรกที่มำใช้
บรกิำรสงูสดุ	ได้แก่	ญีปุ่น่	จนี	มำเลเซยี	อนิเดยี	และสหรฐัฯ	

นักลงทุนต่ำงชำติรำยใหม่ส่วนใหญ่มำขอรับค�ำปรึกษำ
แนะน�ำเกีย่วกบักำรประกอบธรุกจิกำรลงทนุ	กำรยืน่ขอรบั

กำรส่งเสริมกำรลงทุน	 กำรจดทะเบียนบริษัทและกำรขอ
อนุญำตด�ำเนินธุรกิจของคนต่ำงด้ำวกรณีหุ้นต่ำงชำติข้ำง
มำกหรือทั้งหมดรวมถึงกำรขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว	ค�ำแนะน�ำในกำรตั้งโรงงำนทั้งในและนอก
นิคมอุตสำหกรรรม	 ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำษี
และกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจ้ำงและคุ้มครองแรงงำน	สิทธิของนำยจ้ำง	ลูกจ้ำง	
และสวัสดกิำรสงัคมทีบ่รษิทัต้องรบัผดิชอบ	พธิกีำรศลุกำกร

ประเภทผู้รับบริการ

รายงานประจ�าปี 2556
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  55



ในกำรน�ำเข้ำส่งออกรวมถึงพิกัดอัตรำศุลกำกรและภำย
ใต้กรอบข้อตกลง	 FTA	 กับประเทศต่ำงๆ	 กำรนัดหมำยดู
พื้นที่ของนิคมอุตสำหกรรมทั้งของกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทยและนิคมอุตสำหกรรมของเอกชน	 ค�ำ
แนะน�ำในเรื่องกำรจัดท�ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้ง	EIA	หรือ	EHIA	แนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำน	EIA	พิธีกำร
ศุลกำกร	พิกัดอัตรำภำษีศุลกำกรทั่วไป	กำรขออนุญำตตั้ง
โรงงำน	 ระเบียบและข้อก�ำหนดในเรื่องที่ต้ังโรงงำนตำม	
พ.ร.บ.โรงงำน	และประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งสิง่แวดล้อม	
เป็นต้น

ส�ำหรับผู้มำขอรับบริกำรที่เป็นนักลงทุนไทยส่วนใหญ่เป็น
นติบิคุคลทีส่่งตวัแทนมำตดิต่อขอรบับรกิำรจดทะเบยีนห้ำง
หุ้นส่วนจ�ำกัดและบริษัทจ�ำกัด	และขอออกหนังสือรับรอง

รำยกำรจดทะเบยีนและรบัรองเอกสำรทำงทะเบยีน	งบกำร
เงิน	 และส�ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นจำกกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ	 นอกจำกนี้	 ผู้ที่มำติดต่อเรื่องวีซ่ำและใบอนุญำต
ท�ำงำนที่ต้องกำรให้หน่วยงำนรับรองเอกสำรยังจะได้รับ
ควำมสะดวกในกำรขอรบับรกิำรดังกล่ำวจำกศนูย์ประสำน
กำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน	 แทนท่ีจะต้องเดินทำงไปที่
ส�ำนกังำนประกันสงัคม	หรอืส�ำนกังำนพำณชิย์ในเขตพืน้ที่	

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรในปี	 2556	
พบว่ำโดยภำพรวมแล้วมีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก
เป็นสัดส่วนสูงถึง	 90%	 ทั้งในเรื่องกำรให้บริกำรที่สะดวก
รวดเรว็	กำรให้ค�ำแนะน�ำตอบข้อซกัถำมและให้ข้อมลูทีต่รง
ตำมควำมต้องกำร	รวมถงึด้ำนสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกของ
สถำนที่และกำรเดินทำงมำรับบริกำร

ผลการส�ารวจความพึงพอใจในบริการ ปี 2556

ระดับความพึงพอใจในการบริการ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1.	ด้ำนสถำนที่		     

	 1.1	สถำนที่	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	และสภำพแวดล้อม 90.87 8.82 0.31 0.00

	 1.2	ควำมเหมำะสมของที่ตั้ง 86.61 12.60 0.79 0.00

2	ด้ำนบริกำร

	 2.1	ควำมสะดวก	รวดเร็ว 88.19 11.02 0.63 0.16

	 2.2	กำรให้ค�ำแนะน�ำ	ตอบข้อซักถำม	และข้อมูล	ชัดเจนตรงตำมควำมต้องกำร 87.87 10.55 1.57 0.00

	 2.3	ควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 89.29 9.61 0.94 0.16

	 2.4	ควำมเอำใจใส่	กริยำ	มำรยำท	ของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 91.18 7.87 0.79 0.16

3.	ภำพรวมควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 90.08 8.82 1.10 0.00

จ�านวนผู ้มาขอรับบริการเป็น 
กลุ ่มเป้าหมายที่ต้องการ คือ 
นักลงทุนและผู้ประกอบการ ซึ่งมี
สัดส่วนมากถึง 86.6%
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การลงทุนไทยในต่างประเทศ

ว่ากันว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงมิใช่การต้ังรับที่ทรงประสิทธิภาพเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังหมายถึงการรุกไปข้างหน้าด้วยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมด้วย ซึ่งหาก
เปรียบกับการลงทุนแล้ว ก็คงเปรียบได้กับการให้ความส�าคัญกับการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ เพราะนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นดัชนีชี้วัดถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอนาคตด้วย

ไทยลงทุนในต่างประเทศมากกว่าต่างชาติลงทุนใน
ไทยตั้งแต่ปี 2554
ภำวกำรณ์ลงทนุในต่ำงประเทศของไทย	จำกรำยงำน	World	
Investment	Report	2013	ของ	UNCTAD	พบว่ำหำกเปรยีบ
เทียบกับประเทศสมำชิก	AEC	พบว่ำในปี	2552	ประเทศ
ทีม่กีำรไปลงทนุในต่ำงประเทศมำกทีสุ่ดคอืสงิคโปร์	(มลูค่ำ	
23,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	รองลงมำคือมำเลเซีย	(มูลค่ำ	
17,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	และไทย	(มูลค่ำ	11,000	ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ)	ตำมล�ำดับ	โดยในอดีตกำรลงทุนของไทย
ในต่ำงประเทศไม่มำกนักและพบว่ำสัดส่วนกำรลงทุนที่มี
ในประเทศจะสูงกว่ำท่ีไปลงทุนยังต่ำงประเทศ	 กระทั่งใน
ปี	 2554	 ปรำกฏว่ำสถิติกำรลงทุนของไทยในต่ำงประเทศ
สูงกว่ำกำรลงทุนของต่ำงชำติที่เข้ำมำไทย

ประเภทกิจการไทยทีไ่ปลงทนุในต่างประเทศ	นบัตัง้แต่
ปี	2552	–	2556	สดัส่วนของกำรเข้ำไปลงทนุในต่ำงประเทศ
ของไทย	จ�ำแนกตำมประเภทกิจกำร	พบว่ำ	ส่วนใหญ่เป็น
กจิกำรประเภทกำรผลติค่อนข้ำงมำกถงึ	37%	รองลงมำเป็น	
เหมืองแร่	 ถ่ำนหินและปิโตรเลียม	 31%	 ส�ำหรับประเภท

กำรเงนิกำรธนำคำรกำรประกนัภยั	และประเภทกำรขำยส่ง
และกำรขำยปลีกกำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์	 มี
สัดส่วนเท่ำกันที่	 11%	 ส่วนที่เหลือจะเป็นประเภทอื่นๆ
กระจำยกันไป	

ประเทศท่ีเป็นแหล่งลงทนุส�าคญัของไทย	กำรลงทนุของ
ไทยในต่ำงประเทศ	ตั้งแต่ปี	 2552	 –	 2556	 จะกระจุกตัว
อยู่ในกลุ่มประเทศอำเซียน	28%	โดยประเทศที่เป็นแหล่ง
กำรลงทุนสูงสุดในอำเซียน	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	
เวียดนำม	และเมียนมำร์	ตำมล�ำดับ	อย่ำงไรก็ดีในปี	2556	
กำรลงทุนของไทยในสหภำพยุโรปเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสหรำชอำณำจักรและเนเธอร์แลนด์
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ	 เพื่อ
เข้ำถึงตลำดที่มีขนำดใหญ่	เพื่อแสวงหำทรัพยำกรไม่ว่ำจะ
เป็นทรพัยำกรธรรมชำต	ิวตัถดุบิ	แรงงำน	รวมถงึเทคโนโลยี	
ทั้งนี้	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของตนโดยอำจเข้ำไป
เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในห่วงโซ่กำรผลิต	 เพื่อสนอง
ควำมต้องกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ	หรือใช้สิทธิพิเศษ
ทำงภำษีของประเทศที่ไปลงทุน	เป็นต้น
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แนวโน้มของการลงทุนไทยในต่างประเทศเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่อง 
กำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง	ด้วยเหตุผล	3	ประกำรคือ	

1)	ความผันผวนของค่าเงินบาท 
2)	นักลงทุนไทยมีความสนใจลงทุนในรูปของการ

ซื้อกิจการมากข้ึน	 เพรำะแม้จะมีควำมเสี่ยงสูง
แต่ก็ท�ำให้ขยำยธุรกิจได้รวดเร็ว	 เนื่องจำกได้ฐำน
ลูกค้ำเดิม	 และได้ประโยชน์อีกหลำยอย่ำงทั้งใน
เรื่องตรำสินค้ำ	ทรัพย์สินทำงปัญญำ	และบุคลำกร	

3)	นอกจากนักลงทุนไทยสนใจไปลงทุนในกลุ่ม
อาเซียนแล้ว ยังเริ่มขยายการลงทุนไปอินเดีย 
ออสเตรเลยี และประเทศในกลุม่ตลาดใหม่มาก
ยิ่งขึ้น เช่น	เอเชียกลำง	แอฟริกำ	เป็นต้น	สะท้อน
ให้เห็นว่ำนักลงทุนไทยหลำยสำขำมีศักยภำพและ
ควำมเข้มแขง็พอทีจ่ะไปแข่งขันกบันกัลงทนุชำตอ่ืิน	

จำกปัจจัยดังกล่ำวเบ้ืองต้น	 รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่ให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรลงทุนในภูมิภำคมำกข้ึน	 เห็นได้จำกแนวทำงและ
ยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ	ที่
ถูกบรรจุในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับ
ที่	11	(พ.ศ.	2555	–	2559)	ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเชื่อม
โยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศในภูมิภำค	 ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนจึงจัดตั้งกองส่งเสริมกำรลงทุน
ไทยในต่ำงประเทศขึ้น	

ก�าหนดประเทศเป้าหมาย
ส�ำหรับยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
สำมำรถสรุปได้	ดังนี้

วัตถุประสงค์	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม	 เพิ่มรำยได้แก่
ประเทศจำกผลก�ำไรจำกกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ	และ
เพิ่มบทบำทของไทยในประชำคมเศรษฐกิจโลก	

ประเทศเป้าหมายการลงทุน	 ส�ำนักงำนได้แบ่งประเทศ
เป้ำหมำยเป็น	 3	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 กลุ่ม	 1)	 เมียนมำร์	
อินโดนีเซีย	 เวียดนำม	 กัมพูชำ	 และสปป.ลำว	 กลุ่ม	 2)	
ประเทศอื่นๆ	ในอำเซียน	จีน	อินเดีย		กลุ่ม	3)	ประเทศใน
ตะวันออกกลำง	เอเชียใต้	และแอฟริกำ

ล�าดับ 1 อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา

ล�าดับ 2 จีน อินเดีย และอาเซียนอื่นๆ 

ล�าดับ 3 ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา

อตุสาหกรรมเป้าหมาย	นกัลงทนุไทยมโีอกำสลงทนุในต่ำง
ประเทศในอุตสำหรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำต	ิ
เหมืองแร่	 พลังงำน	 ธุรกิจที่ใช้แรงงำนเข้มข้น	 ธุรกิจที่
ประเทศไทยไม่ได้รบั	GSP	จำกประเทศพฒันำ	เกษตรและ
เกษตรแปรรูป	 ยำนยนต์และช้ินส่วน	 อุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์	 บริกำร	 ท่องเที่ยว	 และกิจกำรที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	โรงแรม	สปำ	โรงพยำบำล	สินค้ำอุปโภคบริโภค	วัสดุ
ก่อสร้ำง	งำนรับเหมำก่อสร้ำง	และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
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กิจกรรมส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ	ทีผ่่ำนมำ
มกีำรด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบกำรไทย	ดงันี้	

-	 การศกึษาลูท่างการลงทนุเชงิลกึในอตุสาหกรรม
เป้าหมายในสาขาต่างๆ	 เช่น	 เกษตร	 สิ่งทอและ
เครือ่งนุง่ห่ม	ชิน้ส่วนยำนยนต์	ท่องเทีย่วและบรกิำร	
กิจกำรก่อสร้ำง	กิจกำรที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและ
สถำปัตยกรรม	

-	 น�าคณะนักลงทุนไทยไปส�ารวจลู่ทางการลงทุน 
กำรสร้ำง	Network	กบัหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง

-	 บรกิารเจรจาจบัคูธ่รุกจิกบันกัลงทนุท้องถิน่	รวม
ทั้งเยี่ยมชมโรงงำนของนักลงทุนไทยและโรงงำน
ของนักลงทุนท้องถิ่น

-	 จัดสัมมนาเผยแพร่ลู่ทางการลงทุน	 ครอบคลุม
เนื้อหำ	 กฎระเบียบในกำรท�ำธุรกิจของประเทศ
นัน้ๆ	พืน้ทีแ่ละอตุสำหกรรมทีน่่ำสนใจ	โอกำสและ
ลู่ทำงกำรลงทุน

-	 ศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ	 (Thai	
Overseas	Investment	Support	Center	-	TOISC)	
จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงนักลงทุนไทย
ในกำรไปลงทุนต่ำงประเทศ	 ตั้งแต่ปลำยปี	 2554	
เป็นต้นมำ	มผู้ีเข้ำอบรมท้ังหมด	5	รุน่	รวม	197	รำย

-	 ศูนย ์ข ้อมูลการลงทุนไทยในต ่างประเทศ  
(Thailand	 Overseas	 Investment	 Center)	 เพื่อ
บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและให้บริกำรค�ำปรึกษำโดย
ผู้เชี่ยวชำญรำยประเทศแก่นักลงทุน	

-	 บริการที่ปรึกษาในต่างประเทศ	 เพื่อช่วยเหลือ
แนะน�ำนักลงทุนในประเทศเป้ำหมำย	 เช่น	 เมีย
นมำร์	อินโดนีเซีย	เวียดนำม	

นักลงทุนไทยมีความสนใจลงทุน
ในรูปของการซื้อกิจการมากขึ้น 
เพราะแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็
ท�าให้ขยายธุรกิจได้รวดเร็ว
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ภาพรวม
เศรษฐกิจ
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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2556

ขอรับส่งเสริม 1.1 ล้านล้านบาท
แม้ในปี	 2556	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงมำกมำย	 โดยเฉพำะกำร
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	วิกฤตกำรเมืองที่เริ่มต้นในช่วงปลำยปี	ประกอบกับ
กำรแข่งขนักำรลงทนุทีร่นุแรงจำกประเทศคูแ่ข่ง	กำรขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
ในปี	2556	แม้มูลค่ำลงทุนลดลง	6%	เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขปี	2555	แต่มี
มูลค่ำสูงถึง	1,110,400	ล้ำนบำท	เมื่อพิจำรณำจ�ำนวนโครงกำร	พบว่ำปี	2556	
ลดลง	5%	โดยลดจำก	2,347	โครงกำรในปี	2555	เหลือ	2,237	โครงกำรในปี	
2556	ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น	207,463	คน

หำกพิจำรณำสถิติเป็นรำยเดือน	 พบว่ำมีจ�ำนวนโครงกำรในปี	 2556	 เฉล่ีย 
เดือนละ	 186	 โครงกำร	 มูลค่ำลงทุนเฉลี่ยเดือนละ	 92,500	 ล้ำนบำท	 
โดยจ�ำนวนค�ำขอรับกำรส่งเสริมจ�ำนวนมำกย่ืนในเดือนธันวำคม	 มีทั้งสิ้น	
554	 โครงกำร	 มูลค่ำลงทุน	 270,300	 ล้ำนบำท	 เหตุผลส�ำคัญมำจำกกำร 
สิน้สุดนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุเพ่ือกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	ซึง่ให้สทิธแิละประโยชน์
สูงสุดกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	 ในเดือนธันวำคม	 2556	 ท�ำให้มีโครงกำร 
ขนำดใหญ่จ�ำนวนมำกย่ืนค�ำขอในเดือนน้ี	 โดยเฉพำะในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซธรรมชำติและพลังงำนหมุนเวียน	กิจกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ	กิจกำรผลิต	
Hard	Disk	Drive	และชิ้นส่วน	
โครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมในปี	 2556	 จ�ำแนกเป็นโครงกำรใหม่จ�ำนวน	
1,239	 โครงกำร	 คิดเป็นสัดส่วน	 55%	 ของจ�ำนวนโครงกำรที่ยื่นค�ำขอทั้งสิ้น	
ขณะที่เงินลงทุนของโครงกำรใหม่คิดเป็นสัดส่วน	 34%	 ของเงินลงทุนทั้งหมด	
หรือ	372,500	ล้ำนบำท

หากพิจารณาสถิติ
เป็นรายเดือน พบว่า
มีจ�านวนโครงการใน
ปี 2556 เฉลีย่เดอืนละ 
186 โครงการ มูลค่า
ลงทุนเฉล่ียเดือนละ 
92,500 ล้านบาท
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จ�านวนโครงการส่งเสริมปี 2554-2556

มูลค่าส่งเสริมปี 2554-2556

สำเหตุส�ำคัญที่ส่งผลให้มูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมในปี	
2556	ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	คือ	

ในปี	 2555	 มีกำรขอรับกำรส่งเสริมตำมมำตรกำรส่งเสริม
กำรลงทุนเพื่อฟื้นฟูกำรลงทุนจำกวิกฤตอุทกภัยจ�ำนวน
มำก	โดยมีค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้มำตรกำร 
ดงักล่ำวในปี	2555	มลูค่ำ	206,420	ล้ำนบำท	ส่งผลให้มูลค่ำ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี	2555	สูงมำกกว่ำปกติ

ในปี	2555	มกีำรลงทนุขนำดใหญ่ในอตุสำหกรรมปิโตรเคม	ี
กระดำษ	และพลำสติก		โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่จ�ำนวน	
25	 โครงกำร	 ลงทุนรวม	 113,900	 ล้ำนบำท	 หรือ	 66%	
ของเงินลงทุนทั้งหมดของอุตสำหกรรมนี้ในปี	2555	ส่งผล
ให้มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี	2555	สูงมำกกว่ำปกติ

มูลค่ำกำรส่งเสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำในปี	 2556	 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว	โดยมีสำเหตุส�ำคัญ	คือ	กำรชะลอตัว 
ของควำมต้องกำรของสินค้ำประเภทนี้ในตลำดโลก	
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจโลก	 รวมถึงกำรเติบโตอย่ำง
รวดเร็วของสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ	
Hard	Disk	Drive	ลดลง

มูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมในปี 2556 ลดลง 6 % จากปี 2555
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ขอรับส่งเสริมบริการและสาธารณูปโภคสูงสุด
อันดับ 1 หมวดธุรกิจบริการและสาธารณูปโภค	โดยมีค�ำขอรับส่งเสริม	849	
โครงกำร	 มูลค่ำรวม	 522,800	 ล้ำนบำท	 เพ่ิมขึ้น	 21%	 เม่ือเทียบกับปี	 2555	
โดยมูลค่ำกำรลงทุนส่วนใหญ่จะมำจำกโครงกำรขนำดใหญ่	 อำทิ	 กิจกำรขนส่ง
ทำงอำกำศ	18	โครงกำร	ประกอบด้วยเครื่องบิน	83	ล�ำ	และเฮลิคอปเตอร์	7	ล�ำ	
ลงทุนรวม	170,000	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ	16	โครงกำร	
ลงทุนรวม	103,200	ล้ำนบำท	และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวล	19	 โครงกำร	
ลงทุน	25,800	ล้ำนบำท

อันดับ 2 อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง	มีค�ำขอรับกำร
ส่งเสริม	448	โครงกำร	มูลค่ำรวม	254,300	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	4%	เมื่อเทียบกับ
ปี	 2555	 โดยมีโครงกำรส�ำคัญ	 คือ	 กิจกำรประกอบรถกระบะและผลิตชิ้นส่วน	 
2	 โครงกำร	 ลงทุนรวม	 63,800	 ล้ำนบำท	 กิจกำรประกอบรถยนต์และผลิต 
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์	ลงทุน	33,000	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตเครื่องยนต์ดีเซล	ลงทุน	
19,000	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตยำงยำนพำหนะ	ลงทุน	18,900	ล้ำนบำท	กิจกำร
ผลิตรถยนต์ลงทุน	9,000	ล้ำนบำท	เป็นต้น

อันดับ 3 หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร	มีค�ำขอรับส่งเสริม	
362	โครงกำร	มูลค่ำรวม	122,700	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	38%	จำกปี	2555	โดยมี
โครงกำรที่ส�ำคัญ	คือ	กิจกำรผลิตเครื่องดื่มจำกพืชผักผลไม้	5	โครงกำร	ลงทุน
รวม	10,600	ล้ำนบำท	กจิกำรผลติเอทำนอลและเชือ้เพลงิต่ำงๆ	ลงทนุรวม	9,800	
ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์	ลงทุนรวม	9,300	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตแป้ง
และแป้งแปรรปู	ลงทนุรวม	7,200	ล้ำนบำท	กจิกำรผลติอำหำรส�ำเรจ็รปู	อำหำร
กระป๋อง	และอำหำรแช่แข็ง	ลงทุนรวม	7,400	ล้ำนบำท	เป็นต้น

อันดับ 4 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีค�ำขอรับกำร
ส่งเสริม	285	โครงกำร	มูลค่ำรวม	101,900	ล้ำนบำท	ลดลง	39%	เมื่อเทียบปี	
2555	โครงกำรส�ำคัญในหมวดนี้	คือ	กิจกำรผลิต	Hard	Disk	Drive	และชิ้นส่วน	
5	โครงกำร	ลงทุนรวม	46,800	ล้ำนบำท	กิจกำรประกอบแผ่นวงจรพิมพ์	(PCB	
และ	PCBA)	5	โครงกำร	ลงทุนรวม	15,300	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตและทดสอบ
วงจรรวม	(IC)	ลงทุน	5,500	ล้ำนบำท		กจิกำรผลติเซลล์แสงอำทิตย์และแผงเซลล์
แสงอำทติย์แบบ	Multicrystalline	ลงทนุ	4,700	ล้ำนบำท	กจิกำรผลติเครือ่งพมิพ์
เอกสำรแบบ	Multifunction	และชิ้นส่วน	ลงทุน	1,800	ล้ำนบำท	เป็นต้น

อันดับ 5 อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก	มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม	
174	โครงกำร	มูลค่ำรวม	49,200	ล้ำนบำท	ลดลง	72%	จำกปี	2555	โครงกำร
ขนำดใหญ่ในหมวดนี้	 ได้แก่	 กิจกำรผลิต	 Acetone,	 N-Butanol	 และตัวท�ำ
ละลำย	ลงทุน	5,100	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตปุ๋ยเคมี	2	โครงกำร	ลงทุนรวม	4,800	 
ล้ำนบำท	 กิจกำรผลิต	 Polyether	 Polyol	 ลงทุน	 3,000	 ล้ำนบำท	 กิจกำรผลิต	
Ethylene	Oxide	ลงทุน	2,800	ล้ำนบำท	เป็นต้น
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ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามประเภทกิจการเปรียบเทียบปี 2555 และปี 2556

หมวดประเภทกิจการ
จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (พันล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556 % เปล่ียนแปลง ปี 2555 ปี 2556 % เปล่ียนแปลง

เกษตรกรรมและผลิตผลกำรเกษตร 295 362 22.7 89.2 122.7 37.6

เหมืองแร่	เซรำมิกส์	และโลหะขั้นมูลฐำน 63 40 -36.5 44.6 43.7 -2.0

อุตสำหกรรมเบำ 98 79 -19.4 31.3 15.8 -49.5

ผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์
ขนส่ง

579 448 -22.6 245.0 254.3 3.8

อิเล็กทรอนิกส์	และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 346 285 -17.6 166.0 101.9 -38.6

เคมีภัณฑ์	กระดำษ	และพลำสติก 314 174 -44.6 173.3 49.2 -71.6

บริกำร	และสำธำรณูปโภค 652 849 30.2 432.5 522.8 20.9

รวม 2,347 2,237 -4.7 1,181.9 1,110.4 -6.0

ในช่วงปี 2556 มีโครงการใหม่และโครงการขยายยืื่นขอรับส่งเสริมในสัดส่วน 55 : 45
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การกระจายขนาดการลงทุน
กำรลงทุนขนำดไม่เกิน	200	ล้ำนบำท	มีจ�ำนวน	1,540	โครงกำร	และมูลค่ำลงทุน	
85,800	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วน	69%	ของจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด	และ	8%	ของ
มูลค่ำลงทุนทั้งหมด	

กำรลงทุนขนำดเกิน	200	-	1,000	ล้ำนบำท	มีจ�ำนวน	524	โครงกำร	มูลค่ำลงทุน	
257,100	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วน	23%	ของจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด	และ	23%	
ของมูลค่ำลงทุนทั้งหมด

กำรลงทุนขนำดใหญ่เกิน	 1,000	 ล้ำนบำทขึ้นไป	 มีจ�ำนวน	 173	 โครงกำร	 มูลค่ำ
ลงทุน	767,500	ล้ำนบำท	แม้คิดเป็นสัดส่วนเพียง	8%	ของจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด 
แต่คิดเป็นมูลค่ำลงทุนมำกถึง	69%	ของมูลค่ำเงินลงทุนทั้งหมด

สัดส่วนการกระจายขนาดเงินลงทุน เปรียบเทียบปี 2555 และปี 2556

ขนาดเงินลงทุน
จ�านวนโครงการ เงินลงทุน  (พันล้านบาท) 

ปี 2555 ปี 2556 % เปลี่ยนแปลง ปี 2555 ปี 2556 % เปลี่ยนแปลง

ขนำดไม่เกิน	20	ล้ำนบำท 477 589 23.5 4.0 5.2 30.0

ขนำดมำกกว่ำ	20-200	ล้ำนบำท 1,031 951 -7.8 86.9 80.6 -7.2

ขนำดมำกกว่ำ	200-500	ล้ำนบำท 426 294 -31.0 144.5 101.8 -29.6

ขนำดมำกกว่ำ	500-1,000	ล้ำนบำท 192 230 19.8 133.3 155.3 16.5

ขนำดมำกกว่ำ	1,000	ล้ำนบำท 221 173 -21.7 813.2 767.5 -5.6

รวม 2,347 2,237 -4.7 1,181.9 1,110.4 -6.0

ตั้งในเขต 2 มากที่สุด
ในปี	2556	กำรขอรับส่งเสริมกำรลงทุนอยู่ในเขต	2	เป็นหลัก	โดยมีกำรลงทุนทั้งสิ้น	
846	โครงกำร	คดิเป็นสดัส่วน	38%	ของจ�ำนวนโครงกำรทีข่อรบักำรส่งเสรมิทัง้หมด	
มลูค่ำลงทุน	423,000	ล้ำนบำท	กำรลงทนุในเขต	1	มมีำกเป็นล�ำดบัถดัมำ	โดยมกีำร
ขอรับส่งเสริมทั้งสิ้น	660	โครงกำร	คิดเป็น	30%	ของโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริม
ทั้งหมด	 มูลค่ำลงทุน	 168,900	 ล้ำนบำท	 ส�ำหรับกำรลงทุนในเขต	 3	 มีกำรลงทุน 
ทั้งสิ้น	 632	 โครงกำร	 คิดเป็น	 28%	 ของจ�ำนวนโครงกำรที่ขอรับส่งเสริมท้ังหมด	
มูลค่ำลงทุน	331,300	ล้ำนบำท
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การกระจายของแหล่งที่ตั้ง เปรียบเทียบปี 2555 และปี 2556

แหล่งที่ตั้ง
จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (พันล้านบาท) 

ปี 2555 ปี 2556 % เปลี่ยนแปลง ปี 2555 ปี 2556 % เปลี่ยนแปลง

เขต	1 593 660 11.3 142.4 168.9 18.6

•	กรุงเทพมหำนคร 239 317 32.6 20.7 29.2 41.1

•	ปริมณฑล 354 343 -3.1 121.7 139.7 14.8

เขต	2 1,146 846 -26.2 684.4 423.0 -38.2

•	ระยอง 285 274 -3.9 249.7 168.9 -32.4

•	อื่นๆ 861 572 -33.6 434.7 254.1 -41.5

เขต	3 527 632 19.9 215 331.3 54.1

•	36	จังหวัด 427 543 27.2 161.8 306.0 89.1

•	23	จังหวัด 100 89 -11.0 53.2 25.3 -52.4

อื่นๆ*	81 99 22.2 140.1 187.2 33.6

รวม 2,347 2,237 -4.7 1,181.9 1,110.4 -6.0

หมำยเหตุ:	*	คือ	กิจกำรที่ไม่สำมำรถระบุที่ตั้งได้ชัดเจน	เช่น	กิจกำรขนส่งทำงอำกำศ	กิจกำรขนส่งทำงเรือ	เป็นต้น

โครงการไทยถือหุ้นทั้งสิ้นสัดส่วนสูงสุด
โครงกำรที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น	มีจ�ำนวน	1,040	โครงกำร	คิดเป็นสัดส่วน	46%	
ของจ�ำนวนโครงกำรที่ขอรับส่งเสริมทั้งหมด	 เงินลงทุน	 427,100	 ล้ำนบำท	 
คิดเป็นสัดส่วน	38%	ของทั้งหมด

โครงกำรต่ำงชำติลงทุนทั้งสิ้น	มีจ�ำนวน	706	โครงกำร	คิดเป็นสัดส่วน	32%	ของ
จ�ำนวนโครงกำรที่ขอรับส่งเสริมทั้งหมด	เงินลงทุน	232,700	ล้ำนบำท	คิดเป็น
สัดส่วน	21%	ของทั้งหมด

โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้นมีสัดส่วนมากที่สุดคือ ร้อยละ 46 ของจ�านวนโครงการทั้งหมด
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ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1
โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในช่วงปี	2556	มีจ�ำนวน	
1,132	โครงกำร	มูลค่ำ	524,800	ล้ำนบำท	ลดลง	19%	จำกปี	2555	โดยญี่ปุ่น
ยังคงเป็นประเทศที่ลงทุนมำกที่สุดทั้งจ�ำนวนโครงกำรและมูลค่ำกำรลงทุน	โดย
มีจ�ำนวน	 562	 โครงกำร	 คิดเป็นสัดส่วน	 50%	 ของจ�ำนวนโครงกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศ	มูลค่ำลงทุนรวมกว่ำ	282,800	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วน	54%	ของ
มูลค่ำลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น	

กำรลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์	 เช่น	 กิจกำรประกอบรถ
กระบะและผลิตชิ้นส่วน	2	โครงกำร	ลงทุน	63,800	ล้ำนบำท	กิจกำรประกอบ
รถยนต์และผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองยนต์	 ลงทุน	 33,000	 ล้ำนบำท	 กิจกำรผลิต
เครื่องยนต์ดีเซล	ลงทุน	18,000	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตโครง	เพลำ	และเฟืองท้ำย
รถบรรทกุ	ลงทนุ	7,500	ล้ำนบำท	กจิกำรผลติ	Turbocharger	และชิน้ส่วน	ลงทนุ	
5,100	ล้ำนบำท	และกิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์อื่นๆ	14	โครงกำร	ลงทุนรวม	
21,500	ล้ำนบำท	เป็นต้น

นอกจำกนี	้ยงัมกีำรลงทนุจำกญีปุ่น่ผ่ำนประเทศอืน่ๆ	ด้วย	เช่น	ฮ่องกง	สงิคโปร์	
เนเธอร์แลนด์	เป็นต้น	โดยส่วนหนึง่มำจำกเหตผุลเรือ่งอตัรำภำษใีนกำรประกอบ
ธุรกิจของประเทศเหล่ำนั้นอยู่ในระดับต�่ำ

หมู่เกาะเคย์แมน	 ลงทุนมำกเป็นอันดับ	 2	 มูลค่ำลงทุน	 49,100	 ล้ำนบำท	 
คิดเป็นสดัส่วน	9%	ของมลูค่ำกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศทัง้ส้ิน	สำเหตทุีห่มูเ่กำะ
เคย์แมนมีมูลค่ำลงทุนสูง	เนื่องจำกมีโครงกำรขนำดใหญ่จำกสหรัฐอเมริกำและ
ไต้หวนัลงทนุผ่ำนหมูเ่กำะเคย์แมน	โดยมโีครงกำรทีส่�ำคญั	ได้แก่	กจิกำรผลติชิน้
ส่วน	Hard	Disk	Drive	3	โครงกำร	(สหรัฐอเมริกำ)	ลงทุนรวม	43,600	ล้ำนบำท 
กิจกำรผลิตลวดโลหะ	 สลักเกลียว	 และแหวนสลัก	 (ไต้หวัน)	 ลงทุน	 2,700	 
ล้ำนบำท	และกจิกำรผลติแผ่นวงจรพมิพ์	(ไต้หวนั)	ลงทุน	2,200	ล้ำนบำท	เป็นต้น	
แต่หำกนับรวมมูลค่ำกำรลงทุนโดยตรงของสหรัฐอเมริกำร่วมกับกำรลงทุนของ
สหรัฐอเมริกำผ่ำนหมู่เกำะเคย์แมน	 จะส่งผลให้สหรัฐอเมริกำมีกำรลงทุนเป็น
อันดับ	2	โดยมีมูลค่ำกำรลงทุน	55,200	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	11	ของมูลค่ำ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น

จีน	ลงทุนมำกเป็นอันดับ	3	มีมูลค่ำกำรลงทุน	42,500	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วน	
8%	ของมูลค่ำลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น	โครงกำรส�ำคัญ	ได้แก่	กิจกำรผลิต
ยำงยำนพำหนะ	ลงทุน	19,000	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิต	Auto	floor	panel	ลงทุน	
9,300	 ล้ำนบำท	 กิจกำรผลิตเซลล์แสงอำทิตย์และแผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบ	
Multicrystalline	ลงทุน	4,700	ลำ้นบำท	กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม	ลงทุน	
4,200	ล้ำนบำท	และกิจกำรผลิตปุ๋ยเคมี	ลงทุน	1,000	ล้ำนบำท	

ญ่ีปุ่นยังคงเป็นประเทศ
ท่ี ล ง ทุ น ม า ก ที่ สุ ด ทั้ ง
จ� า น ว น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
มูลค่าการลงทุน โดยมี
จ�านวน 562 โครงการ 
คิดเป็นสดัส่วน 50% ของ
จ�านวนโครงการลงทุน
จากต่างประเทศ
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มาเลเซยี	ลงทนุมำกเป็นอนัดบั	4	มลูค่ำลงทนุ	29,200	ล้ำนบำท	คดิเป็นสดัส่วน	
6%	ของมูลค่ำลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น	โครงกำรส�ำคัญ	ได้แก่	กิจกำรขนส่ง
ทำงอำกำศ	2	โครงกำร	ลงทุน	23,400	ล้ำนบำท

สิงคโปร์	 ลงทุนมำกเป็นอันดับ	 5	 มีมูลค่ำลงทุน	 22,800	 ล้ำนบำท	 คิดเป็น
สัดส่วน	 4%	 ของมูลค่ำลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น	 สำเหตุที่สิงคโปร์มีเงิน 
ลงทนุสงู	เนือ่งจำกมโีครงกำรจำกต่ำงประเทศลงทนุผ่ำนสงิคโปร์	โดยมเีงนิลงทนุ
รวม	8,100	ล้ำนบำท	โครงกำรส�ำคัญ	ได้แก่	กิจกำรศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ	(เบลเยียม)	ลงทุน	1,300	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตเครื่องยนต์ดีเซล	(ญี่ปุ่น)	
ลงทุน	 2,000	 ล้ำนบำท	 กิจกำรผลิตยำงแท่ง	 ลงทุน	 1,700	 ล้ำนบำท	 กิจกำร
ส�ำนักงำนปฏิบัติกำรภูมิภำค	(ญี่ปุ่น)	ลงทุน	1,500	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตชิ้นส่วน
โลหะส�ำหรบัยำนยนต์	(ญีปุ่น่)	ลงทนุ	1,000	ล้ำนบำท	และกจิกำรผลติเหลก็แผ่น	
(ออสเตรเลียและญี่ปุ่น)	ลงทุน	1,000	ล้ำนบำท	

สถิติโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2556

*หมู่เกำะเคย์แมนมีมูลค่ำกำรลงทุนสูง	เนื่องจำกมีโครงกำรขนำดใหญ่จำกสหรัฐอเมริกำและใต้หวันลงทุนผ่ำนหมู่เกำะเคย์แมน
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ดเูหมอืนแนวคิดทีว่่า “เพยีงผเีส้ือขยับปีก อกีซีกโลกก็รู้สกึได้ถึงความสัน่ไหว” จะอธบิายถึงการลงทนุในปัจจบุนัได้ดทีีส่ดุ
อย่างหนึ่ง นั่นเพราะโลกเสรีมีส่วนส�าคัญที่เร่งเร้าให้การลงทุนมีโอกาสไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้ง่ายดายขึ้น ซึ่งในทางการ
บริหารจัดการแล้ว สิ่งนี้ถือเป็นทั้งการ “สร้างโอกาส” และการ “กระจายความเสี่ยง” ไปในตัว

ภาพรวมการลงทุนโลกปี 2556

เศรษฐกิจการลงทุนโลกฟื้นตัว 
ภำวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมปรับตัวในทิศทำงที่ดี ข้ึน	 โดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวม	(GDP)	ในปี	2556	ขยำยตัว	3%	จำก
กำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิของเกอืบทุกภำคส่วนทัว่โลก	ตัง้แต่
ประเทศพัฒนำแล้ว	 (Advanced	 Economies)	 จนถึงกลุ่ม
ประเทศตลำดใหม่	(Emerging	Market)	และประเทศก�ำลัง
พัฒนำ	 (Developing	 Economies)	 โดยเฉพำะประเทศที่
เป็นผู้ลงทุนหลัก	ได้แก่	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	และยุโรป	ทั้งนี้เป็น
ทีน่่ำสงัเกตว่ำจนีและอำเซยีนขยำยตวัทำงเศรษฐกจิสงูท่ีสดุ	
ส่งผลต่อกิจกรรมลงทุนที่เร่ิมเห็นแนวโน้มในกลุ่มประเทศ
ก�ำลังพัฒนำจะเป็นทั้งแหล่งรองรับกำรลงทุนและผู้ลงทุน

ในปี	 2556	 กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศขำเข้ำโดย
รวม	 (Global	 foreign	 direct	 investment)	 มีมูลค่ำลงทุน	

1.46	ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	11%	จำกปี	2555	
ที่มีมูลค่ำลงทุน	 1.32	 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ส่วนใหญ่
เป็นกำรลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนำ	 ได้แก่	 ประเทศใน
ภูมิภำคแอฟริกำ	 ละตินอเมริกำ	 และแคริบเบียน	 ซึ่งกำร
ลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนำมีมูลค่ำ	759	พันล้ำนเหรียญ
สหรฐัฯ	คดิเป็นสดัส่วนสงูถงึ	52%	ของกำรลงทนุขำเข้ำโดย
รวมของโลก	 รองลงมำได้แก่	 กำรลงทุนในประเทศพัฒนำ
แล้ว	 มูลค่ำ	 576	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 คิดเป็นสัดส่วน	
39%	 นับเป็นสัดส่วนน้อยกว่ำกำรลงทุนในกลุ่มประเทศ
ก�ำลังพัฒนำติดต่อกันเป็นปีท่ี	 2	 และกำรลงทุนในกลุ่ม
ประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำน	(transition	
economies)	มูลค่ำ	126	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งแม้คิด
เป็นสัดส่วนเพียง	9%	แต่เพิ่มขึ้นจำกปี	2555	มำกถึง	45%
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เทียบกับปีที่แล้ว	

กำรคำดกำรณ์
แตกต่ำงจำก	ตุลำคม	

2013	(WEO)

Q4	over	Q4

ประมำณ
กำร กำรคำดกำรณ์

2011 	2012	 2013	 2014	 2013	 2014	 2012	 2013	 2014	
โลก 4.0 3.2 3.3 4.0 -0.2 0.0 2.7 3.6	 4.0
ประเทศพัฒนา 1.6 1.2 1.2 2.2 -0.1  0.1 0.8 2.0 2.3
สหรัฐอเมริกำ	 1.8 2.2 1.9 3.0 -0.2 -0.1 1.7 2.0 3.4
ยูโรป	 1.4 -0.6 -0.3 1.1 -0.2 0.0 -0.9 0.6 1.1
	 เยอรมนี	 3.1 0.9 0.6 1.5 0.1 0.0 0.4 1.5 1.1
	 ฝรั่งเศส 1.7 0.0 -0.1 0.9 -0.4 0.0 -0.3 0.4 1.0
	 อิตำลี	 0.4 -2.4 -1.5 0.5 -0.4 0.0 -2.8 -0.4 0.6
	 สเปน	 0.4 -1.4 -1.6 0.7 -0.1 -0.1 -1.9 -0.7 1.1
ญี่ปุ่น	 -0.6 2.0 1.6 1.4 0.4 0.7 0.4 3.8 -0.1
สหรำชอำณำจักร	 0.9 0.2 0.7 1.5 -0.3 -0.3 0.3 1.1 1.5
แคนำดำ 2.6 1.8 1.5 2.4 -0.3 0.1 1.1 2.0 2.5

ประเทศพัฒนำอื่นๆ	 3.3 1.8 2.5 3.4 -0.3 0.1 2.0 3.0 3.4
ตลาดเกิดใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจ 6.4 5.1 5.3 5.7 -0.2 -0.1 5.2 5.7 5.9
ยุโรปและยุโรปตะวันออก 5.2 1.6 2.2 2.8 -0.3 -0.4 1.4 3.1 2.4
เครือรัฐเอกรำช	 4.8 3.4 3.4 4.0 -0.4 -0.1 1.5 4.1 3.4
	 รัสเซีย	 4.3 3.4 3.4 3.8 -0.3 0.0 1.9 4.8 2.9
	 ไม่รวมรัสเซีย	 6.1 3.3 3.5 4.6 -0.8 -0.1 ... ... ...
เศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย	 8.1 6.6 7.1 7.3 0.0 -0.1 7.2 7.0 7.4
	 จีน 9.3 7.8 8.0 8.2 -0.1 -0.3 7.9 7.8 8.3
	 อินเดีย 7.7 4.0 5.7 6.2 -0.2 -0.1 4.1 5.8 6.2
	 อำเซียน	 4.5 6.1 5.9 5.5 0.3 -0.2 9.0 5.3 5.5
ละตินอเมริกำและแคริบเบียน 4.6 3.0 3.4 3.9 -0.3 0.0 2.7 3.6 3.8
	 บรำซิล	 2.7 0.9 3.0 4.0 -0.5 0.1 1.4 3.8 4.1
	 เม็กซิโก	 3.9 3.9 3.4 3.4 -0.1 -0.1 3.3 4.0 3.0
ตะวันออกกลำงแอฟริกำเหนืออัฟกำนิสถำนและ
ปำกีสถำน	

3.9 4.7 3.1 3.7 -0.3 -0.1 ... ... ...

sub-Saharan	Africa	 5.3 4.8 5.6 6.1 -0.2 0.4 ... ... ...
	 แอฟริกำใต้	 3.5 2.5 2.8 3.3 0.0 -0.8 2.3 3.4 3.2
บันทึก 
สหภำพยุโรป 1.6 -0.2 0.0 1.3 -0.2 -0.1 -0.6 0.9 1.2
ตะวันออกกลำงและอำฟริกำเหนือ 4.0 4.8 3.1 3.7 -0.3 -0.2 ... ... ...
ตำมกำรเจริญเติบโตของโลกในตลำดอัตรำแลก
เปลี่ยน	

2.9 2.5 2.6 3.4 -0.2 0.0 1.9 3.0 3.3

ปริมำณกำรค้ำโลก	(สินค้ำและบริกำร)	 6.0 2.5 3.6 5.3 -0.2 -0.1 ... ... ...
การน�าเข้า 
	 เศรษฐกิจขั้นสูง	 4.7 1.0 2.2 4.1 0.0 0.0 ... ... ...
	 ที่เกิดขึ้นใหม่ของตลำดและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 8.6 4.9 6.2 7.3 -0.3 -0.4 ... ... ...
การส่งออก
	 เศรษฐกิจขั้นสูง 5.6 1.9 2.8 4.6 0.0 0.1 ... ... ...
	 ที่เกิดขึ้นใหม่ของตลำดและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 6.4 3.7 4.8 6.5 -0.8 -0.4 ... ... ...
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ดอลลาร์สหรัฐ) 
Oil	 31.6 1.0 -2.3 -4.9 2.8 -2.0 -1.2 -1.3 -4.7
Nonfuel	(เฉลี่ยขึ้นอยู่กับโลกกำรส่งออกสินค้ำ
โภคภัณฑ์น�้ำหนัก)

17.8 -9.8 -0.9 -4.3 2.2 -1.3 1.2 -3.3 -2.7

ราคาผู้บริโภค 
เศรษฐกิจขั้นสูง	 2.7 2.0 1.7 2.0 0.1 0.2 1.8 1.7 2.1
ที่เกิดขึ้นใหม่ของตลำดและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 7.2 5.9 5.9 5.6 -0.1 0.1 4.9 5.3 5.2
ลอนดอนเสนออัตราระหว่างธนาคาร (ร้อยละ) 
ฝำกดอลลำร์สหรัฐ	(หกเดือน)	 0.5 0.7 0.5 0.6 -0.1 0.0 ... ... ...
ฝำกยูโร	(สำมเดือน)	 1.4 0.6 0.2 0.4 0.1 0.2 ... ... ...
ฝำกเงินเยนของญี่ปุ่น	(หกเดือน)	 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 ... ... ...
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ที่มำ:	International	Monetary	Fund,	World	Economic	Outlook	2014

เทียบกับปีที่แล้ว	

กำรคำดกำรณ์
แตกต่ำงจำก	ตุลำคม	

2013	(WEO)

Q4	over	Q4

ประมำณ
กำร กำรคำดกำรณ์

2012 	2013	 2014	 2015	 2014	 2015	 2013	 2014	 2015	
โลก 3.1	 3.0	 3.6	 3.9	 -0.1	 -0.1	 3.3	 3.6	 3.8	
ประเทศพัฒนา 1.4 1.3	 2.2 	2.3  0.0  0.0 	2.1	 2.1 	2.3	
สหรัฐอเมริกำ	 2.8	 1.9 2.8 	3.0  0.0  0.0 	2.6 	2.7 	3.0	
ยูโรป	 -0.7	 -0.4	 1.0 1.4 0.1 0.1 0.5	 1.2 1.5	
	 เยอรมนี	 0.9 0.5	 1.7	 1.6	 0.2	 0.1 1.4 1.6	 1.4 
	 ฝรั่งเศส  0.0 	0.3	 1.0 1.5	 0.1 0.0 0.8 1.2	 1.6	
	 อิตำลี	 -2.5	 -1.8 	0.6  1.1 -0.1 0.1 -0.8 1.0 1.2
	 สเปน	 -1.6	 -1.2	 0.6	 0.8 0.4 0.3	 -0.2 0.7 0.9
ญี่ปุ่น	 1.4 1.7 1.7 1.0 0.4 -0.2 3.1 0.9 0.6
สหรำชอำณำจักร	 0.3	 1.7 2.4 2.2 0.6 0.2 2.3 2.7 1.8
แคนำดำ 	1.7	 1.7 2.2 2.4	 0.1 -0.1 2.2 2.3 	2.4	

ประเทศพัฒนำอื่นๆ	 1.9 2.2 3.0 3.2	 -0.1 -0.1 2.7 2.9 3.4
ตลาดเกิดใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.9 4.7 5.1 5.4 0.0 0.1 4.8 5.4 5.6
ยุโรปและยุโรปตะวันออก 1.4 2.5 2.8 3.1 0.1 -0.2 2.9 3.7 2.8
เครือรัฐเอกรำช	 3.4	 2.1	 2.6 3.1 -0.8 -0.7 2.2 1.4 3.1
	 รัสเซีย	 3.4	 1.5 2.0 2.5 -0.1 -0.1 1.9 1.5 3.2
	 ไม่รวมรัสเซีย	 3.3	 3.5 4.0 4.3 -0.1 -0.1 ... ... ...
เศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย	 6.4 6.5 6.7 	6.8	 0.2 0.2 	6.4 6.8 7.0
	 จีน 	7.7 	7.7 	7.5 	7.3 	0.3 	0.2 7.8 7.6	 7.3
	 อินเดีย 3.2 4.4 5.4 6.4 0.2 0.1 4.6 5.5 7.0
	 อำเซียน	 6.2	 5.0 5.1 5.6 -0.3 0.0 4.0 5.6 5.6
ละตินอเมริกำและแคริบเบียน 3.0 2.6 3.0 3.3 -0.1 -0.2 1.6 3.4 2.8
	 บรำซิล	 1.0 2.3	 2.3 2.8 -0.2 -0.4 1.9 2.6 3.0
	 เม็กซิโก	 3.7 1.2 3.0 3.5 0.0 0.0 0.4 4.2 3.3
ตะวันออกกลำงแอฟริกำเหนืออัฟกำนิสถำนและ
ปำกีสถำน	

4.1 2.4 3.3 4.8 -0.3 0.7 ... ... ...

sub-Saharan	Africa	 4.8 5.1 6.1 5.8 0.1 0.1 ... ... ...
	 แอฟริกำใต้	 2.5	 1.8 2.8 3.3 -0.1 0.0 1.9 3.2 3.3
บันทึก 
ตำมกำรเจริญเติบโตของโลกในตลำดอัตรำแลก
เปลี่ยน	

2.5	 2.4	 3.4 3.4 0.1 -0.1 2.8	 3.0	 3.2	

ปริมำณกำรค้ำโลก	(สินค้ำและบริกำร)	 2.7 2.7 4.5 5.2 -0.5 -0.3 ... ... ...
กำรน�ำเข้ำ	
	 เศรษฐกิจขั้นสูง	 1.1 1.4 3.5	 4.1 -0.7 -0.5 ... ... ...
	 ที่เกิดขึ้นใหม่ของตลำดและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 5.7 5.3 5.9 6.5 0.0 -0.2 ... ... ...
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ดอลลาร์สหรัฐ) 
Oil	 1.0 -0.9 -0.3 -5.2 2.8 0.8 2.7 -2.7 -5.3
Nonfuel	(เฉลี่ยขึ้นอยู่กับโลกกำรส่งออกสินค้ำ
โภคภัณฑ์น�้ำหนัก)

	-10.0 	-1.5 -6.1 -2.4 -2.0 -0.3 -3.8 -4.6 -1.8

ราคาผู้บริโภค 
เศรษฐกิจขั้นสูง	 2.0	 1.4 1.7 1.8 -0.1 0.0 1.3 1.9 1.7	
ที่เกิดขึ้นใหม่ของตลำดและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 6.0	 6.1 5.6 5.3 0.0 0.1 5.7 5.1 4.8
ลอนดอนเสนออัตราระหว่างธนาคาร (ร้อยละ) 
ฝำกดอลลำร์สหรัฐ	(หกเดือน)	 0.7	 0.4 0.4 0.6 -0.2 -0.3 ... ... ...
ฝำกยูโร	(สำมเดือน)	 0.6	 0.2	 0.3	 0.5 -0.2	 -0.4 ... ... ...
ฝำกเงินเยนของญี่ปุ่น	(หกเดือน)	 0.3	 0.3 0.2	 0.2	 0.0 -0.2 ... ... ...
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การลงทุนโดยตรงจากประเทศขาเข้าจ�าแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจ

ที่มำ:	UNCTAD

หำกจ�ำแนกตำมภูมิภำคและกลุ่มภูมิภำค	 กลุ่มประเทศ 
สมำชิกเอเปคและ	 BRICS	 มีสัดส่วนกำรลงทุนโดยตรง
จำกต่ำงประเทศขำเข้ำเพิ่มมำกขึ้นถึงสองเท่ำ	 โดยเอเปค 
มีสดัส่วนกำรลงทุนขำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำครึง่	โดย
มีมูลค่ำลงทนุเท่ำกบัประเทศ	G20	ซึง่ก�ำลงัประสบกบัภำวะ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศลดลงในระยะ	2-3	ปีนี้		

ส�ำหรับกลุ ่มประเทศอำเซียนและ	 MERCOSUR	 มี 
กำรลงทุนขำเข้ำเพิม่ขึน้สองเท่ำเมือ่เทยีบกบัช่วงก่อนวกิฤต
เศรษฐกิจโลก	 อย่ำงไรก็ตำม	 ภูมิภำคและกลุ่มภูมิภำค
ระหว่ำงประเทศที่มีประเทศพัฒนำแล้วเป็นภำคี	เช่น	G20	
หรือ	 NAFTA	 ต่ำงประสบกับภำวะชะลอตัวทำงกำรลงทุน
เช่นกัน	โดยกำรลงทุนจะกระจุกตัวในประเทศก�ำลังพัฒนำ
ในทวีปเอเชีย

ภำวะเศรษฐกิจในกลุ ่มประเทศก�ำลังพัฒนำในภูมิภำค
เอเชีย	(Developing	Asia)	เติบโตสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง	โดย
ในปี	2556	มีอัตรำขยำยตัวของ	GDP	มำกถึง	6.5%	โดย
จีนและ	 อำเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจมำกที่สุดในโลก	

จนีมอีตัรำขยำยตวัของ	GDP	ที	่7.7%	ซึง่ทีผ่่ำนมำเป็นกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 ในอัตรำเฉลี่ยต่อป	ี
8%	ระหว่ำงปี	2553-2556			อย่ำงไรกต็ำม	คำดว่ำเศรษฐกจิ
จีนจะเริ่มชะลอตัว	 เนื่องจำกกำรปรับนโยบำยของรัฐบำล
จีนที่มีแผนปฏิรูปกำรเงิน	 โครงสร้ำงภำษี	 และหันมำเน้น
ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศทดแทนกำรผลิตเพื่อส่งออก	
 
ส�ำหรับอำเซียนอัตรำขยำยตัวของ	 GDP	 ในปี	 2556	 อยู่
ที่ระดับ	 5%	 โดยมีปัจจัยผลักดันจำกกำรเกินดุลกำรค้ำ
จำกกำรส่งออกสินค้ำภำคกำรผลิต	เช่น	สินค้ำเกษตรและ
เกษตรแปรรปู	ยำนยนต์และชิน้ส่วน	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
และช้ินส่วน	 ผนวกกับยอดจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ 
เพิม่ข้ึน	และกำรลงทนุในกจิกำรสำธำรณปูโภคเพือ่เชือ่มโยง 
ภูมิภำคอำเซียน	 ซึ่งส่งผลในกำรดึงดูดกำรลงทุนโครงกำร
ใหม่	 และกำรควบรวมกิจกำรเพื่อเพิ่มก�ำลังผลิตสินค้ำ
ป้อนต่ออปุสงค์ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ	กำรลงทนุ
โดยตรงจำกต่ำงประเทศในอำเซยีนส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุน
เพื่อก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคประเภท	 กิจกำรขนส่งและกำร
สื่อสำรโทรคมนำคม
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ในแง่กำรลงทุน	 ประเทศก�ำลังพัฒนำในภูมิภำคเอเชียยัง
คงเป็นแหล่งรองรบักำรลงทนุมำกทีส่ดุของโลกต่อเนือ่งมำ
จำกปี	2555		โดยในปี	2556	มีมูลค่ำลงทุน	406	พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ	อนึ่ง	กำรเติบโตของกำรลงทุนโดยตรงจำก
ต่ำงประเทศในภูมิภำคน้ีมีควำมหลำกหลำย	 โดยภูมิภำค
เอเชียตะวันออกมีมูลค่ำลงทุนมำกที่สุด	 219	 พันล้ำน 
เหรียญสหรัฐฯ	 แต่เพิ่มขึ้นจำกปี	 2555	 เพียง	 1%	 
รองลงมำได้แก่อำเซียนมีมูลค่ำลงทุน	116	พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น	 1%	 เอเชียตะวันตกมีมูลค่ำลงทุน	 38	 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ลดลง	 20%	และเอเชียใต้มีมูลค่ำ
ลงทุน	33	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	3%		

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้าจ�าแนกตามภูมิภาค

หน่วย:	พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

ภมูภิำคเอเชยีตะวนัตกนบัเป็นภมูภิำคเดยีวในกลุม่ประเทศ
ก�ำลังพัฒนำในภูมิภำคเอเชียที่มูลค่ำลงทุนลดลงติดต่อกัน
เป็นปีที่	 5	 อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกควำมไม่มั่นคงทำง 
กำรเมือง	 โดยซำอุดิอำระเบียและตุรกีเป็นสองประเทศ
ที่ มูลค ่ำลงทุนลดลงมำกท่ีสุด	 โดยมูลค ่ำลงทุนใน
ซำอุดิอำระเบียอยู่ที่	 9.9	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ลดลง	
19%	จำกปี	2555	และมูลค่ำกำรลงทุนในตุรกี	11	พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ	ลดลง	15%

ที่มำ:	UNCTAD

หำกพจิำรณำเป็นรำยประเทศในกลุ่มประเทศก�ำลังพฒันำ
ในภูมิภำคเอเชีย	 เฉพำะกำรลงทุนขำเข้ำในจีนมีมูลค่ำ 
มำกถึง	 127	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ท�ำให้จีนเป็นแหล่ง
รองรับกำรลงทุนมำกเป็นอันดับ	2	ของโลก	

นอกจำกน้ีอินเดยีนบัเป็นอกีหนึง่ประเทศท่ีเป็นปัจจยัส่งผล
ให้กำรลงทุนในภูมิภำคนี้เพิ่มขึ้นด้วย	มูลค่ำลงทุนโดยรวม
เพิม่ขึน้	17%	เป็น	28	พนัล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	ในขณะทีก่ำร
ลงทุนในอำเซียนกลับชะลอตัว	แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศ
ที่รองรับกำรลงทุนขำเข้ำมำกที่สุดในอำเซียนก็ตำม	 แต่ใน
ปี	2556	มูลค่ำลงทุนขำเข้ำในสิงคโปร์อยู่ในระดับเดียวกับ
ปี	2555	ที่	56	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ลงทุนในละตินอเมริกาและแคริบเบียนใกล้เคียงกับ
ยุโรป
ในปี	 2556	 เศรษฐกิจในภูมิภำคละตินอเมริกำและ
แคริบเบียนอยู่ในภำวะชะลอตัวโดย	GDP	ขยำยตัว	2.6%	
ลดลงเล็กน้อยจำกปี	 2555	 ซึ่งอัตรำขยำยตัว	 3%	 ทั้งนี	้
บรำซิล	 ซึ่งเป็นหนึ่งในสมำชิกจำกกลุ่มประเทศ	 BRICS	 
นบัเป็นแหล่งรองรบักำรลงทนุมำกเป็นอนัดบัท่ี	7	เศรษฐกจิ
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	โดยในปี	2556	ขยำยตัว	2.3%

รายงานประจ�าปี 2556 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน74



กำรลงทุนในภมูภิำคละตนิอเมรกิำและแคริบเบยีนมมีลูค่ำ
ลงทุน	 294	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 เพ่ิมข้ึน	 18%	 จำก 
ปี	 2555	 โดยประเทศแถบอเมริกำกลำงและแคริบเบียน
นับเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนหลักในภูมิภำคนี้	โดยมูลค่ำ
ลงทุนในอเมริกำกลำงเพิ่มข้ึนจำกปี	 2555	 ถึงเกือบเท่ำ
ตัวที่ระดับ	 94%	 อันเป็นผลมำจำกกำรลงทุนซื้อบริษัท	
Grupo	 Modelo	 ในเม็กซิโกที่มีมูลค่ำสูงถึง	 18	 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ	และกำรที่หมู่เกำะ	British	Virgin	ซึ่งตั้งใน
แถบแคริบเบียน	 นับเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนมำกเป็น
อันดับที่	4	ของโลก	

อย่ำงไรก็ตำม	 กำรลงทุนในภูมิภำคอเมริกำใต้	 ซึ่งกำรเข้ำ
มำลงทนุของนกัลงทนุต่ำงชำตมิลีกัษณะเพือ่แสวงหำแหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 (resource-seeking	 FDI)	 กลับลดลง
ภำยหลงัจำกทีเ่ตบิโตมำอย่ำงต่อเนือ่ง	เป็นเวลำ	3	ปีตดิต่อ
กัน	เนื่องจำกรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์	(commodities	prices)	
มีแนวโน้มปรับลดลง	 ส่งผลกระทบต่อก�ำไรของกิจกำรท่ี
เข้ำมำลงทุนในภูมิภำคน้ีและก�ำไรที่น�ำกลับมำลงทุน	 (re-
invested	 earnings)	 ในภำคธุรกิจเหมืองแร่ลดลงไปด้วย	
ท�ำให้กำรเติบโตของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ	
ในภูมิภำคนี้หยุดชะงัก	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบำงประเทศ	
เช่น	ชิลี	มูลค่ำลงทุนลดลงจำกปี	2555	มำกถึง	33%	เหลือ	
20.4	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 และเปรูที่มูลค่ำลงทุนลดลง	
2%	จำกปี	2555	เหลือ	12	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ผนวก
กบักำรลงทนุในบรำซลิซึง่เป็นประเทศทีร่องรบักำรลงทนุสงู
ทีส่ดุ	ในภมิูภำคนี	้คดิเป็นสดัส่วนมำกถงึ	47%	ได้ลดลงเช่น
เดียวกนั	3.9%	มลูค่ำลงทนุลดลงเหลอื	63	พนัล้ำนเหรยีญ
สหรฐัฯ	ท�ำให้ลดอนัดบัจำกประเทศทีเ่ป็นแหล่งรองรบักำร
ลงทุนสูงสุดจำกล�ำดับที่	5	เป็น	7	

นอกจำกนี้ประเทศละตินอเมริกำยังเป็นผู้ออกไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะประเทศชิลี	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำร
เข้ำไปซือ้กจิกำรในกลุม่ประเทศละตนิอเมรกิำด้วยกนั	หรอื
ซื้อกิจกำรที่ต้องกำร	 สภำพคล่องทำงกำรเงินในสหภำพ
ยุโรป	ดังในกรณีที่สำยกำรบิน	 LAN	Chile	 ของซิลี	 ได้ซื้อ
กิจกำรสำยกำรบินบรำซิล	 TAM	 เป็นเงิน	 3.4	 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ	เป็นต้น

ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองกระทบการ
ลงทุนในแอฟริกา
เศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภำคแอฟริกำค ่อนข ้ำงมี
เสถียรภำพ	โดยมีอตัรำกำรขยำยตวั	5.1%	แต่อัตรำเติบโต
ทำงเศรษฐกจิของแอฟรกิำใต้ยงัไม่สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำ
กำรว่ำงงำนที่สูงถึงกว่ำ	 20%	 ของประเทศได้	 อันน�ำมำสู่
ปัญหำควำมไม่สงบภำยในประเทศ	

ถึงกระนั้นกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในแอฟริกำ 
มีมูลค่ำ	56.3	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	6.8%	จำก 
ปี	2555	จำกควำมแขง็แกร่งทำงเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ
แอฟริกำใต้	ได้แก่	แอฟริกำใต้และโมซับบิค	ซึ่งมีมูลค่ำกำร
ลงทุนจำกต่ำงประเทศที่	 10	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และ	
7	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ตำมล�ำดับ	 ผนวกกับประเทศ
อังโกลำมีกำรถอนกำรลงทุนน้อยลง	 ในขณะท่ีเหตุกำรณ	์
ตึงเครียดทำงกำรเมืองและสังคมที่ยืดเยื้อในแถบแอฟริกำ
เหนือได้ส่งผลให้กำรลงทุนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	 ยกเว้นใน
ประเทศโมร็อกโกท่ีมูลค่ำลงทุนอยู่ที่	 3.5	 พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	24%

รัสเซียรองรับการลงทุนมากอันดับ 3 ของโลก
ในปี	2556	เศรษฐกิจรัสเซียขยำยตัว	1.5%	ชะลอตัวจำก
ปี	2555	ที่เติบโต	3.4%	จำกโครงสร้ำงเศรษฐกิจยังพึ่งพิง
กำรส่งออกพลังงำนและรำคำน�้ำมันในตลำดโลกที่ผันผวน	
กำรอ่อนค่ำลงอย่ำงรุนแรงของค่ำเงินรูเบิลและกำรไหล
ออกของเงินทุนจำก	 รัสเซียจ�ำนวนมำกของภำคเอกชนที่
ไม่เชื่อมั่นในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัสเซีย	

ถึงกระนั้นในปี	 2556	 รัสเซียยังคงเป็นแหล่งรองรับกำร
ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศมำกเป็นอันดับ	 3	 ของโลก	
เนื่องจำกเป็นแหล่งทรัพยำกร	 พลังงำนเชื้อเพลิง	 และ 
แร่ธำต	ุผนวกกบันโยบำยแปรรปูรฐัวสิำหกจิ	โดยมูลค่ำกำร
ลงทุนทำงตรงจำกต่ำงประเทศในรัสเซียอยู่ที่	 94	พันล้ำน
เหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้จำกปี	2555	มำกถงึ	83%	โดยบรษิทั	
BP	แห่งสหรำชอำณำจกัร	ได้เข้ำซือ้กจิกำรของบรษิทัน�ำ้มนั	
Rosneft	ของรัสเซีย	กำรลงทุนในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจ
อยูร่ะหว่ำงกำรเปล่ียนผ่ำน	(transition	economies)	เพ่ิมขึน้
มำก	45%	ส่งผลให้มีมูลค่ำลงทุนสูงที่สุดในประวัติศำสตร์
ที่	126	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
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ประเทศที่รองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาก 20 อันดับแรกในปี 2556

การลงทุน M&A เพิ่มขึ้น
ในปี	 2556	 กำรลงทุนส่วนใหญ่เป็นแบบควบรวมกิจกำร	
(M&A)	 ซึ่งขยำยตัว	 5%	 จำกปี	 2555	 โดยมีมูลค่ำกำร 
ควบรวมกิจกำรข้ำมชำติ	 337	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 
อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกข้อตกลงซื้อขำยกิจกำรของ
บรรษัทข้ำมชำติ	 (Transnational	 Corporations:	 TNCs)	 
ในจีน	สิงคโปร์	ไทย	และเม็กซิโก	ซึ่งหนึ่งในตัวอย่ำง	ได้แก่	
กำรซื้อกิจกำรบริษัท	 Ping	 An	 Insurance	 ในจีนของกลุ่ม
นักลงทุนไทย	 ทั้งนี้	 หำกพิจำรณำมูลค่ำควบรวมกิจกำร 
ข้ำมชำติเฉพำะในกลุ ่มเศรษฐกิจก�ำลังพัฒนำมีมูลค่ำ	 
88	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	64%	จำกปี	2555		

อย่ำงไรกต็ำม	กำรควบรวมกจิกำรข้ำมชำตใินกลุม่ประเทศ
พัฒนำแล้วกลับลดลง	 10%	จำกปี	 2555	 ถึงกระนั้นกลุ่ม
ประเทศยโุรปเริม่ส่งสญัญำณคนืควำมเชือ่มัน่ในกำรลงทนุ	
โดยบรษิทั	Vodafone	ได้ควบรวมบริษทั	Kabel	Deutschland	
ของเยอรมนีด้วยมูลค่ำ	77	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

ในขณะทีก่ำรลงทนุในโครงกำรใหม่	(greenfield	investment)	
มีมูลค่ำลงทุน	 600	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ลดลง	 1.7%	
จำกปี	2555	อย่ำงไรกต็ำม	กลุ่มประเทศก�ำลังพฒันำ	ได้แก่	
นิกำรำกัว	เม็กซิโก	อิรัก	จอร์แดน	เมียนมำร์	และเวียดนำม
กลับมีกำรลงทุนในโครงกำรใหม่เพิ่มขึ้น	
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มูลค่าการควบรวมกิจการข้ามชาติและการลงทุนในโครงการใหม่

หน่วย:	พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

ทีม่ำ:	UNCTAD	โดยใช้ฐำนข้อมูลกำรควบรวมกจิกำรส�ำหรบักจิกำร	M&A	ประกอบกบัข้อมลูกำรลงทนุ	ในโครงกำรใหม่ท่ีมีกำรประกำศจำกหนงัสอืพิมพ์	
Financial	Times	และ	fDi	Markets	(www.fDimarkets.com)

ประเทศก�าลังพัฒนามีแนวโน้มเป็นนักลงทุนหลัก

ส�ำหรับแนวโน้มในอนำคต	 จำกผลส�ำรวจ	World	 Invest-
ment	Prospects	Survey	ในแง่ของประเทศผู้ลงทุน	(home	
country)	 หลัก	 เปลี่ยนจำกประเทศพัฒนำแล้วมำเป็น
ประเทศก�ำลงัพฒันำ	เนือ่งจำกบรรษทัข้ำมชำต	ิในประเทศ
พัฒนำแล้วมีแผนปรับลดเงินทุนส�ำหรับกำรลงทุนในต่ำง
ประเทศเมื่อเทียบกับ	 บรรษัทข้ำมชำติในประเทศก�ำลัง

พัฒนำ	โดยในปี	2556	จีนนับเป็นผู้ลงทุนหลัก	ซึ่งในระยะ	
2-3	ปีทีผ่่ำนมำนี	้กำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศขำออก
จำกจนีเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็	อย่ำงไรกต็ำม	สหรฐัฯ	เยอรมนี	
สหรำชอำณำจกัร	ญีปุ่น่	และฝรัง่เศส	ยงัคงเป็นผูล้งทนุหลกั
ในระยะกลำง		ซึง่เป็นกำรสำนต่อบทบำทเดมิทีเ่ป็นผูล้งทนุ
อย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ

ค่าเฉลี่ย การคาดการณ์

ภูมิภาค 2005-2007 2009-2011 2009 2010 2011 2012 2013 2014

การลงทุนทั่วโลก 1473 1344 1198 1309 1524 1495-1695 1630-1925 1700-2110

ประเทศที่พัฒนาแล้ว 972 658 606 619 748 735-825 810-940 840-1020

	 สหภำพยุโรป 646 365 357 318 421 410-450 430-510 440-550

	 อเมริกำเหนือ 253 218 165 221 268 255-285 280-310 290-340

ประเทศก�าลังพัฒนา 443 607 519 617 684 670-760 720-855 755-930

	 แอฟริกำ 40 46 53 43 43 55-65 70-85 75-100

	 ลำตินอเมริกำและคำริเบียน 116 185 149 187 217 195-225 215-265 200-250

	 เอเชีย 286 674 315 384 423 420-470 440-520 460-570

เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง 59 79 72 74 92 90-110 100-130 110-150
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การจัดล�าดับประเทศที่ได้รับเลือกเป็นผู้ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศระหว่างปี 2556-2558

หน่วย:	ร้อยละของประเทศที่ได้รับเลือกเป็นผู้ลงทุนจำก	IPA	ผู้ตอบแบบส�ำรวจ

แนวโน้มในปี	 2556	 -2558	 สำขำกำรลงทุนโดยตรงใน 
ต่ำงประเทศขำเข้ำ	(FDI	Inflow)	มีแนวโน้มที่จะแตกต่ำงกัน
ไปตำมภูมิภำค	 โดยในปี	 2557	 อุตสำหกรรมยำนยนต์มี
แนวโน้มทีจ่ะอยูใ่นช่วงขำลง	โดยยอดจ�ำหน่ำยในยโุรปและ
สหรฐัฯ	คำดว่ำจะเพิม่ขึน้เพียงเลก็น้อย	ทัง้นี	้ยโุรปมแีผนที่
จะออกมำตรกำรใหม่เกีย่วกบักำรควบคมุกำรปล่อยไอเสีย
ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยำยน	 2557	 เป็นต้นไป	 ท�ำให้ค่ำยผลิต
รถยนต์ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมกำรออกแบบและแผนกำร
ผลิตให้เป็นยำนยนต์ประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น

ส�ำหรับสำขำพลังงำน	บรำซิล	อิรัก	สหรัฐฯ	และแคนำดำ	
ยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตน�้ำมันหลัก	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำร
ปรบัปรงุนวตักรรมยำนยนต์ในยโุรปเพือ่ลดกำรใช้พลังงำน	
ส่งผลให้ควำมต้องกำรน�ำ้มนัในยโุรปลดลง	ขณะทีป่ระเทศ

ในแถบอเมริกำเหนือยังคงพึ่งพำกำรใช้น�้ำมันอยู่	 โดย
สหรฐัฯ	มแีผนทีจ่ะเพิม่กำรผลติน�ำ้มนัเป็น	11	ล้ำนบำร์เรล/
วนั	ในปี	2557	ซึง่นบัเป็นปรมิำณทีม่ำกกว่ำซำอดุ	ิอำระเบยี
และรัสเซีย	ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้สหรัฐฯ	ลงทุนควบรวม
กิจกำรต่ำงประเทศในสำขำพลังงำนเพิ่มข้ึน	 จึงคำดกำรณ์
กำรลงทุนในสำขำพลังงำนมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่ำง 
ต่อเนื่องในปี	2557-2558	

สำขำบริกำรด้ำนสุขภำพ	 (Healthcare)	 ยำและเวชภัณฑ	์
(Pharmaceuticals)	มีแนวโน้มที่จะมีกำรลงทุนในด้ำนวิจัย
และพัฒนำเพิ่มขึ้น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยำประเภท	Bio-
logical	Medicines	โดยในปี	2557	กำรลงทุนในประเทศที่
เป็นตลำดใหม่	 (Emerging	Markets)	 ในสำขำนี้มีแนวโน้ม
ที่จะขยำยตัว	15-20%	
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สำขำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท	 IT	 Hardware	 และ
บริกำรซอฟต์แวร์	(IT	Software	and	Services)	มีแนวโน้ม 
จะมยีอดจ�ำหน่ำยมำกข้ึนในปี	2557	ซึง่รำยได้จำกอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนกิส์	เช่น	อปุกรณ์กำรสือ่สำรจะมมีลูค่ำมำกกว่ำ	
1	 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 โดยคำดกำรณ์ยอดจ�ำหน่ำย	
Computer	 Tablet	 จะเพิ่มขึ้นมำกถึง	 40%	 ในประเทศที่
เป็นตลำดใหม่	ซึ่ง	Computer	Tablet	จะมีรำคำลดลง	โดย
เฉลี่ยน้อยกว่ำ	350	เหรียญสหรัฐฯ	อีกทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซื้อบริกำรซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทั้งจำกภำค
เอกชนและรำชกำรในปี	2557	โดยเฉพำะส�ำหรบั	Applica-
tion	ประเภท	Cloud	Computing	ทีเ่ป็นฐำนข้อมูลออนไลน์
ที่ผู้ใช้สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้	 และคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำร
ลงทุนในด้ำนน้ีเพ่ิมขึ้นจำกสหรัฐฯและยุโรป	 โดย	 บริษัท
เยอรมัน	Deutsche	Börse	 ได้ลงทุนกว้ำนซื้อพื้นที่ในกำร

จัดเก็บข้อมูล	(Storage	Capacity)	จำกบริษัทที่ไม่ต้องกำร
ใช้พื้นที่ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว

หำกจ�ำแนกตำมกลุ่มเศรษฐกิจและภุมิภำค	 กลุ่มประเทศ
พฒันำ	ได้แก่	อเมรกิำเหนอืและยโุรป	ลงทนุเพิม่ขึน้ในสำขำ
บรกิำร	เช่น	บรกิำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	และบรกิำร	
ให้ค�ำปรึกษำทำงธุรกิจ	 กลุ่มประเทศในภูมิภำคแอฟริกำ
ลงทุนในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น	 กลุ ่มประเทศในภูมิภำค
ละตินอเมริกำให้ควำมส�ำคัญกับสำขำเหมืองแร่	ท่องเที่ยว	
และบริกำร	 ส�ำหรับภูมิภำคเอเชียลงทุนในอุตสำหกรรม 
หลำกหลำย	ได้แก่	เกษตร	น�ำ้มนัและก๊ำซ	ผลติภณัฑ์อำหำร	
ก่อสร้ำง	 และขนส่ง	 ประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่ำงกำร
เปลี่ยนผ่ำน	(transition	economies)	ลงทุนในอุตสำหกรรม
เครื่องจักรและสิ่งทอเพื่อป้อนผลิตแก่บรรษัทข้ำมชำติของ
ยุโรปตะวันตก

สาขาอุตสาหกรรมที่ชักจูงการลงทุนในแต่ละภูมิภาคระหว่างปี 2556-2558 

หน่วย:	ร้อยละของผู้ตอบแบบส�ำรวจ
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เศรษฐกิจและการลงทุนจะฟื้นตัวอย่างจ�ากัด
ทิศทำงเศรษฐกิจโลกในปี	2557	และ	2558	คำดกำรณ์ว่ำ
อำจจะฟื้นตัวในกรอบที่จ�ำกัดโดย	ประมำณกำรอัตรำกำร
ขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ	 (GDP)	 ที่	
3.7%	และ	3.9%	ส่งผลให้นักลงทุนมีควำมเชื่อมั่นในกำร
ลงทุน	 ท�ำให้บรรษัทข้ำมชำติผ่อนคลำยกำรส�ำรองเงินทุน	
ทั้งนี้	กำรลงทุนโดยตรงต่ำงประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่องในปี	 2557-2558	 โดยมีมูลค่ำลงทุน	 1.6	
ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และ	1.8	ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	
ตำมล�ำดับ	

ปัจจัยผันแปรขึ้นอยู ่กับกำรฟื ้นตัวทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนำแล้ว	ซึ่งมีแนวโน้ม	ปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้น	
ส�ำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ	หำกสหรัฐฯ	สำมำรถหำทำงออก
ส�ำหรับโจทย์กำรคลัง	ในช่วงต้นปี	2557	ได้อีกครั้ง	โดยไม่
เกดิเหตกุำรณ์ทีน่�ำไปสู่กำรหยดุชะงกัของงบประมำณ	และ
กำรผิดนัดช�ำระหนี้แล้ว	เศรษฐกิจสหรัฐฯ	จะทยอยฟื้นตัว
ขึ้นในปี	 2557-2558	 โดยอำจขยำยตัวประมำณ	 2.8-3%	
เทยีบกบั	1.9%	ในปี	2556	ซึง่ภำพเศรษฐกจิดงักล่ำว	คงจะ
ส่งผลให้ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ	 เร่ิมทยอยลดวงเงินเข้ำซื้อ
สินทรัพย์ตำมมำตรกำร	Quantitative	 Easing	 ในไตรมำส
ที่	1	ของปี	2557

ด้ำนเศรษฐกิจยุโรป	 สถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยที่สุดของวิกฤต
หนีย้โูรโซนน่ำจะผ่ำนพ้นไปแล้ว	ท�ำให้ประเมนิว่ำเศรษฐกิจ
ยูโรโซนน่ำจะสำมำรถพลิกกลับมำขยำยตัวอีกครั้งที่	1.0%	
ในปี	2557	และ	1.4%	ในปี	2558	จำกที่หดตัว	0.4%	ใน
ปี	2556	อย่ำงไรกต็ำม	ยโูรโซนยงัคง	ต้องเดนิหน้ำแนวทำง
กำรปฏิรปูในหลำยๆ	ด้ำน	อำท	ิกำรรวมศนูย์กำรก�ำกบัดูแล
สถำบนักำรเงิน	และกลไกควบคมุด้ำนกำรคลงัของประเทศ
สมำชิก	เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดวิกฤตรอบใหม่

ส่วนเศรษฐกจิจนี	กำรเปลีย่นผ่ำนไปสูจ่นียคุใหม่ทีเ่น้นกำร
เติบโตอย่ำงสมดุล	 ควบคู่ไปกับกำรเพิ่มบทบำทของจีนใน
เวทีโลก	 ท�ำให้คำดว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจจีน
น่ำจะอยู่ที่ระดับ	7.5%	ในปี	2557	และ	7.3%	ในปี	2558	

ซึง่เป็นเป้ำหมำยตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมฉบับที่	
12	โดยทำงกำรจนีน่ำจะเดนิหน้ำผลักดนัแนวทำงกำรปฏริปู
เศรษฐกิจ	กำรเงิน	กำรคลัง	และสวัสดิกำรด้ำนสังคมต่ำงๆ	
ให้ครอบคลุมประชำกรทั่วประเทศ

ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นอำจจะคงระดับที่	1.7%	ในปี	2557	
และ	 1.0%	 ในปี	 2558	 ท่ำมกลำงกำรด�ำเนินกำรปฏิรูป
ในด้ำนต่ำงๆ	 เพื่อฟื้นฟูฐำนะกำรคลังของรัฐบำล	 และ
ยกระดับ	 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ	 
สอดรับกับโครงสร้ำงประชำกรที่นับเป็นประเด็นระยะยำว 
หลังจำกที่แรงกระตุ ้นจำกนโยบำยกำรเงินกำรคลังที่ 
ผ่อนคลำยในช่วงปี	2556	อำจช่วยหนุนให้	เศรษฐกิจญี่ปุ่น
ขยำยตัวได้	 จำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจดังกล่ำว	 ในปี	 2557	
มีแนวโน้มว่ำกำรลงทุนในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำ	 ใน
ภูมิภำคเอเชีย	 (Developing	 Asia)	 จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องจำกกำรลงทุนจำกประเทศจีน	 และญี่ปุ่นในสำขำ
ที่หลำกหลำย	 เป็นต้นว่ำ	 สำธำรณูปโภค	 กำรเงิน	 และ
อตุสำหกรรมกำรผลิต	กำรลงทนุในภมิูภำค	แอฟรกิำมีแนว
โน้มเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนัจำกข้อตกลงควบรวมกจิกำรขนำด
ใหญ่ในประเทศอียิปต์	

ในปี	2557	รฐับำลรสัเซยีได้จดัตัง้กองทนุกำรลงทนุโดยตรง
โดยมีเงินกองทุนมำกถึง	 10	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 เพื่อ
ส่งเสริมกำรลงทุนในรัสเซีย	 นับเป็นที่สนใจของภำคธุรกิจ
จำกต่ำงประเทศเป็นอันมำก	 โดยได้สนับสนุนข้อตกลง
กำรลงทนุในระบบสำธำรณปูโภคในรสัเซยีร่วมกบั	Finance	
Department	จำกรัฐอำบูดำบี	 เป็นจ�ำนวนเงิน	5	พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ	จำกเงินกองทุนดังกล่ำว

นอกจำกนี้	กำรปฏิรูปนโยบำยกำรลงทุนเพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกกำรเข้ำมำลงทุนจำกต่ำงประเทศนับเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่จะผลักดันให้กำรลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น	 โดยช่วง
ระหว่ำงวันที่	1	พฤศจิกำยน	2556	ถึงวันที่15	กุมภำพันธ์	
2557	 มีหลำยประเทศด�ำเนินกำรปรับปรุงนโยบำย
กำรลงทุนเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งออกมำตรกำรเพื่อให้กำรลงทุนน�ำมำสู่กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศ	 เช่น	 ก�ำหนดจ้ำงงำนใน
ประเทศ	เป็นต้น
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นโยบำยกำรลงทุนที่มีกำรปฏิรูประหว่ำงวันที่	1	พฤศจิกำยน	2556	-	วันที่	15	กุมภำพันธ์	2557

รายละเอียดมาตรการ วันที่ ที่มาข้อมูล

ชิลี

กำรปฏิบัติต่อกำร
ลงทุน

ประธำนำธิบดีแห่งชิลีลงนำมใน	 กฎหมำย	 the	 Ley	
Única	de	Fondos	ซึ่งเป็น	มำตรกำรทำงภำษีที่ปรับปรุง
ให้กำรปฏิบัติต่อนักลงทุนชำติและต่ำงชำติมี		ควำมเท่ำ
เทยีมกนัในแง่ของกำรเข้ำถึงแหล่งกองทนุ	ก�ำหนดกรอบ
มำตรฐำนแก่	mutual	funds	และกองทุนเพื่อกำรลงทุน
ภำคเอกชน	(private	investment	funds)	

24	ธ.ค.	
2557

Ley	sobre	administración	
de	fondos	de	terceros	
y	carteras	individuales,	
que	deroga	los	cuerpos	
legales	que	indica,	Min-
istry	of	Finance,	ณ	วันที่	
7	ม.ค.	2557

คองโก

บรรยำกำศกำรท�ำ
ธุรกิจ

คองโกลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจำก	 อัตรำเรียก
เก็บร้อยละ	33	เป็นร้อยละ	30	และสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีในพื้นที่พิเศษ

1	ม.ค.	
2557

Bureau	of	Fiscal
Documentation,	ณ	วันที่
27	ม.ค.	2557

สาธารณรัฐ
โดมินิกัน

13	ธ.ค.

กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

สำธำรณรฐัโดมนิกินัแก้ไขกฎหมำยพฒันำกำรท่องเท่ียว
โดยเพิ่มระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นภำษีจำก	10	ปี	เป็น	
15	ปี	และขยำยพื้นที่ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
และ	เพิ่มประเภทกิจกำรเช่น	กำรฟื้นฟูแหล่ง	ท่องเที่ยว

2556 13,	Official	Gazette,	ณ	
วันที่	8	ม.ค.	2557

อินเดีย

กำรเข้ำมำลงทุน ธนำคำรกลำงของอินเดียอนุญำตให้นักลงทุนต่ำงชำติ
สำมำรถซื้อหุ้นในธนำคำรที่อยู่	อินเดียตอนใต้

17	ม.ค.	
2557

Press
Release	2013-
2014/1442,	The
reserve	Bank	of	India,	ณ	
วันที่	17	ม.ค.	2557

กำรเข้ำมำลงทุน ธนำคำรกลำงของอนิเดยีประกำศให้สถำบนักำรเงนิต่ำง
ประเทศ	(Foreign	Institutional	Investors:	FIIs)	สำมำรถ
ซื้อทุนช�ำระแล้ว	(paid	up	capitals)	ของบริษัท	Power	
Grid	Corporation	of	India	ได้ร้อยละ	30

3	ก.พ.	
2557

Press	Release
:	2013-2014/1553,
The	reserve	Bank	of	In-
dia	ณ		วันที่	3	ก.พ.	2557

อิตาลี

กำรเข้ำมำลงทุน รฐับำลอติำลมีแีผนทีจ่ะขำยสนิทรพัย์ของรฐัจ�ำนวน	12	
พันล้ำนยูโร	และหุ้นร้อยละ	3	ในบริษัทน�้ำมัน	บริษัทต่อ
เรือและบริษัท	ควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ

21	พ.ย.	
2556

Council	of	Ministers
No.	36,
ณ	วันที่	21	พ.ย.	2556
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สาธารณรัฐจาเมกา

กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

รัฐบำลจำเมกำอนุมัติร่ำงกฎหมำยที่จะ	 ปรับปรุงระบบ
ภำษีให้ง่ำยข้ึนเพ่ือส่งเสริม	 กำรลงทุนและป้องกันกำร
สูญเสียรำยได้ของรัฐ	โดยมีกำรแก้ไขสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีในประเภทกิจกำร	 11	 สำขำและให้อ�ำนำจ	 รมว.
คลัง	ในกำรให้สิทธิประโยชน์เป็น	กำรเฉพำะ	(ไม่มี	cap	
วงเงิน)	แก่	mega	projects	และโครงกำรน�ำร่อง

1	ม.ค.	
2557

The	Fiscal	Incentives
Act	2013	No.	35-2013,
Parliament	of	Jamaica	ณ	
วันที่	20	ธ.ค.	2556

สาธารณรัฐเกาหลี

กำรเข้ำมำลงทุน รัฐบำลเกำหลีแก้ไข	พ.ร.บ.	ส่งเสริมกำรลงทุน	จำกต่ำง
ประเทศเพื่อปลดล็อคให้บริษัทในเครือ	 (subsidiary)	
สำมำรถร่วมทุนกับ	บริษัทต่ำงชำติได้แบบ	50:30

10	ม.ค.	
2557

Amendment	to	Foreign
Investment	Promotion	
Act,	The	National
Assembly	of	Republic
of	Korea	
ณ	วันที่	9	ม.ค.	2557

มาเลเซีย

กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

มำเลเซียประกำศนโยบำย	National	Automotive	Policy	
2014	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	และส่ง
เสริมควำมย่ังยืนแก่อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศ
รวมทั้งผลักดันให้มำเลเซียเป็นศูนย์กลำงผลิตยำนยนต์
ประหยัดพลังงำน	(energy	efficient	vehicles)	โดยมีกำร
ยกเว้นภำษีสรรพสำมิตและภำษีน�ำเข้ำแก่กิจกำรที่ผลิต
ยำนยนต์แบบ	hybrid	และ	EV	ในมำเลเซีย

20	ม.ค.	
2557

National	Automotive
Policy	(NAP)	2014,	Min-
istry	of	International
Trade	and
Industry,	
ณ	วันที่	20	ม.ค.	2557

เมียนมาร์

กำรเข้ำมำลงทุน รัฐบำลพม่ำออกใบอนุญำตให้บริกำรโทรคมนำคม
สื่อสำรแก่บริษัท	 Telonor	 และ	 Ooredoo	 ใบอนุญำต
ดังกล่ำวให้อ�ำนำจ	 ผู้ให้บริกำรในกำรสร้ำง	 ถือลิขสิทธิ์
และ	 ด�ำเนินกิจกำรเครือข่ำยโทรคมนำคมส่ือสำร	 รวม
ทั้งให้บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะและ	 บริกำรเครือข่ำย
สัญญำณมือถือ

20	ม.ค.	
2557

Press	Release	จำก	Min-
istry	of	Communications	
and	Information	Technol-
ogy	ของพม่ำ	
ณ	วันที่	30	ม.ค.	2557
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เวียดนาม

กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

รัฐบำลเวียดนำมออกประกำศกฎหมำยก�ำหนดพื้นที่
ส�ำหรับกิจกำรสำรสนเทศ	 (centralized	 information	
technology)	โดยก�ำหนดให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี	เช่น	
ก�ำหนดอตัรำภำษเีงนิได้นติบิคุคลทีร้่อยละ	10	เป็นระยะ
เวลำ	 15	 ปี	 และในบำงกรณีสำมำรถขยำยระยะเวลำ
กำรยกเว้นได้ถึง	30	ปี	ต่อด้วยกำรลดหย่อนภำษีเงินได้
นิติบุคคลอีก	ร้อยละ	50	เป็นเวลำ	5	ปี	กำรยกเว้นภำษี
น�ำเข้ำอุปกรณ์เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในกำรตดิตัง้เพือ่ให้บรกิำร	
และสทิธปิระโยชน์ทำงภำษอีืน่ๆ	เช่น	สทิธปิระโยชน์จำก
กำรส่งออก	สนิเชือ่กำรลงทนุ	สนิเชือ่กำรน�ำเข้ำ	และกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกทำงพิธีกำรศุลกำกร

8	พ.ย.	
2556

Decree
No.154/2013,
Ministry	of	Industry	and	
Trade	ณ	วันที่
16	ม.ค.	2557

บรรยำกำศกำรท�ำ
ธุรกิจ

รัฐบำลเวียดนำมได้แก้ไขกฎหมำยแรงงำน	 โดยไม่
อนุญำตให้มีกำรขยำยอัตรำจ้ำงงำนต่ำงชำติ	 และ
ก�ำหนดให้ต้องยื่นขออนุมัติควำมต้องกำรใช้พนักงำน
ต่ำงชำติ	 (foreign	workers)	 ต่อปีที่	 Chairman	 of	 the	
People’s	Provincial	Committee

1	พ.ย.	
2556

Decree	No.	102/2013/
NDCP,
National	Institution
of	Labour	Protection,
ณ	วันที่	5	ก.ย.	2556

กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

รฐับำลเวยีดนำมออกประกำศกฎหมำยใหม่	เพือ่ส่งเสรมิ
กำรสร้ำง	industrial	parks	EPZ	และ	เขตเศรษฐกจิพเิศษ
ให้มีระบบและ	ระเบียบแบบแผน

1	ม.ค.	
2557

Decree	No.
164/2013/ND-CP,
Ministry	of	Industry	and
Trade,	ณ	วันที่	12
พ.ย.	2556

กำรเข้ำมำลงทุน บริษัทต่ำงชำติ	 (wholly	 foreign	 invested	enterprises:	
FIE)	สำมำรถให้บริกำร	 logistics	 ได้แล้ว	ยกเว้น	 con-
tainer	handling	services	และบริกำรขนส่งทำงบก

11	ม.ค.	
2557

Vietnam	Opens
Logistics	Sector
To	Foreign
Investors,
Mondaq.com,
ณ	วันที่	28	ม.ค.	2557

เปรู

กำรเข้ำมำลงทุน รัฐสภำเปรูในเห็นชอบกฎหมำยที่ให้รัฐวิสำหกิจแปรรูป
ได้ถึงร้อยละ	49	ในธุรกิจพลังงำน	อันได้แก่	บริษัท	Pe-
troperú	โดยกำรเข้ำสู่ตลำดหุ้น

18	ธ.ค.	
2556

Normas	Legales	No.
12690,	Official	Gazette	
ณ	วันที่	18	ธ.ค.	2556
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อุตสาหกรรมยานยนต์

เป็นผู้ผลิต 10 อันดับแรกของโลก
ในปี	 2556	 ที่ผ ่ำนมำ	 กำรผลิตรถยนต์รวมทั้งระบบ 
ไม่ว่ำจะเป็นยอดกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยในประเทศและ 
ส่งออกมีจ�ำนวนทั้งสิ้น	 2,457,057	 คัน	 เพิ่มขึ้น	 0.14%	
เมื่อเทียบกับปี	 2555	 ซ่ึงถือเป็นยอดผลิตรถยนต์สูงสุด
รอบ	52	ปี	นอกจำกนี้	ยังส่งผลให้ประเทศไทยขยับขึ้นเป็น
ผู้ผลิตรถยนต์ใน	10	อันดับแรกของโลก	แซงหน้ำประเทศ
รัสเซีย	สหรำชอำณำจักร	และสเปน	แสดงให้เห็นถึงควำม
ส�ำเรจ็และศกัยภำพของอตุสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วน
ยำนยนต์ของไทย	และตอกย�้ำเป้ำหมำยของรัฐบำลไทยที่
ต้องกำรผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่
ติดอันดับต้นๆ	ของโลก

ส�ำหรับยอดผลิตของรถยนต์นั่งปี	 2556	 จ�ำนวนท้ังสิ้น	
1,071,076	 คัน	 คิดเป็นสัดส่วน	 43.59%	 ของยอดผลิต
ทั้งหมด	 ปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	 11.85%	 ขณะที่กลุ่มรถ
กระบะขนำด	 1	 ตัน	 ผลิตรวม	 1,332,913	 คัน	 คิดเป็น
สัดส่วน	54.25%	ของยอดผลิตทั้งหมด	ปรับตัวลดลงจำก
ปีก่อน	8.22%	ส่วนเป้ำหมำยกำรผลิตปี	2557	อยู่ระหว่ำง 
กำรประเมินแผนของแต่ละค่ำยรถยนต์	 เบ้ืองต้นเม่ือ
พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ	คำดว่ำเป้ำหมำยจะอยู่ที่ไม่เกิน
ระดับ	2.5	ล้ำนคัน
 
ส�ำหรับยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ภำยในประเทศ 
ปี	 2556	 มีทั้งสิ้น	 2,004,498	 คัน	 ลดลงจำกปี	 2555	
ประมำณ	5.9%	โดยเฉพำะเดือนธันวำคม	2556	ยอดขำย 
รถจักรยำนยนต์ลดลงช่วงเดียวกันของปี	 2555	 มำกถึง 

17.1%	 ซึ่ งคำดว ่ำมำจำกป ัจจัยส�ำ คัญที่ตลำดรถ
จักรยำนยนต์เริ่มอิ่มตัว	 ประกอบกับรำคำสินค้ำเกษตร
ตกต�่ำท�ำให้แรงซื้อต่ำงจังหวัดลดลงและอีกส่วนท่ีไม่อำจ 
มองข้ำมคือกำรที่คนหันมำซื้อรถตำมนโยบำยรถยนต์ 
คันแรก	ส�ำหรับปี	2557	กำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์
ในไทยยังคงประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนฝีมือ 
ต่อเนื่อง

ศักยภาพเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค
ปัจจุบันยำนยนต์จัดว่ำเป็นอุตสำหกรรมหลักส�ำคัญ 
ของไทยในกำรสร้ำงมลูค่ำทำงเศรษฐกจิ	มลูค่ำส่งออกของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์โดยรวมเฉล่ีย	 8	 แสนล้ำนบำท/ป	ี 
มีกำรจ้ำงงำนเฉพำะแรงงำนระดับฝีมือมำกกว่ำ	 5	 แสน
คน	ยังไม่นับรวมมูลค่ำที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกอุตสำหกรรม 
เก่ียวเนือ่งอกีมำกมำย	ทัง้น้ี	อตุสำหกรรมยำนยนต์ของไทย
ยังสำมำรถพัฒนำศักยภำพไปสู่กำรเป็น	Automotive	Hub	
ชัน้น�ำในภมูภิำคอำเซยีน	เพือ่กำรขำยและส่งออกในระดบั
ภูมิภำคและระดับโลก	

ยำนยนต์นับเป็นอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	 กำรจ้ำงงำน	 กำรพัฒนำ
ด ้ำนเทคโนโลยี	 ตลอดจนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
สนับสนุนอ่ืนๆ	 ในแง่ของภำครัฐ	 ไทยมีควำมชัดเจนใน
ระดับนโยบำยที่จะสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนี้ 
มำอย่ำงต่อเนือ่งยำวนำน	โดยเริม่ตัง้แต่ส่งเสรมิเพือ่ลดกำร 
น�ำเข้ำ	 จนมำถึงในช่วงกลำง	 ประเทศไทยต้องพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในประเทศ	

ไม่ง่ายนักที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะก้าวขึ้นมาสู่หัวขบวนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉะนั้น การที่ประเทศไทยเข้ามามีบทบาทใน
ฐานะผูผ้ลิตยานยนต์อนัดบัต้นๆ ของโลก จงึพสิจูน์ได้อย่างดถึีงความพร้อมต่อการลงทนุลักษณะเช่นนี ้ขณะเดยีวกันยังมแีนวโน้ม
ที่จะก้าวขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคด้วย  
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จึงได้ปรับนโยบำยมำเน้นส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อเพิ่มกำร
ส่งออก	 จนถึงปัจจุบันได้ก้ำวเข้ำสู ่ยุคกำรค้ำเสรีอย่ำง 
เตม็ตวั	โดยรฐับำลตัง้เป้ำหมำยในกำรเป็นฐำนผลติรถยนต์
ในภมิูภำคอำเซยีน	และเป็นฐำนผลติขนำดใหญ่	10	อนัดบั
แรกของโลก	ซึ่งปัจจุบันได้บรรลุเป้ำหมำยแล้ว

ในแง่ควำมพร้อม	 ไทยมีค่ำยรถยนต์ชั้นน�ำของโลกหลำย
ค่ำยเข้ำมำตัง้โรงงำนประกอบ	และมเีครอืข่ำยอตุสำหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่แข็งแกร่ง	 มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ	
และมีควำมเชี่ยวชำญรองรับในห่วงโซ่กำรผลิต	 ส่งผลให้
ไทยมีควำมได้เปรียบจำกกำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ 
ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล	โดยสำมำรถผลิต
รถยนต์เพื่อส่งออกไปทั่วโลก	 มิได้จ�ำกัดอยู่เพียงกำรผลิต
เพื่อรองรับตลำดในประเทศเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น	

จำกรำยงำนของ	 FIA	 Foundation	 คำดกำรณ์ว่ำเมื่อถึง 
ปี	2593	ปริมำณรถยนต์จะเพิ่มมำกกว่ำปัจจุบันถึง	3	เท่ำ	
รวมทั้งจะมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงสัดส่วนรถยนต์ที่
ใช้งำนของประเทศต่ำงๆ	กล่ำวคือ	ประเทศเศรษฐกิจเก่ำ	
(Mature	economies)	เช่น	สหรัฐอเมริกำ	ยุโรป	และญี่ปุ่น	
จะมีสัดส่วนอุปสงค์ต่อรถยนต์ลดลง	 ในขณะที่ประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่	 (Emerging	economies)	 เช่น	จีน	และ
อินเดีย	จะมีสัดส่วนรถยนต์อุปสงค์เพิ่มมำกขึ้น	สะท้อนให้
เหน็ว่ำในอนำคตกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศเศรษฐกจิ
เกิดใหม่จะมีสัดส่วนมำกกว่ำประเทศเศรษฐกิจเก่ำ	

เมื่อพิจำรณำสภำพกำรผลิตรถยนต์ของโลกพบว่ำ	 บริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์มีแนวโน้มจะย้ำยฐำนกำรผลิตไปในประเทศ

ซึง่มที�ำเลทีต้ั่งอยู่ใกล้ตลำด	ซึง่จะท�ำให้ต้นทนุกำรผลติและ
ต้นทุนกำรขนส่งต�่ำกว่ำ	 โดยตลำดในภูมิภำคเอเชียเป็น
ตลำดเกิดใหม่ที่ก�ำลังเติบโต	 โดยเฉพำะหลังจำกกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(AEC)	จะมีจ�ำนวนประชำกร
ที่มีรำยได้และมีควำมต้องกำรบริโภครถยนต์เพ่ิมมำกขึ้น		
ท�ำให้ไทยยังมีโอกำสอีกมำกในกำรพัฒนำศักยภำพใน
ฐำนะผู้ผลิตรถยนต์หลักของภูมิภำค

เผชิญกับความท้าทายใน AEC
ประเทศไทยนับว่ำเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมรถยนต์ของ	
AEC	 และเป็นประเทศผู้ประกอบรถยนต์รำยใหญ่อันดับ	
10	 ของโลก	 โดยในปี	 2556	 ไทยประกอบรถยนต์มำกถึง	
2.46	 ล้ำนคัน	 คิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของยอด
ประกอบรถยนต์ของทกุประเทศใน	AEC	รวมกัน	รองลงมำ 
คือ	 อินโดนีเซีย	 ประมำณ	 1.2	 ล้ำนคัน	 และมำเลเซีย
ประมำณ	6	แสนคัน	

สถำบันยำนยนต์มองนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ของประเทศเพื่อนบ้ำนต้อนรับประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน	 (AEC)	 ในปี	 2558	 ยอมรับว่ำอำจส่ง
ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทย	 จึงควรที่จะ
มุ่งศึกษำประเทศสมำชิกที่มีกำรผลิตยำนยนต์เป็นส�ำคัญ	
ทั้งอินโดนีเซีย	มำเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และเวียดนำม	ดังนั้น	
กำรแข่งขันต่อไปในอำเซียน	 จะอยู่ในรูปแบบกำรแข่งขัน
เชิงคุณภำพสินค้ำมำกกว่ำที่ผ่ำนมำ	 เนื่องจำกอ�ำนำจกำร
กดีกนัมำตรกำรทำงภำษีมแีนวโน้มลดลงจนเป็นศนูย์	ดงันัน้	
ประเทศทีมี่ควำมได้เปรียบด้ำนเทคโนโลยแีละกำรผลิต	จะ
ถือว่ำมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกขึ้น	
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อย่ำงไรกต็ำม	สถำนกำรณ์ของไทยในอนำคตไม่น่ำไว้วำงใจ
นัก	 มีแนวโน้มว่ำอินโดนีเซียจะกลำยเป็นคู่แข่งส�ำคัญใน
กำรเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมรถยนต์ใน	 AEC	 ในอีก	
10	 ปีข้ำงหน้ำ	 หรือหำกควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองไทย 
ยังลำกยำว	 อำจจะเร็วกว่ำน้ีด้วยซ�้ำ	 เน่ืองจำกควำม
แข็งแกร่งของอินโดนีเซียในหลำยด้ำน	 กล่ำวคือ	 1)	
อินโดนีเซียมีประชำกรมำกถึง	 250	 ล้ำนคน	 ท�ำให้ตลำด
รถยนต์อินโดนเีซยีมศีกัยภำพสงูทีจ่ะเตบิโตอย่ำงรวดเร็วใน
อนำคต	2)	อนิโดนเีซยีไม่มปัีญหำขำดแคลนแรงงำน	3)	กำร
ปรบัปรุงกฎระเบยีบด้ำนกำรลงทนุ	ท�ำให้บรษิทัรถยนต์ยกัษ์
ใหญ่ของโลกสนใจลงทนุจ�ำนวนมำก	4)	เสถยีรภำพทำงกำร
เมอืงของอนิโดนเีซยีปรบัตวัดขีึน้มำก	กลำยเป็นจดุแขง็เมือ่
เปรียบเทียบกับประเทศไทย

เกาะติดเทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ควำมคำดหวังของผู้บริโภครถยนต์ในอนำคตไม่จ�ำกัดอยู่
เพียงสมรรถนะของรถและรำคำเท่ำนั้น		ในด้ำนควำมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Green	Technology)	มำตรฐำนควำม
ปลอดภยั	(Safety)	และอตัรำกำรประหยดัพลงังำน	(Energy	
Saving)	 ก็เป็นปัจจัยที่ไม่อำจละเลยได้	 ในสถำนกำรณ์ที่
สังคมให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
มำกขึน้	ทัง้แนวโน้มกำรเข้มงวดของระดับมำตรฐำนมลพษิ
และควำมปลอดภยัซึง่เกีย่วข้องกับประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อม	
จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มกำรพฒันำเทคโนโลยยีำนยนต์
ในอนำคต	 รวมถึงรำคำพลังงำนในที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง	

ปัจจัยต่ำงๆ	 เหล่ำนี้	 เป็นควำมท้ำทำยของอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ไทยในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตให้สำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น	 เพื่อให้
รักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและคงกำรเป็นฐำน
กำรผลติยำนยนต์และชิน้ส่วนทีส่�ำคญัในระดบัภมูภิำคและ
ระดับโลกไว้ได้	 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยจะต้องปรับตัว
ให้ทันต่อกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยี	เพื่อ
ให้สำมำรถผลติยำนยนต์ทีส่ะอำด	เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	
ปลอดภัย	 และประหยัดพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล	 ซึ่ง
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนไทยเมื่อปี	2555	ได้ร่วม
กันก�ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์
ไทยในปี	พ.ศ.	2564	ดังนี้

“ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์โลก พร้อมด้วย
ห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม” (Thailand is a global green automotive 
production base with strong domestic supply chains 
which create high value added for the country)

นอกจำกนี้	 ผู้ประกอบกำรไทยจะต้องเพิ่มประสิทธิภำพ
โดยกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์มำกขึ้น	
ซึ่งปัจจุบันนับเป็นจุดอ่อนส�ำคัญ	 โดยจำกผลกำรส�ำรวจ
ล่ำสุดซึ่งได้รับกำรสนับสนุนหลักจำกไอเอฟเอส	 (IFS)	 ซึ่ง
เป็นบริษัทผู้พัฒนำ	Enterprise	Application	ระดับโลก	พบ
ว่ำ	 มีบริษัทในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยเพียง	 10%	
ที่ใช้ระบบซอฟต์แวร์กำรวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจโดย
รวมขององค์กร	(Enterprise	Resource	Planning	-	ERP)	

ส�ำหรับปัจจัยหลักของกำรใช้ระบบ	 ERP	 ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพของอุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนของ
ไทย	คือ	1)	เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว	 2)	 เพิ่มประสิทธิผลกำรท�ำงำน	
และ	3)	เพื่อลดต้นทุน	อย่ำงไรก็ตำม	องค์กรต่ำงๆ	ยังขำด
กำรรับรู้สภำพกำรณ์โดยรวมของกำรปฏิบัติงำนในแต่ละ
วันแบบทันท่วงที	 ซึ่งก่อให้เกิดควำมเส่ียงในงำนด�ำเนิน
ธุรกิจเพิ่มมำกขึ้น	นอกจำกนี้	องค์กรยังมีข้อจ�ำกัดด้ำนกำร
ตอบสนองและควำมต้องกำรของลกูค้ำ	ซึง่นบัเป็นช่องว่ำง
ที่ส�ำคัญในระบบกำรปฏิบัติงำน	และยังขำดควำมฉับไวใน
กำรประสำนงำน

ระดับมาตรฐานมลพิษและ
ความปลอดภัยซ่ึงเก่ียวข้อง
กับประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม จะ
ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ใน
อนาคต
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จ�านวนโครงการ มูลค่าลงทุนรวม / ล้านบาท

254 80,900อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือหัวใจหลักของทุกอุตสาหกรรม การที่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้รับการส่งเสริมให้
ครอบคลุมถึงการผลิตต้นน�า้พร้อมกับต่อยอดในแนวคิดกับส่ิงแวดล้อม นอกจากเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนแล้ว ยัง
สอดรับกับแนวโน้มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกด้วย

ในปี	2556	คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุได้อนมุตัใิห้กำร
ส่งเสริมโครงกำรในหมวดเคมภีณัฑ์	กระดำษ	และพลำสตกิ
รวมทัง้สิน้	254	โครงกำร	มลูค่ำลงทนุรวมประมำณ	80,900	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2555	ที่ได้อนุมัติโครงกำรไปทั้งสิ้น	
315	โครงกำร	มูลค่ำลงทุนสูงถึง	132,220	ล้ำนบำท	ทั้งนี้	
เนื่องจำกในปี	 2555	 มีโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ที่ได้รับ
อนมุตัหิลำยโครงกำร	โดยเฉพำะในอตุสำหกรรมปิโตรเคมี

ขยายผลิตพลาสติกชีวภาพไปสู่ต้นน�้า
ปี	 2556	 เป็นอีกปีหน่ึงที่ได้อนุมัติให้กำรส่งเสริมโครงกำร
ลงทนุส�ำคญั	เช่น	พลำสตกิชวีภำพต่อเนือ่งมำจำกปี	2554	–	
2555	ในลกัษณะขยำยกำรผลติไปยงัต้นน�ำ้	โดยมโีครงกำร
ทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิ2	โครงกำร	คอื	โครงกำรผลติ	Bio-Butanediol	
(BIO-BDO)	ก�ำลงัผลติปีละประมำณ	45,000	ตนั	โดยลงทนุ
รวม	3,240	ล้ำนบำท	ซึง่	BIO-BDO	เป็นวตัถดุบิส�ำหรบักำร
ผลิตเม็ดพลำสติกชีวภำพ	Polybutylene	Succinate	(PBS)	
เช่นเดียวกับ	Bio-Succinic	Acid	(BSA)	ที่ได้อนุมัติให้กำร
ส่งเสริมไปก่อนหน้ำน้ีแล้ว	 และโครงกำรขยำยก�ำลังกำร
ผลิต	Lactic	Acid	ขนำด	150,000	ตัน/ปี	เงินลงทุน	5,555	
ล้ำนบำท	โดยทั้ง	2	โครงกำรนับว่ำเป็นก้ำวส�ำคัญส�ำหรับ
อุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพของประเทศไทยอย่ำงยิ่ง
Butanediol	หรือ	BDO	เป็นหนึ่งในเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	ซึ่งใช้วัตถุดิบตั้งต้นจำกธรรมชำติ	เช่น	น�้ำตำล
ทรำยดิบ	 หัวมันส�ำปะหลัง	 มันส�ำปะหลัง	 หรือแป้งมัน
ส�ำปะหลัง	มำหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน�้ำตำลกลูโคส	จำก
นัน้เปลีย่นน�ำ้ตำลเป็นมอนอเมอร์	แล้วจงึผ่ำนกระบวนกำร
ปฏิกิริยำเคมีตัวเร่งปฏิกิริยำเพ่ือแปลงให้เป็นพอลิเมอร์ซึ่ง

เป็นพลำสติกที่สำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ	 (Biode-
gradable	Plastic)	ชนดิ	Polybutylene	Succinate	หรอื	PBS	
ปัจจบุนั	BDO	ทีผ่ลติในเชงิพำณชิย์ทัง้หมดในโลกผลติจำก
สำรตั้งต้นที่มำจำกปิโตรเลียม	 สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้ในหลำยอตุสำหกรรม	อำท	ิกำรผลิตพลำสตกิวศิวกรรม
ชนิด	 PBT	 กำรผลิตฉนวน	 กำรผลิตหมึกพิมพ์	 กำรผลิต
เส้นใย	Spandex	เป็นต้น	โดยในปี	2554	มีก�ำลังผลิต	BDO	
ทั่วโลกประมำณ	2	ล้ำนตัน/ปี	จำกผู้ผลิตรวมประมำณ	30	
รำย	ในขณะทีป่รมิำณควำมต้องกำรประมำณ	1.5	ล้ำนตนั		
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์	Bio-Based	BDO	ในประเทศไทย	จะใช้
เป็นวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตเม็ดพลำสติกชีวภำพ	PBS	ที่
เคยได้รับส่งเสริมในปี	2554	-2555	ซึ่งโครงกำร	PBS	นี้
ถอืเป็นโรงงำนผลติ	PBS	เชงิพำณชิย์	(Commercial	scale)	
จำกวัตถุดิบที่มำจำกพืชรำยแรกของโลก

ผลิต Lactic Acid ต้นน�้าพลาสติกชีวภาพ PLA    
ส�ำหรับโครงกำรผลิต	 Lactic	 Acid	 นั้น	 เป็นกำรขยำย
โครงกำรส่วนต้นน�้ำของพลำสติกสำมำรถย่อยสลำยได้
ทำงชีวภำพประเภท	 Polylactic	 Acid	 (PLA)	 ซึ่งจะท�ำให้
ประเทศไทยมกี�ำลงัผลติ	Lactic	Acid	รวมถงึ	290,000	ตนั/
ปี	โดย	Lactic	Acid	ได้จำกกระบวนกำรผลติทำงชวีภำพ	ซึง่
เป็นกำรหมกัน�ำ้ตำลดิบกบัจลุนิทรีย์	ในสภำวะทีเ่หมำะสม
เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยน�้ำตำลและผลิต	Lactic	Acid

Lactic	 Acid	 ถูกน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม	 2	 กลุ่มใหญ่คือ	
อุตสำหกรรมอำหำรและยำ	 และอุตสำหกรรมพลำสติก
ชีวภำพ	 (PLA)	 โดย	 Lactic	 Acid	 ในโครงกำรนี้จะใช้เป็น

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
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วัตถุดิบส�ำหรับผลิต	 Lactic	 Acid	Dimer	 ซึ่งได้รับส่งเสริม
กำรลงทุนเมื่อปี	2551	และ	Lactic	Acid	Dimer	ที่ผลิตได้	
จะจ�ำหน่ำยเป็นวัตถุดิบส�ำหรับผู้ผลิตพลำสติก	PLA	ต่อไป	
โดยพลำสติก	PLA	เป็นพลำสติกชีวภำพที่ได้รับควำมนิยม
เป็นอย่ำงมำกส�ำหรบัอุตสำหกรรมบรรจภุณัฑ์อำหำรต่ำงๆ
ควำมต้องกำร	 Lactic	 Acid	 ในอุตสำหกรรมกำรผลิต
พลำสติกชีวภำพประเภท	 PLA	 มีอัตรำกำรเติบโตแบบ
ก้ำวกระโดด	 เนื่องจำกควำมต่ืนตัวในด้ำนกำรรักษำสิ่ง
แวดล้อม	รวมถึงมำตรกำรต่ำงๆ	ที่รัฐบำลของประเทศใน
ทวีปยุโรปที่จูงใจให้ผู้บริโภคหันมำใช้พลำสติกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมนี้มำกขึ้น	โดยบริษัทที่ปรึกษำ	McKinsey	&	
Co.	 ได้คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรพลำสติกชีวภำพ	 PLA	

ทั่วโลกประมำณ	 70,000	 ตัน/ปี	 และคำดว่ำจะเติบโตขึ้น
เป็น	550,000	ตัน/ปี	ในปี	2558	และ	3	ล้ำนตัน/ปี	ในปี	
2563	ตำมล�ำดับ	ด้วยก�ำลังผลิตพลำสติก	PLA	ข้ำงต้น	จะ
ท�ำให้มคีวำมต้องกำรวตัถดุบิหลกัคอื	Lactic	Acid	ประมำณ	
7.7	แสนตัน/ปี	ในปี	2558	และควำมต้องกำรจะเพิ่มขึ้นถึง	
4	ล้ำนตัน/ปี	ในปี	2563	

เป็นฐานผลิตพลาสติกชีวภาพสาย PLA และ PBS
จำกกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนใน	 2	 โครงกำรดัง
กล่ำว	 จะท�ำให้ประเทศไทย	 เป็นฐำนกำรผลิตพลำสติก
ชีวภำพที่มีกำรผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำและกลำงน�้ำของพลำสติก
ชีวภำพ	2	ชนิดคือ	PLA	และ	PBS	
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ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จำกพลำสติกชีวภำพซึ่งเป็นส่วนปลำย
น�้ำยังมีกำรใช้ไม่แพร่หลำยนักและยังมีผู้ผลิตน้อยรำย	
เนื่องจำกมีต้นทุนและรำคำที่สูงเมื่อเทียบกับพลำสติก
ที่มำจำกปิโตรเลียม	 กำรลดต้นทุนสำมำรถท�ำได้ถ้ำมี
ปริมำณกำรใช้งำนมำกขึ้น	 และกำรใช้วัตถุดิบรำคำถูก
ในกระบวนกำรผลิต	 นอกจำกน้ันกำรปรับปรุงสมบัติเชิง
เทคนิคของพลำสติกชีวภำพเพื่อให้ใช้งำนได้กว้ำงขึ้นก็นับ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ	 และที่ส�ำคัญที่สุดคือกำรสร้ำง
ควำมตระหนกัให้ผูบ้รโิภคเหน็ถงึควำมส�ำคญัของพลำสตกิ
ชีวภำพในด้ำนควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งปัจจุบัน
หลำยๆ	 ประเทศก็เร่ิมหันมำให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องนี้	 จึง
มีกำรคำดกำรณ์ว่ำพลำสติกชีวภำพจะมีส่วนแบ่งในตลำด
พลำสติกเพิ่มขึ้นเป็น	25-30%		ภำยในปี	2020

การทีอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ
ได้รับการส่งเสริมให้ครอบคลุมถึง
การผลิตต้นน�้าพร้อมกับต่อยอด
ในแนวคิดกับสิ่งแวดล้อม นอกจาก
เป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนแล้ว ยัง
สอดรับกับแนวโน้มการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมโลกด้วย
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จ�านวนโครงการ มูลค่าลงทุนรวม / ล้านบาท

285 101,000อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำที่มีฐำนผลิตหลักใน
ประเทศ	ได้แก่	เครือ่งปรบัอำกำศ		ตูเ้ยน็	เครือ่งซกัผ้ำ	ส่วน
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	Hard	Disk	Drive	(HDD)	
และชิ้นส่วน		เซมิคอนดัคเตอร์	แผ่นวงจรพิมพ์กึ่งส�ำเร็จรูป	
(PCBA)	รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำเร็จรูปอื่นๆ	
มูลค่ำส่งออกของสินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำในปี	 2556	 มูลค่ำ	
22,700	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย	 เมื่อ
เทียบกับปี	2555	เนื่องจำกตลำดหลักได้แก่	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	
ปรับตัวลดลง	แต่ตลำดเอเชียและยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย	
สนิค้ำทีผ่ลติมำกทีสุ่ดได้แก่	เครือ่งปรบัอำกำศ	ตูเ้ยน็	ตลำด
ส่งออกที่ส�ำคัญได้แก่	สหรัฐฯ	จีน	และญี่ปุ่น	

มูลค่ำส่งออกของสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์	ในปี	2556	มีมูลค่ำ	
30,800	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ลดลง	 1.6%	 เมื่อเทียบกับปี	
2555	 ยอดส่งออกส่วนใหญ่มำจำก	 HDD	 วงจรรวมและ
ไมโครแอสเซมบลี	และไดโอด	ทรำนซิสเตอร์	และอุปกรณ์
กึง่ตวัน�ำ	อย่ำงไรกต็ำม	ปรมิำณกำรใช้	HDD	เริม่ขยำยตวัลด
ลง	เพรำะผู้บริโภคเริ่มหันมำใช้	Tablet	และ	Smart	Phone	
มำกขึ้นเรื่อยๆ	 ซ่ึงอุปกรณ์ดังกล่ำวจะต้องใช้อุปกรณ์เก็บ
ควำมจ�ำในรูปของ	Solid	State	Drive	(SSD)	แทน	ดังนั้น	
ปริมำณกำรผลิตคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะและแบบโน้ตบุ้ค
จะเริม่น้อยลง	ส่งผลท�ำให้ควำมต้องกำรของ	HDD	และชิน้
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มขยำยตัวไม่มำก

อย่ำงไรก็ตำม	 ผู้ผลิต	 HDD	 รำยใหญ่ในประเทศไทยก็ยัง
คงใช้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลติหลกัต่อไป	เนือ่งจำกใน
ประเทศไทยมี	Cluster		ค่อนข้ำงเข้มแข็ง

ฟื้นฟูกิจการหลังอุทกภัย
กำรลงทุนที่ขอรับกำรส่งเสริมในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ในปี	2556	มี	มีจ�ำนวน	285	โครงกำร	มูลค่ำ
ลงทุนรวมกว่ำ	101,000	ล้ำนบำท	ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว	40%	

นบัตัง้แต่ช่วงต้นปี	2556	เมือ่ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วนที่ตั้งสถำนประกอบกำรใน
จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเช่น	อยุธยำ	ปทุมธำนี	นนทบุรี	มี
ควำมมัน่ใจว่ำจะไม่เกดิอทุกภยัอกี	จงึได้ยืน่ค�ำขอโครงกำร
ขยำยกจิกำรต่อไปอกี	เช่น	Nikon,	Mektec,	Belton,	Bench-
mark		ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรตั้งอยู่ในเขต	1	และเขต	2		

ขณะเดียวกันส�ำนักงำนได้จัดท�ำร่ำงแผนปรับยุทธศำสตร์
กำรส่งเสริมกำรลงทุนใหม่	 เพื่อให้อุตสำหกรรมของ
ประเทศไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 จำกระบบเดิมที่ให้สิทธิ
มำกน้อยตำมเขตที่ตั้ง	หรือเรียกว่ำระบบ	Zoning	มำเป็น
แบบ	 Focus	 Group	 โดยจะให้สิทธิมำกน้อยตำมระดับ
เทคโนโลยีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต่ำงกัน	 และเปิดช่องให้
ขอใช้สิทธิเพิ่มเติมได้โดยกำรท�ำคุณประโยชน์ต่อยอด
ในโครงกำรนั้นๆ	 เช่น	 กำรลงทุนในส่วน	 R&D	 ตำมหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนด	 เป็นต้น	 ในช่วงปี	 2556	 ส�ำนักงำนได้น�ำ
เสนอแนวยุทธศำสตร์ใหม่ต่อผู้ประกอบกำร	 และหน่วย
งำนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น	เมื่อร่ำงแผนได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว	 ส�ำนักงำนมีแผนจะน�ำ
เสนอคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุเพือ่พจิำรณำอนมุตัิ 
ต่อไป	

เป็นอุตสาหกรรมส่งออกสูงสุดของประเทศ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคัญที่ไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบ
กว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดส่งออกสูงที่สุดมาโดยตลอด ในปี 2556 มียอดส่งออก
สูงถึง 53,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1.17% เมื่อเทียบกับปี 2555   หากเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าส่งออกของ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับมูลค่าส่งออกทั้งหมดในปี 2556 มีสัดส่วนประมาณ 24 % 

รายงานประจ�าปี 2556 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 95



จ�านวนโครงการ มูลค่าลงทุนรวม / ล้านบาท

109 177,997พลังงานทดแทน

รายงานประจ�าปี 2556 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน96



พลังงานทดแทน

ภาพรวมการอนุมัติให้การส่งเสริมในกิจการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2556 พบว่าอนุมัติให้การส่งเสริมรวม 109 
โครงการ ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 4,409 เมกะวัตต์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 177,997 ล้านบาท ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาติมีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดอยู่ที่ 113,073 ล้านบาท ก�าลังผลิตรวม 3,407 เมกะวัตต์ คิดเป็น 63.5% 
ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

ความสนใจลงทุนยังอยู่ระดับสูง
กำรลงทุนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนในปี	 2556	 ยัง
คงเป็นทีส่นใจของนกัลงทนุ	เนือ่งจำกมมีำตรกำรจงูใจของ
กระทรวงพลังงำนด้ำน	Adder	นับตั้งแต่ปี	 2549	 เป็นต้น
มำ	 เช่น	 พลังงำนแสงอำทิตย์	 ก�ำหนด	 Adder	 ที่ระดับ	 
8	บำท/หน่วย	(กโิลวตัต์-ช่ัวโมง)	ซึง่ปัจจุบนัลดลงเหลอื	6.50	
บำท/หน่วย	พลงังำนลมก�ำหนด	3.50	บำท/หน่วย	พลงังำน 
ชีวมวล	0.30	บำท/หน่วย	เป็นต้น

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้ออกนโยบำยส่งเสริม
กำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเม่ือต้นปี	 2556	 ก�ำหนด
ให้สิทธิและประโยชน์ด้ำนเขตส่งเสริมกำรลงทุนเป็นกำร
พิเศษ	 (เพิ่มเติมจำกกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักรและ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล	 8	 ปี)	 ส�ำหรับโครงกำรลงทุน
ผลิตพลังงำนทดแทนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 ยกเว้น
เฉพำะกรณีตั้งในเขตกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น	โดยก�ำหนด
ให้ย่ืนขอรับกำรส่งเสริมภำยในปี	 2556	 โดยภำยหลังจำก
นั้น	จะได้รับส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์ปกติ

กำรอนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนกิจกำรพลังงำนทดแทนสะสมถึงปี	2556

ชนิดเชื้อเพลิง จ�านวน (โครงการ) ก�าลังผลิต (เมกะวัตต์)

เชื้อเพลิงชีวมวล 160 1,969.4

ก๊ำซชีวภำพ 156 473.1

น�้ำมันดีเซล 1 6.0

พลังน�้ำ 1 6.0

พลังงำนแสงอำทิตย์ 221 1,304.9

พลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ 10 6.2

พลังงำนลม 22 937.0

ขยะมูลฝอย 7 102.2

ลมร้อนจำกกระบวนกำรผลิต	(Waste	Heat) 6 168.0

รวม 584 4,972.8
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ส่งเสริมติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
ในปี	2556	กระทรวงพลงังำนปรบัเป้ำหมำยกำรใช้พลงังำน
ทดแทนส�ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์จำกเดิม	2,000	เมกะ
วัตต์	 เป็น	 3,000	 เมกะวัตต์	 ส่งเสริมกำรติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำร	 (Solar	 PV	
Rooftop)	 โดยก�ำหนดเป้ำหมำยปริมำณรับซื้อไฟฟ้ำในป	ี
2556	รวม	200	เมกะวตัต์	แบ่งเป็นบ้ำนอยูอ่ำศยั	100	เมกะ
วัตต์	และอำคำรธุรกิจขนำดเล็ก-กลำง-ใหญ่อีก	100	เมกะ
วัตต์	 โดยก�ำหนดให้จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์แล้ว
เสร็จภำยในเดือนธันวำคม	2556	และปรับอัตรำกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำในรูปแบบ	Feed-in	Tariff	(FIT)	ส�ำหรับโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคำ	 โดยมีระยะ
เวลำสนับสนุน	25	ปี	จ�ำแนกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้	

•	 กลุ่มบ้ำนอยู่อำศัย	ขนำดก�ำลังผลิตติดตั้ง	
	 <10	กิโลวัตต์	อัตรำ	FIT	6.96	บำท/หน่วย
•		 กลุ่มอำคำรธุรกิจขนำดเล็ก	 ขนำดก�ำลังผลิตติดตั้ง	

>10–250	กิโลวัตต์	อัตรำ	FIT	6.55	บำท/หน่วย
•		 กลุม่อำคำรธรุกจิขนำดกลำง-ใหญ่	ขนำดก�ำลงัผลติตดิตัง้	

>250-1,000	กิโลวัตต์	อัตรำ	FIT	6.16	บำท/หน่วย

นกัลงทนุได้ตอบรบักำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสง
อำทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ	โดยควำมสนใจขอรบัส่งเสรมิใน
ปี	2556	รวม	102	โครงกำร	ก�ำลังผลิตรวม	59	เมกะวัตต์	
ลงทุนรวม	 2,727	 ล้ำนบำท	คิดเป็น	 30.7%	 ของจ�ำนวน
โครงกำรในกลุ่มพลังงำนทดแทนทั้งหมด
ส�ำหรบักำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนทีน่่ำสนใจอืน่ๆ	
ได้แก่	กำรผลิตพลังงำนทดแทนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่
ยื่นขอรับกำรส่งเสริม	37	โครงกำร	เงินลงทุน	9,180	ล้ำน
บำท	พลงังำนลม		28	โครงกำร	เงนิลงทนุ	37,356	ล้ำนบำท	
พลงังำนจำกขยะ	11	โครงกำร	เงนิลงทนุ	11,070	ล้ำนบำท	
เชื้อเพลิงชีวมวล	61	โครงกำร	เงินลงทุน	70,750	ล้ำนบำท	
และก๊ำซชีวภำพท่ีได้จำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิตใน
ภำคอตุสำหกรรม	67	โครงกำร	เงนิลงทนุ	18,848	ล้ำนบำท	

นักลงทุนได้ตอบรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยความ
สนใจขอรับส่งเสริมในปี 2556 รวม 102 โครงการ
นกัลงทนุได้ตอบรับการผลติพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดต้ังบนหลังคา โดยความสนใจ
ขอรับส่งเสริมในปี 2556 รวม 102 
โครงการ 
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จ�านวนโครงการ มูลค่าลงทุนรวม / ล้านบาท

10 8,483.9อุตสาหกรรมเหล็ก
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อุตสาหกรรมเหล็ก 

อุปสงค์ผันผวนในอัตราสูง

ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยมปีริมาณความต้องการบรโิภคเหลก็และการน�าเข้า/ส่งออกเหลก็ (Crude & Finished 
Steel) เพื่อน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนคิส์ เคร่ืองจกัร เฟอร์นเิจอร์ และบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครฐับาล ดงันี้

ปี 2552 2553 2554 2555 2556

ปริมำณส่งออก	 1.32 1.56 1.26 1.99 1.07

ปริมำณน�ำเข้ำ	 8.06 10.61 14.44 16.76 12.11

อุปสงค์ภำยในประเทศ	 18.09 21.79 14.6 22.13 17.70
ที่มำ	:	สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ	 อุปสงค์ต่อเหล็กภำยใน
ประเทศในระยะเวลำ	5	ปี	ที่ผ่ำนมำ	มีควำมผันผวนเป็น
อย่ำงมำก	 ปี	 2552	 และปี	 2553	 อุปสงค์มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นจำก	18.09	ล้ำนตัน	เป็น	21.79	ล้ำนตัน	แต่ในปี	2554	
ปริมำณกำรบริโภคเหล็กกลับลดลงเป็นอย่ำงมำก	 สำเหตุ
มำจำกปัญหำด้ำนอุทกภัย	ส�ำหรับปี	2555	นั้น	อุปสงค์ต่อ
เหลก็เพิม่สงูมำกขึน้	เนือ่งจำกนโยบำยสนบัสนนุต่ำงๆ	จำก
ภำครัฐ	เช่น	นโยบำยรถยนต์คันแรก	เป็นต้น	ส�ำหรับในปี	
2556	ทีผ่่ำนมำนัน้	อปุสงค์ต่อเหลก็ลดลงเน่ืองจำกโครงกำร
ต่ำงๆ	ของภำครัฐและเอกชนยังคงทรงตัวอยู่	

ลงทุนแนวโน้มลดลงในปี 2556
ที่ผ่ำนมำกำรลงทุนในกิจกำรผลิตเหล็กเป็นกำรลงทุน
ผลิตป้อนให้กับอุตสำหกรรมต่อเนื่องในประเทศ	 ส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง	
และอุตสำหกรรมยำนยนต์	 โดยเป็นกำรน�ำเศษเหล็กมำ
หลอมให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลำง	(SLAB,	BILLET	และ	
BLOOM)	 หรือกำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลำงมำผลิต
ให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นปลำยต่อไป
โครงกำรทีไ่ด้รบัอนมุตักิำรส่งเสรมิกำรลงทนุในกจิกำรผลติ
เหล็ก	ที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้

ลักษณะโครงการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

โครงกำรผลิต
เหล็กขั้นกลำง

จ�ำนวนโครงกำร 1 2 1 2 3 2

เงินลงทุน	(ล้ำนบำท) 1,475.0	 1,164.0	 630.0	 1,660 3,459 2,606.9

โครงกำรผลิต
เหล็กทรงแบน

จ�ำนวนโครงกำร 1 1 2 4 5 1

เงินลงทุน	(ล้ำนบำท) 1,242.0	 2,800.0	 30,553.7	 12,589.8 13,915.9 1,770.0

โครงกำรผลิต
เหล็กทรงยำว

จ�ำนวนโครงกำร 0 2 1 4 4 7

เงินลงทุน	(ล้ำนบำท) 0.0 65.5	 200.0	 1,240.0 5,078.0 4,106.0
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ใน	 5	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ยังไม่มีกำรลงทุนในโครงกำรผลิตเหล็ก
ต้นน�ำ้เพิม่เตมิ	เนือ่งจำกยงัไม่สำมำรถหำท�ำเลทีต่ัง้โรงงำน
ทีเ่หมำะสมได้	ประกอบกบัได้รบักำรคดัค้ำนจำกกลุม่	NGO	
ส�ำหรับโครงกำรผลติเหลก็ข้ันกลำงในปี	2556	นัน้	มจี�ำนวน	
2	โครงกำร	เงนิลงทนุ	2,606.9	ล้ำนบำท	ซึง่ลดลงจำกปีก่อน
หน้ำที่มีกำรลงทุนทั้งสิ้น	 3	 โครงกำร	 โครงกำรผลิตเหล็ก
ทรงแบนในปี	2556	ลงทุนจ�ำนวน	3	โครงกำร	เงินลงทุน	
3,019.4	 ล้ำนบำท	 โครงกำรผลิตเหล็กทรงแบนนั้นต้อง
อำศัยเม็ดเงินลงทุนที่สูงมำก	 ซ่ึงเมื่อสถำนกำรณ์ทำงกำร
เมืองไม่สงบ	โครงกำรเหล่ำนี้จึงชะลอออกไปก่อน	
ส�ำหรับโครงกำรผลิตเหล็กทรงยำวในปี	2556	ลงทุนทั้งสิ้น	
7	โครงกำร	เงนิลงทนุ	4,106.0	ล้ำนบำท	เพิม่ข้ึนจำกปีก่อน
หน้ำซ่ึงลงทุนเพียง	 4	 โครงกำร	 แต่ขนำดลงทุนรวมลดลง	
เนื่องจำกเป็นโครงกำรขนำดเล็กกว่ำ

แนวโน้มอุปสงค์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทยมีกำรคำด
กำรณ์ถึงควำมต้องกำรบริโภคเหล็กในปี	2557	ว่ำปริมำณ
กำรผลิตเหล็กของโลกขยำยตัวประมำณ	 3%	 เมื่อเทียบ
กับปี	 2556	 ปริมำณรวมทั้งสิ้น	 1.63	 พันล้ำนตัน	 ซึ่ง
สัดส่วนเกือบ	 50%	 เป็นปริมำณกำรใช้เหล็กของประเทศ
จีน	ส�ำหรับกำรบริโภคเหล็กของจีนในปี	2557	คำดกำรว่ำ
จะขยำยตัว	และเมื่อพิจำรณำปริมำณควำมต้องกำรเหล็ก
ที่เพิ่มขึ้นของจีนและอินเดีย	 พบว่ำจำกกำรลงทุนในด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของรัฐบำลจีนที่เพิ่มขึ้น	 และเนื่องจำก
ภำคอตุสำหกรรมภำยในประเทศอินเดยีมีกำรขยำยตวัมำก
ขึ้น	จะน�ำไปสู่ควำมต้องกำรใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย	
ส�ำหรับอุปสงค์ภำยในประเทศไทย	 สถำบันเหล็กและ
เหล็กกล้ำแห่งประเทศไทยได้คำดกำรณ์ช่วง	 10	 ปี	 ข้ำง
หน้ำ	ว่ำจะมีเพิ่มขึ้นตำมอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่คำดว่ำจะ
มีอัตรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยอัตรำ		5	–	7%	ต่อปี	ส�ำหรับ
กำรลงทุนของโครงกำรผลิตเหล็กในระยะ	 3	 –	 5	 ปี	 คำด
ว่ำจะมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นทั้งจ�ำนวนโครงกำรและขนำด
กำรลงทุน	 เนื่องมำจำกแนวโน้มควำมต้องกำรใช้เหล็กใน
ประเทศเพิ่มมำกขึ้น	 จำกนโยบำยต่ำงๆ	ของรัฐบำล	 เช่น	
โครงกำรจดัท�ำรถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ	ในกรงุเทพมหำนครและ
ปริมณฑล	เป็นต้น	

สถาบันเหล็กและเหล็กกล ้าแห ่ง
ประเทศไทยมีการคาดการณ์ถึง
ความต้องการบริ โภคเหล็กในป ี 
2557 ว่าปริมาณการผลิตเหล็กของ
โลกขยายตัวประมาณ 3%
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จ�านวนโครงการ มูลค่าลงทุนรวม / ล้านบาท

36 20,000อุตสาหกรรม 
ผลิตผลิตภัณฑ์ 
จากยางธรรมชาติ

รายงานประจ�าปี 2556 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน102



อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

ความต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิต
ยางพาราอนัดบั 1 ของโลกเท่านัน้ แต่ยังดงึดดูนกัลงทนุจากทัว่โลกให้เข้ามาลงทนุในฐานะดนิแดนทีร่�า่รวยผลติผลจาก
ยางธรรมชาติด้วย

ไทยผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก
ยำงพำรำนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย	 โดยมีกำรปลูกในประเทศมำกว่ำร้อยปีแล้ว	
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรคำดว่ำมีกำรปลูกครั้งแรกมำ
ตัง้แต่ประมำณปี	2442	ในอ�ำเภอกนัตงั	โดยพระยำรษัฎำหุ
ประดิษฐ์	มหิศรภักดี	(คอซิมบี้	ณ	ระนอง)	เจ้ำเมืองตรังใน
เวลำนั้น	ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น	“บิดำแห่งยำงไทย”		

ปัจจุบันไทยผลิตยำงพำรำได้มำกเป็นอันดับหนึ่งของโลก	
โดยในปี	2555	ไทยมีพื้นที่ปลูก	13.8	ล้ำนไร่	กระจำยทั้ง
ในภำคใต้	ภำคตะวันออก	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	และ
ภำคเหนือ	มีผลผลิตยำง	3.6	ล้ำนตัน	และส่งออกมำกถึง	
3.1	 ล้ำนตัน	 ส่งผลให้ประเทศมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ยำงทัง้สิน้	596,100	ล้ำนบำท	โดยเป็นมลูค่ำของ
กำรจ�ำหน่ำยยำงขั้นต้น	336,200	ล้ำนบำท

อุตสำหกรรมกำรผลิตยำงของประ เทศไทยเป ็น
อุตสำหกรรมแปรรปูเกษตรทีค่รบวงจรต้ังแต่ต้นน�ำ้	กลำงน�ำ้	
และปลำยน�ำ้	ทัง้นีก้ำรผลติของไทยส่วนมำกยงัคงเป็นกำร
แปรรปูยำงข้ันต้นและกลำงน�ำ้เพ่ือกำรส่งออกเป็นส่วนใหญ่	
ส่วนกำรแปรรปูขัน้ปลำยน�ำ้ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปูยงัมี
ไม่มำกพอ	ดังนั้น	นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนจึงก�ำหนดให้
อุตสำหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติเป็นกิจกำร
ที่ให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษ	

ยางขั้นต้นชะลอตัวลง แต่ยางล้อยังขยายตัวได้ดี
กำรผลิตและกำรจ�ำหน่ำยของอุตสำหกรรมยำงและ
ผลติภณัฑ์ยำงในประเทศโดยเฉพำะผลติภณัฑ์ยำงล้อยำน
พำหนะยงัขยำยตวัได้ด	ีตำมกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรม
รถยนต์ภำยในประเทศ	 ส�ำหรับกำรส่งออกในรูปของยำง
แปรรูปขั้นต้นชะลอตัวลง	 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำก
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	 ซึ่งท�ำให้ควำมต้องกำรใช้
ยำงของประเทศผูใ้ช้ยำงทีส่�ำคัญชะลอตวัลง	ส่งผลให้รำคำ
ยำงพำรำปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยำงที่ส�ำคัญโดยเฉพำะยำงยำนพำหนะ
ยังเติบโตได้ดี	ตำมกำรขยำยตัวของตลำดในภูมิภำคเอเชีย
กำรผลิตยำงแปรรูปขั้นต้น	 ในปี	 2556	 คำดว่ำจะลดลง
ประมำณ	1.8%	 เมื่อเทียบกับปี	 2555	ตำมกำรส่งออกที่
ลดลง	เนื่องจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในส่วนของ
กำรผลติยำงนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ	ยำงนอกและยำงใน
รถจักรยำนยนต์/จักรยำน	 ยำงหล่อดอก	 รวมทั้งกำรผลิต
ถุงมือยำง/ถุงมือตรวจโรค	 เม่ือเทียบกับปีก่อน	 คำดว่ำจะ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในทกุผลติภณัฑ์	แต่ในส่วนของกำรผลติยำง
นอกและยำงในรถบรรทุก/รถโดยสำร/รถแทรกเตอร์	 ปรับ
ตัวลดลงเพียงเล็กน้อย	
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กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงส่วนใหญ่ถือว่ำยังขยำยตัวได้
ดี	 โดยเฉพำะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงล้อ	 ซึ่งขยำยตัวตำม
อุตสำหกรรมรถยนต์ภำยในประเทศ	 ส�ำหรับกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยำง/ถุงมือตรวจโรค	 ยังขยำยตัวได้	 ทั้งนี้	
เน่ืองจำกมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้ในทำงกำรแพทย์และใช้
ในทำงอุตสำหกรรม	ตำมกระแสควำมวิตกกังวลกำรรักษำ
สุขภำพอนำมัยของผู้บริโภค

ในปี	2556	กำรจ�ำหน่ำยยำงแปรรูปขั้นต้นในประเทศ	คำด
ว่ำจะเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรำวร้อยละ	5.56		ส่วนกำรจ�ำหน่ำย
ยำงนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ	ยำงในรถบรรทุก/รถโดยสำร/
รถแทรกเตอร์	 ยำงในรถจักรยำนยนต์/จักรยำน	 ยำงหล่อ
ดอก	 รวมทั้งถุงมือยำง/ถุงมือตรวจโรค	 คำดว่ำจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น	 เมื่อเทียบกับปี2555	 แต่ในส่วนของกำรจ�ำหน่ำย
ยำงนอกรถบรรทกุ/รถโดยสำร/รถแทรกเตอร์	และยำงนอก
รถจักรยำนยนต์/จักรยำน	คำดว่ำจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย	
เม่ือมองภำพรวมกำรจ�ำหน่ำยยำงแปรรูปขั้นต้นและกำร
จ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์กลุม่ยำงยำนพำหนะ	โดยเฉพำะในกลุม่
ผลติภัณฑ์ยำงนอกรถยนต์น่ัง/รถกระบะ	ยงัขยำยตวัได้ตำม
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมรถยนต์ในประเทศ	 ส�ำหรับ
อตุสำหกรรมถงุมือยำง/ถงุมอืตรวจโรค	ควำมต้องกำรยงัคง
เพิ่มขึ้น	เนื่องจำกมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้ในทำงกำรแพทย์
และใช้ในทำงอุตสำหกรรมตำมกระแสควำมวิตกกังวลกำร
รักษำสุขภำพอนำมัยของผู้บริโภค

ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในปี	 2556	 กำรส่งออกยำงแปรรูปขั้นต้นของไทย	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	ยำงแผ่น	ยำงแท่งน�้ำยำงข้น	และยำงพำรำ
อื่นๆ	 มูลค่ำประมำณ	 11,815	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 เมื่อ
เทียบกับปี	 2555	 ลดลงรำว	 8.74%	 โดยได้รับผลกระทบ
จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้
ยำงของประเทศผู้ใช้ยำงท่ีส�ำคัญปรับตัวลดลง	 เป็นผลให้
รำคำยำงพำรำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	

ส่วนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ยำง	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ยำงยำน
พำหนะ	ถุงมือยำง/ถุงมือตรวจโรค	ยำงรัดของ	หลอดและ
ท่อ	 สำยพำนล�ำเลียงและส่งก�ำลัง	 ผลิตภัณฑ์ยำงที่ใช้ใน
ทำงเภสัชกรรมยำงวัลแคไนซ์	 และผลิตภัณฑ์ยำงอื่นๆ	 มี
มูลค่ำส่งออก	 8,511	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 เม่ือเทียบกับปี
ก่อน	มูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึ้น	1.78%	โดยในส่วนของกำร
ส่งออกยำงยำนพำหนะ	มมีลูค่ำส่งออกไปยงัสหรฐัอเมรกิำ
ซึ่งเป็นตลำดหลักที่ส�ำคัญจะปรับตัวลดลง	 ทั้งนี้	 สำเหตุ
ส่วนหนึ่งเนื่องจำกสหรัฐอเมริกำได้ตัดสิทธิ	 GSP	 ของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงยำนพำหนะ	 ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี	
1	 กรกฎำคม	 2555	 แต่ตลำดในภูมิภำคเอเชียยังคงขยำย
ตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง	โดยเฉพำะจีนซึ่งขยำยตัวเกือบ	50%	
ตลำดส่งออกส�ำคัญของอุตสำหกรรมยำงยำนพำหนะ	
ได้แก่	สหรัฐอเมริกำ	ออสเตรเลีย	มำเลเซีย	ญี่ปุ่น	และจีน	
และตลำดส่งออกที่ส�ำคัญของถุงมือยำง/ถุงมือตรวจโรค	
ได้แก่	สหรัฐอเมรกิำ	เยอรมนั	ญีปุ่น่	เบลเยีย่ม	และฝรัง่เศส
ส�ำหรับมูลค่ำส่งออกถุงมือยำง/ถุงมือตรวจโรค	 ชะลอตัว
ลง	 เนื่องจำกควำมต้องกำรของสหรัฐอเมริกำและสหภำพ
ยุโรปซึ่งเป็นตลำดหลักที่ส�ำคัญลดลง	

นักลงทุนไทยสนใจลงทุนยางขั้นต้น
ในปี	 2556	 มีจ�ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมใน
อุตสำหกรรมยำงทั้งสิ้นรวม	36	โครงกำร	น้อยกว่ำปี	2555	
จ�ำนวน	13	โครงกำร	ลดลง	26.5%	ในส่วนของเงินลงทุนปี	
2556	มีมูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้นประมำณ	20,000	ล้ำนบำท	
ซึ่งเมื่อเทียบกับปี	2555	เงินลงทุนรวม	64,600	ล้ำนบำท	
ลดลง	69.1%		ทั้งนี้กำรลงทุนในปี	2556	ที่ลดลงทั้งจ�ำนวน
โครงกำรและเงินลงทนุเนือ่งจำกสภำวะเศรษฐกจิโลกทัง้ใน
สหรัฐอเมริกำ	ยุโรป	จีน	ชะลอตัว	รวมทั้งอำจเนื่องมำจำก
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทยในช่วงปลำยปี
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ในปี 2556 โครงการลงทุนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมยางยัง
คงเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยางขั้นต้น เช่น 
การผลิตน�้ายางข้น ยางแท่ง ยางผสม เป็นส่วนใหญ่ถึง 22 
โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 59.4% ของจ�านวนโครงการที่ได้
รับส่งเสริมในหมวดอุตสาหกรรมยาง  เงินลงทุน 7,300 
ล้านบาท คดิเป็น 36.6% ของเงนิลงทุนในอุตสาหกรรมยาง 
ซึง่เป็นการลงทนุของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ มีการลงทุนของ
ต่างชาติทั้งสิ้นในส่วนนี้เพียง 4 โครงการ ส�าหรับโครงการ
ลงทุนผลิตถุงมือตรวจโรคและถุงยางอนามัยมีจ�านวนรวม 
3 โครงการ เงินลงทุน 1,796.9 ล้านบาท เป็นการลงทุน
ของคนไทย 2 โครงการ และอีก 1 โครงการเป็นโครงการ
การลงทุนของต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนยางยานพาหนะ 
ส�าหรับโครงการผลิตยางยานพาหนะ 6 โครงการ มีเงิน
ลงทุนในส่วนนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท คิดเป็น 50.3% 
ของเงินลงทุนในอุตสาหกรรมยาง โดยเป็นการลงทุน
โดยนักลงทุนต่างชาติทั้งส้ินทุกโครงการ และสุดท้ายเป็น
โครงการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะจากยาง เช่น ท่อยาง 
ยางแท่นเครื่อง สายพาน เป็นต้น อีก 5 โครงการ เงิน
ลงทุน 800 ล้านบาท เป็นการลงทุนของต่างชาติทั้งสิ้นทุก
โครงการเช่นเดียวกัน

อนึ่ง นอกจากลงทุนก่อสร้างฐานผลิตยางยานพาหนะ
แล้ว บริษัทชั้นน�าของโลกยังได้เงินทุนวิจัยและพัฒนายาง 
ยานพาหนะ รวมถึงสนามส�าหรับให้รถยนต์ขับทดสอบ 
ยางยานพาหนะที่ได้ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่
ถือว่ายังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อ ซึ่งขยายตัว
ตามอุตสาหกรรมรถยนต์ภายใน
ประเทศ 

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ 2554 2555 2555 2556 2556*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

ยางนอกรถยนต์นั่ง/รถกระบะ 
(ล้านเส้น) 19.99 23.67 5.54 5.95 6.21 5.96 6.41 6.51 6.89 21.91 26.45
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร/รถ
แทรกเตอร์(ล้านเส้น)

3.68 3.94 1.00 0.94 1.04 0.96 1.00 0.97 0.98 3.20 3.92
ยางนอกรถจักรยานยนต์/จักรยาน 
(ล้านเส้น)

46.03 50.34 13.14 12.23 12.61 12.35 12.36 12.23 11.93 40.57 50.55
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร 
(ล้านเส้น)

1.88 2.64 0.66 0.63 0.68 0.67 0.68 0.69 0.60 2.19 2.63
ยางในรถจักรยานยนต์/รถจักรยาน 
(ล้านเส้น) 56.59 58.91 14.91 13.96 14.64 15.38 15.87 15.94 15.43 52.19 62.98
ยางหล่อดอก (เส้น) 84,146 97,062 24,991 23,153 23,811 25,107 26,386 25,214 25,689 85,576 103,052
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น)

11,835.02 12,017.37 2,957.54 2,939.03 3,180.92 3,180.92 3,043.83 3,023.06 3,040.13 10,295.55 12,142.70
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ล้านตัน)

1.20 1.10 0.34 0.23 0.25 0.27 0.31 0.23 0.27 0.90 1.08

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ปริมาณจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ 2554 2555 2555 2556 2556*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

ยำงนอกรถยนต์	(ล้ำนเส้น) 14.38 19.26 4.42 4.69 5.18 4.97 5.23 5.06 5.25 17.18 20.73

ยำงรถบรรทุก/แทรกเตอร์ 3.02 3.38 0.86 0.84 0.86 0.81 0.86 0.83 0.79 2.72 3.32

ยำงนอกรถจักรยำนยนต์/

จักรยำน	(ล้ำนเส้น) 20.97 24.10 6.26 5.95 6.01 5.88 5.81 5.87 5.97 19.59	 23.54

ยำงในรถบรรทุกและรถ

โดยสำร	(ล้ำนเส้น) 1.39 1.76 0.45 0.41 0.43 0.47 0.46 0.46 0.42	 1.49 1.79

ยำงในรถจักรยำนยนต์/

รถจักรยำน	(ล้ำนเส้น) 32.14 34.78 8.84 8.26 8.82 8.87 8.78 8.86 8.76	 29.08 35.20

ยำงหล่อดอก	(เส้น) 85,410 98,571 25,378 23,680 24,264 25,249 26,569 25,360.67 25,726.22 86,413	 103,541.19

ถุงมือยำง/ถุงมือตรวจ(ล้ำนชิ้น) 967.10 1,031.94 296.98 227.36 252.89 254.70 335.98 246.67 301.48 970.95	 1,178.84

ยำงแปรรูปขั้นปฐม	(ตัน) 106,707.35 121,994.71 33,589.68 29,591.60 31,568.46 27,244.97 34,342.13 34,630.28 28,656.51 106,085.02 128,778.80

ที่มำ	:	ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

มูลค่าส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ 2554 2555 2555 2556 2556*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

ยำงพำรำ

ยำงแผ่น 4,460.00 2,280.54 768.85 483.44 451.35 576.90 699.11 575.79 334.13 1,811.54	 2,145.37

ยำงแท่ง 5,696.19 4,204.50 1,242.05 1,052.65 981.36 928.47 1140.59 881.61 820.08	 3,181.15 3,789.71

น�้ำยำงข้น 2,541.46 1,990.90 541.41 460.96 485.55 502.98 512.31 500.28 290.34	 1,472.24 1,737.24

ยำงพำรำอื่น	ๆ 6,064.68 4,470.82 1,321.39 1,131.50 1,032.75 985.18 1,194.95 1,070.96 705.68	 3,329.06 3,962.12

รวม 18,762.33 12,946.76 3,873.70 3,128.55 2,951.01 2,993.53 3,546.96 3,163.83 2,150.23	 9,793.99 11,814.70

ผลิตภัณฑ์ยำง

ยำงยำนพำหนะ 3,789.98 3,484.68 994.72 796.92 868.96 824.08 849.64 931.34 1,044.04 3,038.94	 3,654.99

ถุงมือยำง 1,139.27 1,174.43 269.41 306.01 313.23 285.78 275.89 259.23 202.16	 891.14 1,066.15

ยำงรัดของ 114.73 113.75 29.05 30.04 28.28 26.38 25.26 21.76 18.76	 78.55 94.21

หลอดและท่อ 187.91 232.25 53.46 62.78 55.06 60.95 54.33 63.38 73.28	 208.71 245.85

สำยพำนล�ำเลียง

และส่งก�ำลัง

121.49 128.33 31.32 31.51 34.33 31.17 30.36 41.66 44.83 117.99	 142.85

ผลิตภัณฑ์ยำงที่ใช้

ทำงเภสัชกรรม

154.57 142.51 35.24 33.96 36.04 37.27 34.04 35.41 33.83	 116.49 138.20

ยำงวัลแคไนซ์ 396.79 384.81 104.82 90.06 92.94 96.99 94.32 84.05 79.16	 302.11 357.64

ผลิตภัณฑ์ยำงอื่นๆ 2,484.06 2,750.85 644.51 687.11 654.74 764.49 794.72 700.82 575.27 2,354.72	 2,810.63

รวม 8,388.80 8,411.61 2,162.53 2,038.39 2,083.58 1,947.14 2,158.56 2,137.65 2,071.32	 7,108.65 8,510.52

ที่มำ	:	ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	โดยควำมร่วมมือของกรมศุลกำกร

โครงการในอุตสาหกรรมยางที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์
2555 2556

จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ 35 10,899.7 22 7,329.9

ถุงมือตรวจโรค	/ถุงยำงอนำมัย 3 452.1 3 1,796.9

ยำงยำนพำหนะ 5 24,106.524 6 10,076.2

ชิ้นส่วนยำนพำหนะจำกยำง 6 29139.324 5 807.1

รวม 49 64,597.65 36 20,010.1

ที่มำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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กิจกรรมส�าคัญ
ในรอบปี 2556
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กิจกรรมน�าอาจารย์และนักศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น เยี่ยมชม
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ของเครอืบางจาก	เมือ่วนัที	่21	มนีำคม	2556	
อันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำ
ทักษะอำจำรย์และนักศึกษำเพื่อเตรียมควำม
พร้อมเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรม

ประชุมหารือกับหน่วยงานส่งเสริมการค้า
และการลงทุนของเกาหลีใต้	 (KOTRA)	 ณ	
ส�ำนกังำนใหญ่ของ	KOTRA	กรงุโซล	เกำหลใีต้	
เมื่อวันที่	25	เมษำยน	2556

จดัสมัมนา Thai-Chinese Business Forum 
ครั้งที่ 2 ณ	โรงแรมดุสิตธำนี	กรุงเทพมหำนคร	
เมื่อวันที่	5	เมษำยน	2556

จัดสัมมนาเรื่อง Thailand Unparalleled 
Opportunity – Investment Policies in Thai-
land and the Future of Japan-Thailand 
Industrial Cooperation	 ณ	 โรงแรมสยำม
เคมปินสกี้	 กรุงเทพมหำนคร	 เมื่อวันที่	 28	
มีนำคม	2556
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การลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Shiga 
Bank ของญี่ปุ่น	ณ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรลงทุน	เม่ือวนัท่ี	10	มถุินำยน	2556

จัดสัมมนา SMEs ไทยและญี่ปุ่น 
ณ	โรงแรมโอกุระ	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อวันที่	23	
พฤศภำคม	2556

จัดสัมมนาด้านความร่วมมือส่งเสริมการ
ลงทุนระหว่างไทยและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของอินเดีย	ณ	โรงแรมไฮแอทเอรำวัณ	
เมื่อวันที่	9	พฤษภำคม	2556

ผู้บริหารของส�านักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมได้น�าคณะผู ้เช่ียวชาญจากหน่วย
ราชการต่างๆ ของไทย เยี่ยมชม Nowon 
Resource Recovery Facility	ซึ่งเป็นกิจกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ	 ณ	 กรุงโซล	 ประเทศ
เกำหลีใต้	เมื่อวันที่	26	เมษำยน	2556
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พธิเีปิดส�านกังานเศรษฐกจิการลงทนุทีน่คร
มุมไบและการสัมมนาความร่วมมือการ
ลงทนุไทย-อนิเดยี	ณ		นครมมุไบ	สำธำรณรฐั
อินเดีย	เมื่อวันที่	26	มิถุนำยน	2556

จัดประชุมหารือกับหอการค้าต่างประเทศ
เรื่องร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ 
ณ	โรงแรมเชอรำตัน	กรุงเทพมหำนคร	เมื่อวัน
ที่	6	กันยำยน	2556

จัดสัมมนาด้านส่งเสริมการลงทุนระหว่าง
ไทย-เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง	 ณ	
โรงแรมหนำนหนิงแมริออต	 นครหนำนนิง	
สำธำรณรฐัประชำชนจนี	เมือ่วนัที	่3	กนัยำยน	
2556

จัดสัมมนาเรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ที่ เ ก่ียวข ้องกับกิจการที่ ได ้ รับการส ่ ง
เสริมการลงทุน	 ณ	 โรงแรมมิรำเคิลแกรนด	์
กรุงเทพมหำนคร	เมื่อวันที่	25	สิงหำคม	2556
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จัดสัมมนาเรื่องเพิ่มศักยภาพ 
SMEs ท ้องถิ่นด ้วยสิทธิและ
ประโยชน์บีโอไอ	 ณ	 โรงแรมพูล
แมนขอนแก่นรำชำออคิด	 จังหวัด
ขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 21	กุมภำพันธ์	
2557

รบัมอบรางวลัการพฒันาการ
บริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
ประจ�าปี 2556	จำกผลงำนกำร
น�ำระบบงำนช่ำงฝีมือ	e-Expert	
System	 มำให้บริกำร	 ณ	 หอ
ประชมุกองทพัเรอื	เมือ่วนัที	่13	
ธันวำคม	2556

จัดสัมมนาเรื่องโอกาสการลงทุนและการด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศเปรู	 โดยมีประธำนำธิบดีของประเทศเปรูเป็นประธำน	
ณ	โรงแรมชำงกรีล่ำ	กรุงเทพมหำนคร	เมื่อวันที่	5	ตุลำคม	2556

จัดสัมมนาเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน	 –	 หนุน
กำรสร้ำงงำน	ณ	 โรงแรม	 ซี	 เอส	 จังหวัดปัตตำนี	 เมื่อวันที่	 22	
กันยำยน	2556	

จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุนแก่นักลงทุนเกาหลีใต้	ณ	โรงแรม
มณเทียร	เมืองพัทยำ	เมื่อวันที่	12	กันยำยน	
2556
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ที่อยู่ส�านักงานใหญ่
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
555	ถนนวิภำวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	(662)	553-8111	โทรสำร	(662)	553-8222
เว็บไซต์:	http://www.boi.go.th	
อีเมล์:	head@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน 
(OSOS)
อำคำรจัตุรัสจำมจุรี	ชั้น	18	ถนนพญำไท	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(662)	209-1100	โทรสำร	(662)	209-1199
อีเมล์:	osos@boi.go.th

ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท�างาน
อำคำรจัตุรัสจำมจุรี	ชั้น	18	ถนนพญำไท	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(662)	209-1100	โทรสำร	(662)	209-1194
อีเมล์:	visawork@boi.go.th

ที่ตั้งส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานภายใน
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
ห้อง	108-110	อำคำรแอร์พอร์ต	บิซิเนส	พำร์ก	
90	ถนนมหิดล	ต�ำบลหำยยำ	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50100
โทรศัพท์	(053)	203-397-400	
โทรสำร	(053)	203-404	
อีเมล์:	chmai@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
2112/22	ถนนมิตรภำพ	ต�ำบลในเมือง	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครรำชสีมำ	30000
โทรศัพท์	(044)	213-184-6	
โทรสำร	(044)	213-182	
อีเมล์:	korat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
177/54	หมู่	17	ถนนมิตรภำพ	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000	
โทรศัพท์	(043)	271-300-2	
โทรสำร	(043)	271-303	
อีเมล์:	khonkaen@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
เลขที่	46	หมู่	5	นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง	
ต�ำบลทุ่งสุขลำ	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	20230
โทรศัพท์	(038)	491-820-30
โทรสำร	(038)	490-479	
อีเมล์:	chonburi@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
7-15	อำคำรไชยงค์	ถนนจุติอุทิศ	
อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ	90110	
โทรศัพท์	(074)	347-161-5
โทรสำร	(074)	347-160		
อีเมล์:	songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
49/21-22	ถนนศรีวิชัย	ต�ำบลมะขำมเตี้ย	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	84000
โทรศัพท์	(077)	284-637,	284-435
โทรสำร	(077)	284-638
อีเมล์:	songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
อำคำรไทยศวิำรตัน์	ชัน้ที	่3	
เลขที	่59/15	ถนนบรมไตรโลกนำถ	2	ต�ำบลในเมือง	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000
โทรศัพท์	(055)	248-111	
โทรสำร	(055)	248-777	
อีเมล์:	phitsanulok@boi.go.th
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Tokyo
Thailand	Board	of	Investment	Tokyo	Office
Royal	Thai	Embassy
8th	Fl.,	Fukuda	Building	West,
2-11-3	Akasaka,	Minato-ku,	Tokyo	107-0052	Japan
Tel:	(813)	3582	1806
Fax:	(813)	3589	5176
E-mail:	tyo@boi.go.th

Osaka
Thailand	Board	of	Investment	Osaka	Office
Royal	Thai	Consulate-General,	Osaka
Bangkok	Bank	Bldg.	5th	Floor
1-9-16	Kyutaro-Machi,	Chuo-Hu
Osaka	541-0056	Japan
Tel:	(816)	626	9226-7,	627	11395
Fax:	(816)	627	11394
E-mail:	osaka@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

Seoul
Thailand	Board	of	Investment	Seoul	Office
#1804,	18th	Floor,	Daeyungak	Tower	
25-5,	1-Ka,	Chungmu-Ro,	Chung-Ku,	
Seoul,	100-706,	Korea
Tel:	(882)	319	9998
Fax:	(882)	319	9997
E-mail:	seoul@boi.go.th

Shanghai
Thailand	Board	of	Investment	Shanghai	Office
Royal	Thai	Consulate-General
15	F.,	Crystal	Century	Tower,	567	Weihai	Road,
Shanghai,	200041,	P.R.China
Tel:	(86	21)	6288	9728,	6288	9729
Fax:	(86	21)	6288	9730
E-mail:	shanghai@boi.go.th

TokyoOsaka

ShanghaiStockholm

Paris

Seoul

Sydney

Taipei

Los Angeles

New York

Frankfurt

Beijing

Guangzhou
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Beijing
Thailand	Board	of	Investment	Beijing	Office
Royal	Thai	Embassy
No.40	Guang	Hua	Road,
Beijing,	100600,	P.R.China
Tel:	(86	10)	6532	4510
Fax:	(86	10)	6532	1620
E-mail:	beijing@boi.go.th

Guangzhou
Thailand	Board	of	Investment,	Guangzhou	Office
Investment	Promotion	Section,
Royal	Thai	Consulate-General
Room	1216-1218,	Garden	Tower
368	Huanshi	Dong	Road,	Guangzhou,	510064	P.R.C.
Tel:	(86	20)	838	77770
Fax:	(86	20)	838	72700
E-mail:	guangzhou@boi.go.th

Taipei
Thailand	Board	of	Investment	Taipei	Office
Taipei	World	Trade	Center
3rd	Floor,	Room	3E40,
No.5,	Hsin-Yi	Road,	Sec.5
Taipei	110,	Taiwan,	R.O.C.
Tel:	(88	6)	2	234	56663
Fax:	(88	6)	2	234	59223
E-mail:	taipei@boi.go.th

Sydney
Thailand	Board	of	Investment	Sydney	Office
Level	1,	234	George	Street,	NSW	2000,	Australia
Tel:	(61	02)	9252	4884
Fax:	(61	02)	9252	2883
E-mail:	sydney@boi.go.th

Frankfurt
Thailand	Board	of	Investment	Frankfurt	Office
Bethmannstr	58,	5.OG
60311	Frankfurt	am	Main
Federal	Republic	of	Germany
Tel:	(49	69)	92	91	230
Fax:	(49	69)	92	91	2320
E-mail:	fra@boi.go.th	and
	 boifrankfurt@nexgo.de

Paris
Thailand	Board	of	Investment	Paris	Office
Ambassade	Royale	de	Thailande
8,	Rue	Greuze
75116	Paris,	France
Tel:		 (33	1)	56	90	26	00
	 (33	1)	56	90	26	01
Fax:		 (33	1)	56	90	26	02
E-mail:	par@boi.go.th

Stockholm
Thailand	Board	of	Investment,	Sweden	Office
Stureplan	4C
4th	Floor	114	35	Stockholm,	Sweden
Tel:		 46	(0)8	463	11	58
	 46	(0)8	463	11	72
	 46	(0)8	463	11	74-75
Fax:		 46	(0)8	463	11	60
E-mail:	stockholm@boi.go.th

New York
Thailand	Board	of	Investment	New	York	Office
61	Broadway,	Suite	2810	New	York
N.Y.	10006	U.S.A.
Tel:	(212)	422	9009
Fax:	(212)	422	9119
E-mail:	nyc@boi.go.th

Los Angeles
Thailand	Board	of	Investment	Los	Angeles	Office
Royal	Thai	Consulate-General
611	North	Larchmont	Boulevard,	3rd	Floor,
Los	Angeles,	CA	90004	U.S.A.
Tel:		 (1	323)	960	1199
Fax:		 (1	323)	960	1190
E-mail:	boila@boi.go.th
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นำยยุทธศักดิ์	คณำสวัสดิ์	 ประธำนคณะท�ำงำน
นำงสำววรุบล	สุขเกษม	 คณะท�ำงำน
นำยนฤตม์	เทอดสถีรศักดิ์	 คณะท�ำงำน
นำงสำวกรองกนก	มำนะกิจจงกล	 คณะท�ำงำน
นำงสำววันเพ็ญ	หรูจิตตวิวัฒน์	 คณะท�ำงำน
นำงผุสดี	รำชแพทยำคม	 คณะท�ำงำน
นำงดลพร	ชื่นชลพฤกษ์	 คณะท�ำงำน
นำงสำวเนตรนภำ	ภักดีรักษ์	 คณะท�ำงำน
นำงสุภำดำ	เครือเนตร	 คณะท�ำงำน
นำงสำวปิยะวรรณ	ขยันมำก	 คณะท�ำงำน
นำงณัฏฐิณี	เนตรอ�ำไพ	 คณะท�ำงำน
นำงสำววิสสุตำ	ธโนปจัย	 คณะท�ำงำน
นำยวัชรสำร	ธิติโสภี	 คณะท�ำงำน

คณะท�างาน

นำงสำวฐิติมำ	เริงทรัพย์	 คณะท�ำงำน
นำยชำตรี	ลิ้มผ่องใส	 คณะท�ำงำน
นำงสำวอุษณีย์	ถิ่นเกำะแก้ว	 คณะท�ำงำน
นำงสำววิศัลยำ	ภมรมำนพ	 คณะท�ำงำน
นำยชูวงศ์	ตั้งคุณสมบัติ	 คณะท�ำงำน
นำงสำววันทนำ	ทำตำล	 คณะท�ำงำน
นำยธ�ำรงค์	อัมพรรัตน์	 คณะท�ำงำน
นำงสำววรกำนต์	แซ่ลิ่ม	 คณะท�ำงำน
	 และเลขำนุกำร
นำงสำวนิศำรัตน์	เขียนนิล	 คณะท�ำงำน
	 และผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำยณพิสิษฐ์	วงษ์ประยูร	 คณะท�ำงำน
	 และผู้ช่วยเลขำนุกำร
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน
555 ถ.ว�ภาวดี รังสิต จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท (662) 553 8111
โทรสาร (662) 553 8222
E-mail: head@boi.go.th
Website: www.boi.go.th
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