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ผลสารวจความเชื่ อมัน่ นักลงทุนต่ างชาติสูงสุ ดในรอบ 5 ปี
ร้ อยละ 98.5 เดินหน้ าลงทุนในไทย
บี โอไอเผยผลส ารวจความเชื่ อ มั่ น นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ใ นไทยประจ าปี 2561 สู ง สุ ด ในรอบ 5 ปี
นักลงทุนต่ างชาติร้อยละ 98.5 ยันเดินหน้ าลงทุนในไทย ทั้งขยายการลงทุนเพิ่ม และรั กษาระดับการลงทุน
ไม่ เปลี่ยนแปลง ชู ความพร้ อมด้ านอุตสาหกรรมสนับสนุ น และสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี เป็ นปั จจัยหลักที่
นักลงทุนตัดสิ นใจลงทุนในไทย
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน หรื อ บีโอไอ เปิ ดเผยถึงผล
การสารวจความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจาปี 2561 จากจานวน 600 บริ ษทั ที่ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติร้อยละ 98.5 มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่ อง สู งสุ ดในรอบ 5 ปี
เมื่อเทียบกับผลสารวจที่ผา่ นมานับตั้งแต่ปี 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติร้อยละ 33 มีแผนที่จะขยายการลงทุน
ในประเทศไทย และนักลงทุนอีกร้อยละ 65.5 ยังรักษาระดับการลงทุนในไทยไม่เปลี่ยนแปลง ส่ วนนักลงทุน
ที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุ รกิจ มีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น
สาหรับปั จจัยที่ทาให้นกั ลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งยังคงเดิ นหน้ารักษาการลงทุนใน
ไทยนั้น พบว่า สามลาดับแรก คือ การมีวตั ถุดิบและชิ้นส่ วนเพียงพอ (ร้อยละ 54.7) ตามด้วยการมี ผูร้ ับช่ วง
การผลิต (ซัพพลายเออร์ ) ที่เพียงพอ (ร้อยละ 50.8) และมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนใน
ประเทศไทย (ร้อยละ 44.5)
“ปั จจัยด้านอุ ตสาหกรรมสนับ สนุ น ทั้งในส่ วนของการมี ชิ้ นส่ วน วัตถุ ดิบ และซัพ พลายเออร์ ที่
เพียงพอ ถือเป็ นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่ งบี โอไอและหน่ วยงานภาครัฐได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุนในประเทศมาอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่ปัจจัยด้านสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีน้ นั บีโอไอได้ออกมาตรการ
ส่ งเสริ มการลงทุนใหม่ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุ รกิจ”
นางสาวดวงใจ กล่าว

-2นอกจากนี้ การสารวจยังได้สอบถามถึงความพึงพอใจต่อบริ การของบีโอไอ พบว่า นักลงทุนมีความ
พึงพอใจต่อบริ การของบี โอไอเพิ่มสู งขึ้นในแทบทุ กด้าน ได้แก่ ภาพรวมการให้บริ การ สิ ทธิ ประโยชน์ ที่
ได้รับจากบีโอไอ บริ การที่ได้รับจากศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุ ญาตทางาน บริ การข้อมูลทางเว็บไซต์ บริ การ
จากศูนย์ประสานการบริ การด้านการลงทุน หรื อ OSOS และความง่ายในการเข้าถึ งบริ การ ตลอดจนความ
รวดเร็ ว เป็ นต้น ขณะที่ สิ่งที่ นักลงทุ นต้องการให้มีการปรับปรุ งคือ ระบบราชการ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
อาทิ การยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตหรื อกระบวนการที่ ไม่ จาเป็ น การปรับปรุ งระบบภาษี ให้มี ข้ นั ตอนที่ ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น และการปรับปรุ งขั้นตอนในการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นการลงทุน ซึ่ งหน่ วยงานภาครัฐ
ต่างๆ ก็ให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งบริ การอย่างต่อเนื่ อง
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