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ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความมั่นใจ
ทุกการด�าเนินการ ทุกความต่อเนื่อง ทุกความหมาย ส�าคัญอยู่ที่ 
“ก้าวแรกของความมั่นใจ” เพราะสิ่งนี้ไม่เพียงผลักดันให้เราก้าวข้าม
อดีตมาเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนทิศทางที่จะเดินไปในอนาคตด้วย 
การกระตุ้นความมั่นใจจึงเท่ากับเป็นการเชื่อมโยงที่ส�าคัญระหว่าง
การตัดสินใจที่รอบคอบและผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว 
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การลงทุนที่มากกว่าการลงทุน 

ทุกสิ่งในโลกล้วนผันผวนและมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ซึ่งนั่นท�าให้คนเรา
มองความเสี่ยงในมุมที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การลงทุนจึงไม่ได้หมายถึงการ
สร้างความได้เปรียบทางการค้าเสมอไป หากแต่ทุกการลงทุนย่อมมีนัยยะ
ทางความคิดและความรู้สึกผสมอยู่ด้วยเสมอ และนั่นถือเป็นโจทย์ใหญ่ใน 
“ศาสตร์” และ “ศิลป์” แห่งการลงทุน
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Life





วิถีที่ยั่งยืนร่วมกัน 

เพราะโลกนี้ไม่ได้มีเพียงเรา การพึ่งพิงและร่วมมือระหว่างกัน 
จึงกลายเป็นหนทางที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งในแง่เศรษฐกิจ
และสังคม เหล่านี้ล้วนสอดรับกับความเป็นไปของโลกยุคใหม่ ยุคแห่งการ
เชื่อมโยง ยุคแห่งการแบ่งปัน ซึ่งสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นบรรยากาศใหม่
ของการลงทุนบนโลกใบนี้
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ปี 2555 นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จครั้งส�าคัญของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ภายหลังจากประเทศเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งส�าคัญในปี 2554 ซึ่งส่งผล 

กระทบอย่างกว้างขวางต่อห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมจ�านวนมาก โดยเฉพาะต่อ

อุตสาหกรรมรถยนต์และการผลิต Hard Disk Drive ซึ่งการผลิตต้องหยุดชะงักลงไม่เฉพาะ

ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงในต่างประเทศด้วย ท�าให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย 

ทั้งของนักลงทุนไทยเองและนักลงทุนต่างประเทศลดต�่าลงมาก

ส�ำนักงำนได้ด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน ทั้งในส่วนแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำในช่วงวิกฤต 

รวมถึงได้ก�ำหนดมำตรกำรพิเศษเพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุนเพื่อฟื้นฟูให้โรงงำนกลับมำผลิตได้อีก

ครั้งหนึ่งโดยเร็ว รวมถึงได้รับเกียรติจำก ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ในกำรรับเป็นหัวหน้ำคณะของส�ำนักงำนในกำรเดินทำงไปชักจูง 

กำรลงทุนเชิงรุกยังประเทศเป้ำหมำย 

ขณะเดยีวกนัส�ำนกังำนได้เร่งด�ำเนนิกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ผ่ำนส่ือช้ันน�ำในช่องทำง

ต่ำงๆ เพื่อฟื้นฟูภำพลักษณ์ของประเทศไทยขึ้นมำอีกครั้งหนึ่ง ภำยใต้แนวคิดหลักที่ว่ำ “Thailand 

Unparalleled Opportunities” โดยเน้นน�ำเสนอข้อมูลเพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในศักยภำพและ

ควำมแข็งแกร่งของพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม และกำรลงทุนในประเทศไทย พร้อมกับ

ชี้น�ำให้เห็นถึงโอกำสกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทย และสร้ำงควำมตระหนักว่ำ

ไทยเป็นประเทศซึ่งมีบทบำทส�ำคัญในด้ำนเศรษฐกิจกำรลงทุนของภูมิภำคและเป็นศูนย์กลำงใน

กำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจกับประเทศต่ำงๆ

จำกควำมร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ำย ท�ำให้สถำนกำรณ์กำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2555 

อยู่ระดับเหนือควำมคำดหมำยเป็นอย่ำงมำก ควำมเช่ือม่ันในเศรษฐกิจกำรลงทุนของประเทศ

เพิ่มขึ้นอย่ำงแข็งแกร่ง โดยค�ำขอรับกำรส่งเสริมในปี 2555 มีมูลค่ำมำกเป็นประวัติกำรณ์ที่ระดับ  

1.48 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 มำกถึงร้อยละ 63 

ส�ำนักงำนยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมกำรลงทุนในหลำยด้ำน เพื่อให้เอื้ออ�ำนวย 

ยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมกำรลงทุนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งเศรษฐกิจ

ได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ จ�ำเป็นต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกำรลงทุนโดย

เร็ว ทั้งนี้ ได้ขยำยเวลำยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมำตรกำรพิเศษออกไปอีกจนถึงสิ้นปี 

2557 รวมถึงขยำยขอบข่ำยพื้นที่ตำมมำตรกำรพิเศษ เพิ่มจำกเดิมซึ่งก�ำหนดเพียง 3 จังหวัด คือ 

ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส เพิ่มขึ้นเป็น 4 จังหวัด และ 4 อ�ำเภอ กล่ำวคือ เพิ่มจังหวัดสตูล 

และ 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เอื้ออ�ำนวยยิ่งขึ้นในหลำยด้ำนเพื่อ

จูงใจให้เกิดกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ส�ำหรับแผนด�ำเนินกำรในปี 2556 ต่อเนื่องถึงปี 2557 ส�ำนักงำนได้ริเริ่มด�ำเนินกำร

ในหลำยด้ำน ทัง้ในด้ำนกำรจดัตัง้ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุในต่ำงประเทศเพิม่เตมิอกี 1 แห่ง  

ทีน่ครมมุไบ ประเทศอนิเดยี นบัเป็นส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุแห่งแรกในภมูภิำคเอเชยีใต้ ซึง่เป็น

ภมูภิำคทีม่ปีระชำกรจ�ำนวนมำกและมศีกัยภำพกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิในอตัรำสงู โดยส�ำนกังำน 

แห่งนีจ้ะมบีทบำทส�ำคญัในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทนุ ทัง้จำกไทยไปลงทนุยงัภมูภิำคเอเชยีใต้  

ขณะเดียวกันก็ชักจูงกำรลงทุนจำกภูมิภำคแห่งนี้มำยังประเทศไทย 

สารจาก เลขาธิการ 
  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
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ในด้ำนกำรชักจูงกำรลงทุน ส�ำนักงำนได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมชักจูงกำรลงทุนเจำะลึกรำย

บริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2556 ได้ริเริ่มจัดท�ำแผนชักจูงกำรลงทุนเชิงลึกรำยบริษัท (Customized 

Investor Plan: CIP) ข้ึนอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยจะ

ศึกษำเชิงลึกถึงควำมต้องกำรและทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละรำย จำกนั้น

จะน�ำเสนอบริกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและสิทธิและประโยชน์ด้ำน

ส่งเสรมิกำรลงทนุให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรเป็นกำรเฉพำะของ

นักลงทุนรำยนั้นๆ มำกยิ่งขึ้น

ในส่วนกำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศซึ่งจะทวี

ควำมส�ำคญัในอนำคตนัน้ ส�ำนกังำนได้จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูกำรลงทนุไทย

ในต่ำงประเทศขึ้นในปี 2556 เพื่อบริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักลงทุน

อย่ำงครบวงจร รวมถึงมีแผนที่จะเสนอจัดต้ังส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียน 3 แห่ง คือ เมียนมำร์ อินโดนีเซีย และ

เวียดนำม เพื่อช่วยเหลือแนะน�ำนักลงทุนไทย เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ 

ในด้ำนเศรษฐกิจกำรลงทุนในกลุ ่มอำเซียนจะทวีควำมแนบแน่นย่ิงขึ้น 

ในอนำคต ภำยหลังยกระดับขึ้นเป็นประชำคมอำเซียนในปี 2558

ส�ำหรบัร่ำงยทุธศำสตร์ส่งเสรมิกำรลงทนุใน 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึง่มีทศิทำงมุ่งเน้นเสรมิ

สร้ำงรำกฐำนของประเทศ พัฒนำทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนพัฒนำคลัสเตอร์ 

โครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เอื้อต่อกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจกำรลงทุน

ของประเทศในระยะยำวนัน้ ส�ำนกังำนได้จดัประชำพจิำรณ์เพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็ไปแล้ว

ทัง้ในกรงุเทพมหำนครและในส่วนภมูภิำค 4 ภำค รวมถงึได้ประชุมหำรอืกบัทัง้หน่วยงำน 

ภำครัฐและเอกชน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สนใจเข้ำร่วมประชำพิจำรณ์และประชุม

หำรืออย่ำงคับคั่ง และได้กรุณำเสนอควำมเห็นหลำกหลำย นับเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง 

ซึ่งส�ำนักงำนได้ประมวลควำมเห็นข้ำงต้นมำปรับปรุงร่ำงยุทธศำสตร์ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

จำกนั้นจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

แม้เศรษฐกิจกำรลงทุนของประเทศในปัจจุบันจะเผชิญควำมท้ำทำยหลำยประกำร 

ทั้งในส่วนปัญหำขำดแคลนแรงงำนทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ ปัญหำเงินบำทที่แข็งค่ำ 

ขึ้นมำก และปัญหำทำงเศรษฐกิจกำรลงทุนโลกที่ยังไม่คลี่คลำยลง แต่จำกแนวโน้มทิศทำง

เศรษฐกิจกำรลงทุนข้ำงต้น กระผมมั่นใจว่ำเศรษฐกิจกำรลงทุนของประเทศจะสำมำรถฝ่ำฟัน

อปุสรรคและควำมท้ำทำยข้ำงต้นได้อย่ำงแน่นอน และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

พร้อมจะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรลงทุนของประเทศไทยไปสู่กำรเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนในอนำคต

ส�านักงานได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยใน 
ต่างประเทศขึ้นในปี 2556 เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร
แก่นักลงทุนอย่างครบวงจร รวมถึงมีแผนที่จะ 
เสนอจัดตั้งส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศ 
กลุ่มอาเซียน 3 แห่ง เพื่อช่วยเหลือแนะน�านักลงทุนไทย

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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ประธานกรรมการ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
(รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

รองประธานกรรมการ 
นายประเสริฐ บุญชัยสุข 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม)

กรรมการและเลขานุการ
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
(เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน)

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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กรรมการ
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 
(รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
(ปลัดกระทรวงกำรคลัง) 

นางวัชรี วิมุกตายน 
(ปลัดกระทรวงพำณิชย์) 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี 
(ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม) 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
(เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล 
(ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย) 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 
(ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย) 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
(ประธำนสมำคมธนำคำรไทย) 

นายสาคร สุขศรีวงศ์

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ที่ปรึกษา
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

นายพรชัย รุจิประภา

นายพิชัย ชุณหวชิร

นายญนน์ โภคทรัพย์

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
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01 การบริหารองค์กร 
และอัตราก�าลัง
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พันธกิจ

มิตรแท้เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ก�าหนดนโยบาย
ก�ำหนดนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุทีท่�ำให้เกดิกำรพฒันำทีส่มดลุ ทัง้ด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก
ส่งเสริมกำรลงทุนเชิงรุก ทั้งกำรลงทุนของนักลงทุนไทยและนักลงทุน

ต่ำงชำติในประเทศไทยและกำรลงทุนของนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

ให้บริการที่เป็นเลิศ
บริกำรด้ำนกำรลงทุนที่เป็นเลิศ ทั้งก่อนและหลังกำรส่งเสริม

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ประสำนงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อม โดยสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนที่จ�ำเป็น 

ต่อกำรลงทนุ รวมทัง้วำงแนวทำงป้องกนัและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรลงทนุ

อย่ำงจริงจัง

สร้างการมีส่วนร่วม
สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของสงัคมทกุระดบั ทัง้ภำครฐั ภำคธรุกจิ ภำควชิำกำร

ภำคสื่อสำรมวลชน และภำคประชำชน ในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุน

ที่ยั่งยืน
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อ�านาจหน้าที่

1. ปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือตำมที ่

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนมอบหมำย

2. ด�ำเนินกำรโฆษณำเผยแพร่บรรยำกำศกำรลงทุนและชักจูงให้มีกำร

ลงทนุในกจิกำรที่ส�ำคัญและเปน็ประโยชนใ์นด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และ

ควำมมั่นคงของประเทศ

3. จัดให้มีศูนย์บริกำรกำรลงทุนส�ำหรับผู้สนใจลงทุน ในกำรจัดให้ได้มำซึ่ง

กำรอนุญำตและกำรให้ใช้บริิกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรลงทุน ซึ่งรวมถึง

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในกำร 

เตรียมโครงกำรลงทุน กำรหำผู้ร่วมลงทุน และกำรด�ำเนินกำรตำม

โครงกำรลงทุน

4. วิเครำะห์โครงกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ตรวจสอบ และควบคุม 

ตลอดจนประเมินผลกำรลงทุนตำมโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม

5. ศึกษำค้นคว้ำหำลู่ทำงในกำรลงทุน จัดท�ำรำยงำนควำมเหมำะสมของ

กำรลงทุน และวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน

6. ศึกษำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนในประเทศ

7. ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน กฎหมำยอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจ

หน้ำที่ของส�ำนักงำน
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เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มงานทีร่ายงานตรงต่อเลขาธิการ

ส�านักบริหารกลาง ศูนย์บริการลงทุน

ส�านักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศส�านักการตลาดเพือ่การลงทุน

ส�านักบริหารการลงทุน 1

ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ส�านักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน

ส�านักบริหารการลงทุน 2 ส�านักบริหารการลงทุน 3

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2. นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 
3. กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. กรุงไทเป ไต้หวัน
7. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
8. นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
9. นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
10. กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
11. กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
12. นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
13. นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ศูนย์บริกำรวีซ่ำ และใบอนุญำตท�ำงำน

ส�านักสารสนเทศการลงทุน

ส�านักบริหารการลงทุน 4

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

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน

(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ทรงคุณวุฒิ)

นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน

(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ทรงคุณวุฒิ)

ผู้บริหาร ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

20



นางวาสนา มุทุตานนท์
รองเลขำธิกำร

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
รองเลขำธิกำร

นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขำธิกำร
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ผู้อ�านวยการส�านัก

นางสาววรุบล สุขเกษม 
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 1

นายบุญรักษ์ ทรัพยาขจร
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 2

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร 
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 3

นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 4

นางศิริพร นุรักษ์
ส�ำนักควำมร่วมมือ

กำรลงทุนต่ำงประเทศ

นายเจษฎา ศรศึก
ส�ำนักพัฒนำปัจจัย
สนับสนุนกำรลงทุน
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นางวราภรณ์ เฉยสอาด
ศูนย์บริกำรลงทุน

นางสาวจิตรา กุลวานิช
ส�ำนักบริหำรกลำง

นางสาวบงกช อนุโรจน์ 
ส�ำนักกำรตลำดเพื่อกำรลงทุน

นางวัชรี ถิ่นธานี
ส�ำนักสำรสนเทศกำรลงทุน

นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ส�ำนักยุทธศำสตร์ 

และนโยบำยกำรลงทุน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน 

(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เชี่ยวชำญ)
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ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล 
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 

จ. เชียงใหม่, จ. พิษณุโลก 

นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร 
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 3 

จ. ขอนแก่น

นางสาวกนกวรรณ สุถีรนาถ 
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 4 

จ. ชลบุรี

นายสันติ  บูรณะพาณิชย์กิจ 
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 5 

จ. สงขลำ

นายสุวิชช์ ฉั่ววิเชียร
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 6 

จ. สุรำษฎร์ธำนี

นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์ 
ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 2 

จ. นครรำชสีมำ
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ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น

นายพิทยา เลิศมหาฤทธิ์ 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ณ นครเซี่ยงไฮ้ 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นางจินจณา โอสถธนากร 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ณ กรุงปำรีส 

สำธำรณรัฐฝรั่งเศส

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

นางศุภิสรา ชมพาน 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ณ นครนิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกำ

นายวรชาติ ชูชม 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่ 

ณ นครลอสแอนเจลิส 

สหรัฐอเมริกำ
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นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่ 

ณ นครโอซำกำ 

ประเทศญี่ปุ่น

นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต 

ณ กรุงปักกิ่ง 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นางสุวรีย์  พัฒนวิทยากุล 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่ 

ณ นครกวำงโจว 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นายประสงค์  เดชโยธิน  
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต 

ณ กรุงโซล 

สำธำรณรัฐเกำหลี

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
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นางอรพิน สวัสดิ์พานิช 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต 

ณ กรุงไทเป 

ไต้หวัน

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน 

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่ 

ณ นครซิดนีย์ 

เครือรัฐออสเตรเลีย

นางสาวชลีพร  เฮงตระกูล 
เศรษฐกิจกำรลงทุน 

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต 

ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

รำชอำณำจักรสวีเดน

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
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อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ

วุฒิการศึกษา

แผนภูมิแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 (จ�าแนกตามลักษณะรายจ่าย)

ชำย 82 คน หญิง 191 คน

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 (จ�าแนกตามลักษณะรายจ่าย)

ลักษณะรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร เปลีย่นแปลงจากปี 2554

ปี 2554 (ล้านบาท) ปี 2555 (ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ

1. ค่าใช้จ่ายด�าเนินกิจกรรม 457.2 350.6 -106.7 -23.3

    • งบด�ำเนินงำน (ค่ำสัมมนำ โฆษณำ 29.0 24.9 -4.1 -14.3

      และวัสดุโฆษณำ)

    • งบรำยจ่ำยอื่น 428.2 325.7 -102.5 -23.9

2. ค่าใช้จ่ายประจ�า 418.4 424.1 5.7 1.4

    • งบบุคลำกร 210.9 214.0 3.1 1.5

    • งบด�ำเนินงำน 207.5 210.1 2.6 1.2

3. ค่าใช้จ่ายลงทุน 13.7 0.0 -13.7 -100.0

    • งบลงทุน 13.7 0.0 -13.7 -100.0

รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 889.4 774.7 -114.7 -12.9

ปรญิญาเอก 3 คน

ต�่ากว่าปริญญาตรี 13  คน

ปรญิญาตร ี85 คน

ปริญญาโท 172 คนจ�านวนข้าราชการทั้งหมด 273 คน 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินกิจกรรม ค่าใช้จ่ายประจ�า ค่าใช้จ่ายลงทุน

457 418

350
424

13
0

หน่วย : ล้านบาท

2554 2555
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แผนภูมิแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 (จ�าแนกตามกิจกรรม)

1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล
2. การด�าเนินภารกิจในประเทศ
3. การเจรจาและท�าข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

1 2 3 4 5

 ปีงบประมำณ 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น 774.7 ล้ำนบำท  

ลดลงจำกปีงบประมำณ 2554 จ�ำนวน 114.7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 12.9 เพื่อด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุน

เพื่อพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำยได้ดังนี้ 

• งบบุคลำกร จ�ำนวน 214 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.6 ของงบประมำณประจ�ำปี 2555

• งบด�ำเนินงำน จ�ำนวน 235 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 30.4 ของงบประมำณประจ�ำปี 2555

• งบลงทุน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี 2555

• งบรำยจ่ำยอื่น จ�ำนวน 325.7 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของงบประมำณประจ�ำปี 2555

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 (จ�าแนกตามกิจกรรม)

ลักษณะรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร เปลีย่นแปลงจากปี 2554

ปี 2554 (ล้านบาท) ปี 2555 (ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ

1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ  
 อุตสาหกรรมส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล

543.9 471.6 -72.3 -13.3

2. การด�าเนินภารกิจในต่างประเทศ 268.7 247.0 -21.7 -8.1

3. การเจรจาและท�าข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่าง 
 ประเทศ

7.0 5.0 -2.0 -28.6

4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 46.8 37.1 -9.7 -20.7

5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 23.0 14.0 -9.0 -39.1

รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 889.4 774.7 -114.7 -12.9

หน่วย : ล้านบาท

2554 2555

544 472 269 247 7 5 47 37 23 14
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก
 (ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน�า้หนกั

มิติภายนอก 70.00  3.3464

1 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง 
และนโยบำยส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบำล

 ส่วนรำชกำรไม่มีตัวชี้วัดระดับกระทรวง

2 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำร 
ด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน
ระหว่ำงกระทรวง

 ส่วนรำชกำรไม่มีตัวชี้วัดระดับกลุ่มภำรกิจ

3 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุตำม
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มภำรกิจระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำ

การประเมินประสิทธิผล 60.00 3.0928

4 ระดบัควำมส�ำเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน�ำ้หนกัในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร/ภำรกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่ำ

ตัวชี้วัดที่กระทรวงได้เจรจากับส่วนราชการ

4.1 มูลค่ำกำรลงทุนรวมที่ขอรับกำรส่งเสริม พนัล้ำนบำท 15.00 383 403 423 438 453 593.966 5.0000 0.7732

4.2 ร้อยละของจ�ำนวนผูป้ระกอบกำรท่ีมกีจิกรรมหรือกำรด�ำเนนิกำร 
ในทำงธุรกิจหรือกำรลงทุนในต่ำงประเทศภำยหลังจำกเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

ร้อยละ 10.00 23.00 25.00 27.00 28.50 30.00 30.48 5.0000 0.5155

4.3 ร้อยละของจ�ำนวนผู้ประกอบกำรรำยย่อย (SMEs) ของไทยที่ 
เข้ำร่วมกิจกรรมกับ BOI และมีกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกับ 
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่

ร้อยละ 20.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 41.20 5.000 1.0309

4.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักกำรบรรลุเป้ำหมำยของมำตรกำร/
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ที่ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน

ร้อยละ 15.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7732

การประเมินคุณภาพ 7.00 0.2536

5 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ร้อยละ 7.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 77.57 3.5140 0.2536

มิติภายใน 30.00 1.3129

การประเมินประสิทธิภาพ 15.00 0.6325

7 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1546

8 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน ร้อยละ 2.50 85.00 87.50 90.00 92.00 95.00 94.48 4.7920 0.1235

9 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 1.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 9.15 1.0000 0.0103

10 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ร้อยละ 1.50 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 81.18 1.0000 0.0155

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก
 (ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน�า้หนกั

11 ระดับควำมส�ำเร็จของปริมำณผลผลิตที่ท�ำได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำยผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.2577

12 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำนของส่วนรำชกำร

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 3.44 3.4350 0.0708

การพัฒนาองค์กร 15.00 0.6804

13 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2577

14 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศ* ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2062

15 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.20 4.2000 0.2165

น�้าหนักรวม 97.00 ค่าคะแนนที่ได้ 4.6593

หมำยเหตุ:  * หมำยถึงตัวชี้วัดที่ยังรอผลกำรประเมิน โดยใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนส่วนกลำง หรือข้อมูลที่ส่วนรำชกำรจัดเก็บเอง
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(หน่วย : บำท)

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รำยได้จำกงบประมำณ 1,097,193,277.52

รำยได้อื่น

รวมรายได้จากรัฐบาล 1,097,193,277.52 

รายได้จากแหล่งอื่น

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 13,000.00 

รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค  2,718,633.95 

รำยได้อื่น

รวมรายได้จากแหล่งอื่น  2,731,633.95 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  1,099,924,911.47 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 270,202,843.80

ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 41,543,120.65

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 21,353,157.71

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 108,080,852.55

ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอย 629,427,081.80

ค่ำสำธำรณูปโภค 16,285,671.23

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 26,305,016.81

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน  - 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น  - 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 1,113,197,744.55

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (13,272,833.08)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�ำไร/ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (7,064.25)

รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (2,527,154.55)

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (2,520,090.30)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ (10,752,742.78)

รายได้แผ่นดิน  (36,087,166.19)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (25,334,423.41)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2555
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(หน่วย : บำท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  35,901,225.34 
ลูกหนี้ระยะสั้น  35,364,506.89 
รำยได้ค้ำงรับ  742,103.66 
เงินลงทุนระยะสั้น  - 
สินค้ำและวัสดุคงเหลือ  236,794.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  8,088,999.70 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  80,333,629.59 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยำว  7,544,638.71 
เงินลงทุนระยะยำว  - 
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  84,512,512.67 
สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน (สุทธิ)  - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  16,974,643.21 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  109,031,794.59 

รวมสินทรัพย์  189,365,424.18 

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้ระยะสั้น  3,458,447.19 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  3,696,544.88 
รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง  25,983,684.72 
เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะสั้น  8,088,999.70 
เงินรับฝำกระยะสั้น  - 
เงินกู้ระยะสั้น  - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5,562,823.96 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  20,806,815.73 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้ำหนี้ระยะยำว  - 
รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว  15,701,994.71 
เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว  5,000,000.00 
เงินรับฝำกระยะยำว  - 
เงินกู้ระยะยำว  - 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,065,584.91 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  21,767,579.62 
รวมหนี้สิน  42,574,395.35 

สินทรัพย์สุทธิ  146,791,028.83 

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน  71,608,070.81 
รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม  75,182,958.02 
ก�ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ  146,791,028.83 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555
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02 ผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ

แนวคิดไม่ว่ำจะสวยหรูเพียงใด ก็ไม่ส�ำคัญไปกว่ำกำรติดตำมผลที่เกิดขึ้นด้วยควำม
ชัดเจนและมุมมองที่เฉียบคม กำรเข้ำมำมีบทบำทของเทคโนโลยี ส่งผลให้กำรประมวล
และวิเครำะห์ข้อมูลเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและแม่นย�ำขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมำยควำมว่ำมุมมอง
หรือวิสัยทัศน์จะลดบทบำทลง ตรงกันข้ำม เมื่อน�ำมำประยุกต์ใช้กับควำมรวดเร็ว
และแม่นย�ำทำงเทคโนโลยีแล้ว จะช่วยให้เรำเห็นทิศทำงที่ชัดเจนด้ำนกำรลงทุนมำกขึ้น  
ซึ่งถือเป็นหัวใจในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน
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มำตรกำรฟื้นฟูกำรลงทุนจำกวิกฤตอุทกภัย

ประเทศไทยได้เผชิญกับมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 

2554 ได้ก่อความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมอย่างกว้าง

ขวาง โดยเฉพาะใน 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

และนนทบรุ ีคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ได้มมีาตรการเพือ่

ช่วยเหลือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยแบ่งแผน

มาตรการออกเป็น 3 ระยะ รายละเอียด ดังนี้

1. ระยะเฉพาะหน้า เป็นการกู้ภัย (Rescue) เป็น

มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมในช่วงเผชิญกับวิกฤต เพื่อ

ให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่าง 

ต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อ Supply Chain ได้แก่ มาตรการอนุมัติ

อนญุาตต่างๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิการในช่วง

อุทกภัยเพื่อลดความเสียหาย เช่น อนุญาตย้ายเครื่องจักรและ

วตัถดุบิ ผ่อนผนักรรมวธิกีารผลติ อนญุาตให้ตดับญัชเีครือ่งจกัร

และวัตถุดิบเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ โดยด�าเนินการอนุญาตอย่าง 

เร่งด่วนได้ภายในวนัเดยีวกบัทีบ่รษิทัยืน่เรือ่ง มาตรการช่วยเหลือ

เพือ่ลดภาระภาษอีากร มาตรการตดับญัชวีตัถดุบิและเครือ่งจกัร

ที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีอากร เพื่อลดภาระทางการเงิน ทั้ง

กรณีที่มีเศษซากหรือไม่ 

2. ระยะสั้น เป็นการฟื้นฟู (Restore) เป็นมาตรการ 

ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อฟื ้นฟูให้โรงงานกลับมาผลิตได้อีก 

ครั้งหนึ่งโดยเร็ว ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ เป็นต้นว่า 

2.1 ขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจกัรทีน่�าเข้า

มาทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

พร้อมปรบัหลกัเกณฑ์เพิม่ก�าลงัการผลติจากเดมิได้ตามก�าลงัการ

ผลิตจริงของเครื่องจักรที่น�ามาทดแทน 

2.2 อ�านวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาต

ท�างานของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อมาฟื้นฟูโรงงาน โดยมี

หลักเกณฑ์ผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษมากกว่ากรณีปกติ

2.3 มาตรการด้านภาษอีากรเพือ่ฟ้ืนฟกูารลงทนุจาก

วิกฤตอุทกภัย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 

1/2555 เรื่อง มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจาก

วิกฤตอุทกภัย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อช่วยเหลือให้มี

การลงทนุเพือ่ฟ้ืนฟกูจิการเดมิทีไ่ด้รบัความเสียหายจากอทุกภยั 

โดยก�าหนดสิทธิและประโยชน์และเงื่อนไข ดังนี้

(1) โครงการต้องมีสิทธิและประโยชน์ด้านยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ 

(2) กรณีกิจการเดิมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยจ�ากัดวงเงิน หากลงทุนในจังหวัดเดิมที่ประสบอุทกภัย จะ

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วน 150% ของเงิน

ลงทนุ รวมกบัจ�านวนภาษเีงนิได้นติบิคุคลทีค่งเหลอือยูข่องแต่ละ

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนที่ส�ำคัญ
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โครงการ แต่หากย้ายไปลงทุนในจังหวัดอื่น ให้ได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนรวมกับวงเงิน

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คงเหลือของแต่ละโครงการ

(3) กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมได้รับสิทธิ

และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่ก�าหนดสัดส่วน

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เลือกรับสิทธิและประโยชน์ 

ดังนี้

  • ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์

ข้อ (2) หรือ

  • ให้ได้รบัสทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้

นติบิคุคลเพิม่เตมิจากสทิธแิละประโยชน์ทีเ่หลอือยูเ่ดมิอกีไม่เกนิ 

3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี และหากโครงการเดิมยังเหลือระยะ

เวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมากกว่า 5 ปี ให้ได้รับสิทธิและ

ประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

  − กรณีสิทธิประโยชน์ยกเว ้นภาษีเงินได ้

นิติบุคคลเดิมเหลืออยู่มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ให้ได้รับลด

หย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50% อีก 2 ปี

  − กรณีสิทธิประโยชน์ยกเว ้นภาษีเงินได ้

นิติบุคคลเดิมเหลืออยู่มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี ให้ได้รับ 

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50% อีก 4 ปี

  − กรณีสิทธิประโยชน์ยกเว ้นภาษีเงินได ้

นิติบุคคลเดิมเหลืออยู่มากกว่า 7 ปี ให้ได้รับลดหย่อนภาษี 

เงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50% อีก 5 ปี

 (4) เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนตาม

มาตรการนี้ให้รวมถึงค่าซ่อมแซมอาคารโรงงาน เครื่องจักร 

อุปกรณ์ที่เสียหาย และส่วนที่น�าเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที ่

เสียหาย

3. ระยะปานกลาง เป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ใหม่ในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั (Regenerate New Investment) 

เป็นมาตรการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 

2/2555 เรือ่ง มาตรการเพิม่เตมิด้านภาษอีากรเพือ่ฟ้ืนฟกูารลงทนุ

จากวิกฤตอุทกภัย ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อสนับสนุนการ

ลงทุนใหม่ในนิคมและเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ประสบอุทกภัย  

2 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี โดยก�าหนด

เงื่อนไข ดังนี้

 (1) เป็นกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

 (2) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล ดังนี้

  − ลงทุนใหม่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมใน

จังหวัดปทุมธานี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี โดยก�าหนดวงเงินสูงสุด

ไม่เกิน 150% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

  − ลงทุนใหม่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี โดยก�าหนด

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 150% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน + ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50% 

เพิ่มเติมอีก 3 ปี

 (3) ให้ได ้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ทั้ง

เครือ่งจกัรใหม่หรอืเครือ่งจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ อายไุม่เกนิ 

10 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่น�าเข้า 

 (4) ส�าหรับกิจการใดที่ปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์

สูงสุดอยู่แล้ว เช่น กิจการภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเดิม 

ต่อไป

มาตรการจูงใจให้สิทธิและประโยชน์เป็นกรณีพิเศษแก่กิจการทีเ่สียหายจากอุทกภัย
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4. ระยะยาว เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (Rebuild) 

เป็นมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น ตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2555 เร่ือง มาตรการ

ด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ลงวันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

สนับสนุนให้นิคมและเขตอุตสาหกรรมทั้งที่เสียหายและไม ่

เสียหายจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ลงทุนในระบบโครงสร้าง

พื้นฐานในการป้องกันอุทกภัย โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์

พิเศษ คือ ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ก�าหนดสัดส่วนไม่เกิน 200% 

ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน พร้อม

ก�าหนดเงื่อนไขพิเศษ คือ ต้องเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการ

อย่างเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด

มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำ
ประเทศที่ยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเห็นชอบ

กับการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) พร้อมกับปรับปรุง

มาตรการนี้ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น ตามประกาศ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2556 เรื่อง การส่งเสริม

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

ประกอบด้วยมาตรการด�าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

 (1) มาตรการส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรม 

เป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 

  - กลุ่มกจิการประหยดัพลังงานและพลงังาน 

ทดแทน เช ่น การผลิตเอทานอลหรือไบโอดีเซล เซลส ์

เช้ือเพลิง การผลิตไฟฟ้าหรือไอน�้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

  - กลุ่มกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น เคมีภัณฑ์และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  - กลุ่มกิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง เช่น 

อาหารทางการแพทย์ วัสดุนาโน การผลิต ซ่อม หรือดัดแปลง

อากาศยานและชิ้นส่วน การผลิตเครื่องมือแพทย์ การผลิต

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การผลิตแม่พิมพ์ ฯลฯ

 สิทธิประโยชน์

  • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต

  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขต 

โดยไม่ก�าหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด

  • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็น

เวลา 5 ปี

  • อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ 

ค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี

  • อนุญาตให้หักเงินค่าก่อสร้างสิ่งอ�านวย

ความสะดวกจากก�าไรสุทธิไม่เกิน 25% 

  • ต้องยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิภายในวนัที ่31 

ธันวาคม 2556 

สมดุล 3 ด้ำน 
ของกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน

ด้ำนระบบนิเวศน์

ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม
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 (2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยน

เครือ่งจกัรเพื่อการประหยัดพลังงาน หรือการใช้พลังงาน

ทดแทน เพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อ

ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ก�าหนดให้

ได้รับสิทธิและประโยชน์

  • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 

  • ให้ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลจากรายได้

ของกิจการที่ด�าเนินการอยู่เดิม

  • กรณเีป็นการลงทนุเพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร

เพื่อประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน ยกเว้นภาษี 

เงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนไม่เกิน 50% ของเงินลงทุน 

ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

  • กรณีเป็นการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

8 ปี เป็นสัดส่วนไม่เกิน 50% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน 

  • กรณีเป็นการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคล 3 ปี เป็นสดัส่วน 50% ของเงนิลงทนุไม่รวม

ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

  • ต้องยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิภายในวนัที ่31 

ธันวาคม 2556 

 

มำตรกำรส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับกำร 
ส่งเสริมจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุได้พจิารณาเหน็ว่าการ

ก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิและประโยชน์

เพิ่มขึ้นแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อจูงใจให้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งของตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ส�าคัญและ

มปีระสทิธภิาพของประเทศในอนาคต และยงัจะช่วยสร้างความ

สมดุลในระบบการเงิน โดยท�าหน้าที่เป็นแหล่งทุนทางเลือก 

โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ระบบธนาคารพาณิชย์และ

สถาบันการเงินอื่นไม่สามารถท�าหน้าที่ได้เต็มที่ 

จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการจึงได้ออกประกาศ

ที่ 7/2552 เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการ 

ส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยก�าหนดให้ยื่นขอรับการส่งเสริม

ภายในส้ินปี 2555 เพื่อเร่งรัดและกระตุ้นให้บริษัทที่มีศักยภาพ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ

คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 

ขยายเวลามาตรการข้างต้นออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที ่2/2556 เรือ่ง การขยายเวลามาตรการส่งเสรมิการลงทนุให้บรษิทั

ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ลงวันที่  

28 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได ้มีมติ 
เหน็ชอบกับกำรขยำยเวลำมำตรกำรส่งเสรมิกำร
ลงทุนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development) พร้อมกับปรับปรุงมำตรกำรน้ี
ใหม่ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ยิ่งขึ้น 
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มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรฐัสภาเมือ่วนัที ่ 23 สงิหาคม 

2554 โดยนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่ง คือ การเร่งน�าสันติสุข

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับคืน

มาสูจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยมาตรการหลายประการ 

โดยมาตรการประการหนึง่ คอื การพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ที่

ส�าหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นมาตรการหนึ่งที่สนองนโยบายรัฐบาลใน

การกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยใน

ระยะที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ก�าหนดหลาย

มาตรการ กล่าวคือ

มาตรการที่ 1 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีทั่วไป ได้ก�าหนดทุกประเภท

กิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นกิจการให้ความส�าคัญ

และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ จะได้รับสิทธิประโยชน์

ด้านภาษีอากรสูงสุดตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล 8 ปี (ไม่

จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

• ลดหย่อนอากรขาเข้าวตัถดุบิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75

• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง 5 ปี

• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็น

ระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน 

• หักเงินที่ใช้ในการติดต้ังหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวย

ความสะดวกจากก�าไรไม่เกิน 25% ของเงินลงทุน

• ก�าหนดให้ยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในวันที่  

31 ธันวาคม 2555

มาตรการที่ 2 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ก�าหนดให้ผู้ประกอบ

การรายเดิมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ 

หากลงทนุในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 3 จงัหวดั คอื ปัตตาน ียะลา 

และนราธิวาส จะได้รบัสิทธิและประโยชน์ครอบคลุมทัง้โครงการ

เดิมดังกล่าวข้างต้น และโครงการใหม่ที่ลงทุนใน 4 จังหวัด และ 

4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา 

 โครงการเดิม คือ โครงการที่ด�าเนินการอยู่แล้ว 

ไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่อื่นหรือ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ ทั้งนี้ ประเภทกิจการต้องอยู่

ในข่ายให้การส่งเสริม จะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน

ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนในโครงการใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 โครงการใหม่ คือ โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการ

ส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นนิติบุคคลเดิม 

หรือนิติบุคคลใหม่ซึ่งมีกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการของโครงการ

เดิมถือหุ้นทั้งสิ้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล 8 ปี (ไม่

จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

• ลดหย่อนอากรขาเข้าวตัถดุบิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75

• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง 5 ปี
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• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็น

ระยะเวลา 15 ปี นับต้ังแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน 

• หักเงินที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวย

ความสะดวกจากก�าไรไม่เกิน 25% ของเงินลงทุน

ทั้งนี้จะต้องยื่นค�าขอส�าหรับโครงการใหม่ภายในวันที่ 

31 ธนัวาคม 2555 พร้อมยืน่หนงัสอืยนืยนัการลงทนุในโครงการ

เดิม และต้องยื่นค�าขอของโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่แล้ว

เสร็จพร้อมเปิดด�าเนินการ

มาตรการที ่3 มาตรการส่งเสรมิการลงทนุในกจิการ

นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ต้ังในนิคมหรือเขต

อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ผู ้ประกอบการกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 

และกิจการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ คือ

- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล 8 ปี (ไม่

จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

- ลดหย่อนอากรขาเข้าวตัถดุบิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75

- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง 5 ปี

- หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็น

ระยะเวลา 15 ปี นับต้ังแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน 

- หักเงินที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวย

ความสะดวกจากก�าไรไม่เกิน 25% ของเงินลงทุน

ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ ถ้าโครงการแรกยื่น

ขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีโครงการ

ขยายงานทีย่ืน่ขอรบัส่งเสรมิและมรีายได้ก่อนสิน้สดุเวลายกเว้น

ภาษีเงินได้ของโครงการแรก สามารถรวมโครงการแรกเข้ากับ

โครงการขยาย 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมามาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ยังประสบผล

ส�าเร็จอย่างจ�ากัด โดยในช่วงปี 2547 - 2555 มีโครงการที่ได้

รับการส่งเสริมเพียง 19 โครงการ เงินลงทุนรวม 2,861 ล้าน

บาท โดยการลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กระจุกตัวในจังหวัด

สงขลาเกือบทั้งหมด โดยมีจ�านวนมากถึง 201 โครงการ เงิน

ลงทุน 58,727 ล้านบาท

สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติให้การส่งเสริมปี 2547 -2555

จังหวัด จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

ปัตตานี 4 918

ยะลา 14 1,729

นราธิวาส 1 214

รวม 3 จชต. 19 2,861

สตูล 9 1,240

สงขลา 201 58,727

รวม 5 จชต. 229 62,828

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเมื่อวัน

ที่ 26 ธันวาคม 2555 เห็นว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุนยังนับ

ว่าส�าคัญในการชักจูงการลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จึงยัง

จ�าเป็นที่ควรขยายเวลามาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษออกไปอีก 

พร้อมกับปรับปรุงมาตรการข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุที ่3/2556 เรือ่ง นโยบายส่งเสรมิการลงทนุเพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

1. ขยายพื้นที่ตามมาตรการพิเศษออกไปอีก ให้

ครอบคลุมถงึจงัหวดัสตลู และ 4 อ�าเภอของจงัหวดัสงขลา ได้แก่ 

อ�าเภอจะนะ อ�าเภอนาทวี อ�าเภอสะบ้าย้อย และอ�าเภอเทพา 

ท�าให้พื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติมเป็น 4 จังหวัด และ 4 อ�าเภอ

เหตผุลของการเพิม่เตมิพืน้ทีข้่างต้น เนือ่งจากต้องการ

ให้สอดคล้องกับพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 รวมถึงพิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง 

น้อยกว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมีการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้ว 

อาจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดกันให้ดีขึ้นทางอ้อม ทั้งในด้านการค้าและ

การจ้างงาน 

2. ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมตาม

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออก

ไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ก�ำหนดให้ผู้ประกอบกำรรำยเดิมไม่ว่ำจะอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้หรือไม่ หำก
ลงทนุในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 4 จงัหวดั และ 
4 อ�ำเภอในจังหวัดสงขลำ จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ครอบคลุมทั้งโครงกำรเดิม
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มำตรกำรผ่อนผันกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำว 
ไร้ฝีมือในบริษัทบีโอไอ

เดิมไทยมีแรงงานจ�านวนมากจนเกินความต้องการ 

ท�าให้มีการส่งออกแรงงานไปท�างานยังต่างประเทศ แต่

สถานการณ์ในระยะหลังได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดปัญหา

ขาดแคลนแรงงานอย่างรนุแรง โดยมสีาเหตหุลายประการ ตัง้แต่

ในด้านอุปทาน อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลงมาก

จนต�่ากว่าอัตราทดแทนที่ระดับ 2.1 คน ต่อสตรี 1 คน ท�าให้มี

ประชากรทีเ่ตบิโตเป็นผูใ้หญ่และก้าวเข้าสูต่ลาดแรงงานลดนอ้ย

ลงมาก ไม่สามารถทดแทนแรงงานสูงอายุที่จะออกจากตลาด

แรงงานได้ ขณะเดยีวกนัการพฒันาเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ ท�าให้

อุปสงค์ต่อแรงงานเพิ่มขึ้นมาก

จากสถานการณ์ข้างต้น จึงมีแรงงานจากต่างชาติทั้ง

แรงงานมีฝีมือและไม่มีฝีมือจากประเทศใกล้เคียงเข้ามาท�างาน

ในประเทศไทยจ�านวนมาก โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทที่ได้รับ

การส่งเสรมิการลงทนุของไทยไม่มปัีญหาการใช้แรงงานต่าวด้าว

ไร้ฝีมือแต่อย่างใด แต่ในระยะหลังเริ่มมีแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ

เข้ามาท�างานในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งๆ ที่หลักเกณฑ์ปกติแล้วจะอนุญาตการใช้แรงงานต่างชาติ

เฉพาะทีเ่ป็นระดบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้�านาญการ และผูบ้รหิารเท่านัน้

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้มี

หนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่ง

ตรวจสอบพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ 

ให้ยกเลิกการจ้างงานข้างต้นและจัดหาแรงงานไทยมาทดแทน

ภายในพฤศจิกายน 2554 แต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ

จัดหาแรงงานไทยได้ทันภายในก�าหนดเวลา ประกอบกับเกิด

อุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 คณะกรรมการจึงมีมติผ่อนผันให้ใช้

แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือไปแล้วก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้ง

แรกผ่อนผันจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และครั้งที่ 2 ผ่อน

ผันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาประเด็น

ข้างต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 และเห็นว่าหาก

จะยกเลิกการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างทนัททีนัใดนัน้ จะส่ง

ผลกระทบอย่างมาก อปุมาอปุไมยเหมอืนกบัต้องปีนหน้าผาทาง

ทรพัยากรมนษุย์ (Human Resources Cliff) ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ายทีจ่ะ

จดัหาแรงงานไทยจ�านวนมากในระยะส้ัน ดงันัน้ ควรแก้ไขปัญหา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้เหมอืนกบัการขึน้บนัไดจะท�าได้ง่ายกว่า

จากแนวคิดข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติก�าหนดให้

บริษัทข้างต้น ต้องลดจ�านวนลง 25% ทุก 6 เดือน กล่าวว่า ลด

ลงเหลือไม่เกิน 75% นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จากนั้น

ลดลงอีกเหลือ 50% ของตัวเลขนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 

ต่อมาลดลงอกีเหลอื 25% ของตวัเลขนบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 

2557 เป็นต้นไป และท้ายที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

เป็นต้นไป จะต้องไม่เหลือแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ

ที่ได้รับการส่งเสริมอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังก�าหนดเงื่อนไขว่า

หากโครงการใดไม่สามารถด�าเนนิการลดแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอื

ตามเงื่อนไขข้างต้นของปีใดปีหนึ่ง จะไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิและ

ประโยชน์ด้านยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้นๆ
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กำรขยำยเวลำกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับ
แม่พิมพ์

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ

ส�าคญัอย่างมากต่อการพฒันาอตุสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 

ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้า กลางน�้า ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลาย

น�้า เนื่องจากการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

โลหะ พลาสติก ยาง แก้ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลาง

น�้าที่เชื่อมโยงไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม

ยานยนต์ เครือ่งจกัร พลาสตกิ เครือ่งใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์ 

รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดย่อมอื่นๆ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาแม่พิมพ์

ในการผลิตทั้งสิ้น

ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรรมของไทยขยายตัวอย่าง

รวดเรว็ ท�าให้ไม่สามารถผลติแม่พมิพ์เพยีงพอกบัความต้องการ 

ขณะเดียวกันไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ในระยะสั้น 

เนื่องจากการผลิตแม่พิมพ์เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับ

สูงและต้องการความเที่ยงตรงสูงมากและต้องใช้เวลาในการ

พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประกอบกับผู้ประกอบการแม่พิมพ์ของ

ไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและมีพื้นฐาน

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านวิศวกรรมจ�ากัด จึงเป็น

อุปสรรคส�าคัญในการพัฒนาตนเองและการผลิตภายในโรงงาน 

ส่งผลท�าให้ยังไม่มีความเข้มแข็งมากเพียงพอที่จะรองรับความ

ต้องการของอุตสาหกรรมหลักได้

จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการได้อนุญาตให้ผู้ได้

รับการส่งเสริมได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับการน�าเข้าแม่

พิมพ์ทุกประเภทนับต้ังแต่ปี 2542 จนถึง 31 ธันวาคม 2547 

เนื่องจากเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องลดต้นทุนและเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคอตุสาหกรรม และต่อมาได้ขยาย

เวลาออกไปอีก 2 ครั้ง จนถึง 31 ธันวาคม 2555 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเมื่อวันที่ 

26 ธันวาคม 2555 และมีมติขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้า

แม่พิมพ์ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมกันนี้ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาว่าปัจจุบันแม่พิมพ์

บางรายงานสามารถผลิตได้ในประเทศไทยเป็นจ�านวนเพียงพอ 

ดังนั้น ได้ก�าหนดยกเว้นอากรขาเข้าเฉพาะแม่พิมพ์ที่ไม่สามารถ

ผลิตได้ในประเทศตามบัญชีรายการแม่พิมพ์ที่อนุญาตให้น�าเข้า

โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามท้ายประกาศคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิการลงทนุที ่5/2556 เรือ่ง การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบั

แม่พิมพ์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

มำตรกำรอนุญำตให้ต่ำงด้ำวถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินส�ำหรับเป็นส�ำนักงำนและที่พักอำศัย

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 

1/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้

รับการส่งเสริมถือกรรมสิทธ์ิที่ดินส�าหรับเป็นที่ตั้งส�านักงานและ

ที่พักอาศัย ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ก�าหนดหลักเกณฑ์เป็น

กรณีทั่วไปส�าหรับการพิจารณาให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการ

ส่งเสริมแต่ละรายถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส�าหรับเป็นที่ตั้งส�านักงาน

หรือที่พักอาศัย ดังนี้

จำกกำรศึกษำวิเครำะห์แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชำต ิ นโยบำยรฐับำล  แผนพฒันำ
อุตสำหกรรม และแผนพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม จะเหน็ได้ว่ำ ทกุแผนได้
กล่ำวถงึแนวโน้มกำรพฒันำภำคอตุสำหกรรม
ไทยในอนำคตไปในทิศทำงเดียวกัน
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1. ที่ดินส�าหรับเป็นที่ต้ังส�านักงานของกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมให้ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 5 ไร่

2. ที่ดินส�าหรับเป็นที่พักอาศัยของผู ้บริหารหรือผู้

ช�านาญการให้ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 10 ไร่

3. ที่ดินส�าหรับเป็นที่พักอาศัยของคนงานให้ถือ

กรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 20 ไร่

4. ที่ดินส�าหรับเป็นที่ต้ังส�านักงานและที่พักอาศัยจะ

อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักบัทีด่นิส�าหรบัเป็นทีต่ัง้สถานประกอบการ

หรือไม่ก็ได้

5. ในกรณีมีเหตุผลและความจ�าเป็น ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาอนุญาตตามความ

เหมาะสมเป็นกรณีไป 

6. เมื่อพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม จะต้อง

จ�าหน่ายหรือโอนที่ดินภายใน 1 ปี

7. จะต้องยืน่ขออนญุาตภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเม่ือวันที่  

26 ธันวาคม 2555 และมีมติขยายเวลาการย่ืนขออนุญาตให้

นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส�าหรับ

เป็นที่ตั้งส�านักงานและที่พักอาศัย ออกไปอีก 5 ปี ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 และต่อมาได้ออกประกาศคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2556 เร่ือง การขยายเวลาการอนุญาต

ให้นิติบุคคลต่างด้าวท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธ์ิ

ในที่ดินส�าหรับเป็นที่ต้ังส�านักงานและที่พักอาศัย ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2556 ขยายเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยก�าหนดหลัก

เกณฑ์ตามเดิม

ร่ำงยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุน
จากการศกึษาวเิคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาอุตสาหกรรม และแผน

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะเห็นได้ว่า 

ทุกแผนได้กล่าวถึงแนวโน้มการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยใน

อนาคตไปในทิศทางเดียวกัน คือ การมุ่งยกระดับอุตสาหกรรม

เดิมไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู ้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการเกษตร

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ และการพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้จัดท�า

ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 

- 2560) ให้สอดคล้องกบัทศิทางเศรษฐกจิการลงทนุของประเทศ

ดงักล่าวข้างต้น โดยได้ก�าหนดแนวคดิเบือ้งต้นทีจ่ะส่งเสรมิให้การ

ส่งเสริมการลงทุนเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปรับโครงสร้าง

เศรษฐกจิของประเทศให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืและสามารถก้าวข้าม

กับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) 

โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

1. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง

มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการเติบโตอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 

3. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ๆ ในภูมิภาค 

เพื่อสร้างการรวมตัวใหม่ของการลงทุน 

4. ส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศ เพือ่เพิม่ความ

สามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย

BOI : อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต
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การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกีย่วกับร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน

 

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยประมาณ

จันทร์ 14 ม.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) 1,200

พฤหัสบดี  24 ม.ค. 2556 ชลบุรี (โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา) 800

จันทร์  4 ก.พ. 2556 เชียงใหม่ (โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่) 500

จันทร์  11 ก.พ. 2556 นครราชสีมา (โรงแรมสีมาธานี) 800

จันทร์  18 ก.พ. 2556 สุราษฎร์ธานี (โรงแรมไดมอนด์ พลาซา) 500

 

ส�าหรบัร่างแนวทางปรบัเปลีย่นทศิทางการส่งเสรมิการ

ลงทุน สรุปได้ ดังนี้

 (1) ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมแบบกว้างและ

ครอบคลุมเกือบทุกกิจการ (Broad-based) เป็นการส่งเสริมที่มี

เป้าหมายชัดเจนและมีการจัดล�าดับความส�าคัญมากขึ้น (Focus 

& Prioritized) 

 (2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์จาก

การส่งเสริมตามประเภทกิจการ (Sector-based Incentives) 

เป็นการส่งเสริมตามประเภทกจิการ และเน้นส่งเสรมิให้ท�ากจิกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ (Sector & Merit-based Incentives) 

โดยสทิธปิระโยชน์ตามยทุธศาสตร์ใหม่ จะม ี2 ประเภท คือ สิทธิ

ประโยชน์พืน้ฐาน (Basic Incentives) และสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิ

ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

 (3) ปรบัเปลีย่นจากการส่งเสรมิตามเขตพืน้ที ่(Zones) 

เป็นการส่งเสริมให้เกดิคลสัเตอร์อตุสาหกรรมใหม่ในภมูภิาค (New 

Regional Clusters) 

 (4) ปรบัเปลีย่นจากการส่งเสรมิโดยเน้นการให้สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) เป็นการปรับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีให้เหมาะสม และเน้นการอ�านวยความสะดวกให้เกิด

การลงทุน (Tax incentives + Facilitation) 

 (5) ปรบัเปลีย่นจากการส่งเสรมิการลงทนุในประเทศ

เป็นหลกั (Inbound Investment) เป็นการเพิม่บทบาทในการส่งเสรมิ

การลงทนุไทยในต่างประเทศ (Inbound & Outbound Investment) 

 (6) ปรับเปล่ียนจากการวัดผลเชิงมูลค่าค�าขอรับ

การส่งเสริม (Application Values) เป็นการวัดผลจากคุณค่าของ

โครงการลงทุน (Outcomes) 

พร้อมกันนี้ ร่างยุทธศาสตร์ได้มีความเห็นเบื้องต้นว่า

ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในประเด็น

ส�าคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมการ

ลงทุนมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันในการชักจูง

โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงกับประเทศคู่แข่ง โดยปรับปรุง 

เพิ่มเติมเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนเดิมให้เกิดความยืดหยุ่น 

ในการใช้มากยิ่งขึ้น การสร้างเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ 

รวมทั้งให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีอ�านาจหน้าที่

ครอบคลุมไม่เฉพาะการลงทุนภายในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึง

การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นภารกิจที่จะ

ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

การจดัท�าร่างยทุธศาสตร์ส่งเสรมิการลงทนุได้แล้วเสรจ็

เมือ่ปลายปี 2555 และจดัสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ไปแล้วรวม 

5 ครัง้ โดยมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนารวมประมาณ 3,800 คน และได้น�า

ความคดิเหน็มาประกอบการปรบัปรงุยทุธศาสตร์ให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ยิง่ขึน้ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ

เพื่อพิจารณาต่อไป
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กำรตลำดเชิงรุกเพื่อชักจูงกำรลงทุน
จำกต่ำงประเทศ

การจะน�าอุตสาหกรรมไทยไปสู่ความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ได้เน้นเพียงด้าน

การผลิตเท่านั้น หากแต่ต้องให้ความส�าคัญกับการท�าการตลาดเชิงรุกด้วย เนื่องจากเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนนั่นเอง โดยการตลาด

เชิงรุกที่ส�าคัญจะประกอบด้วยหลายส่วนรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ การจัด

โรดโชว์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นใจ

ต่อนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นส�าคัญ

เร่งฟื้นฟูภำพลักษณ์และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศได้รับ

ผลกระทบต่อเนื่องจากหลายเหตุการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น 

วิกฤตการณ์อุทกภัยในปี 2554 แผ่นดินไหวพร้อมการเกิด 

สึนามิในญี่ปุ่น ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะวิกฤต

เศรษฐกิจในแถบยูโรโซน อีกทั้งการขยายการลงทุนในต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้นของญี่ปุ่นจากปัญหาการแข็งค่าของเงินเยนและ

มุ่งขยายตลาดต่างประเทศทดแทนการอ่ิมตัวของตลาดในญี่ปุ่น

เอง ตลอดจนผลกระทบต่อการลงทุนของญี่ปุ่นในจีน หลังจาก

เกิดความขัดแย้งกับจีนในเรื่องการครอบครองเกาะเตียวหยู ซึ่ง

อาจน�าไปสู่โอกาสการย้ายฐานการลงทุนของญี่ปุ่นจากจีนได้ 

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการลงทุนข้างต้น 

กลยทุธ์ชกัจงูการลงทนุจากต่างประเทศในรอบปี 2555 ทีผ่่านมา 

ส�านักงานยังคงมุ่งเน้นเร่งส่งเสริมการลงทุนในเชิงรุกเพื่อฟื้นฟู

ภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือม่ันให้กับประเทศไทย พร้อม

ทั้งออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุน รวมถึงจัดให้มี

กิจกรรมชักจูงการลงทุนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ 

เชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ได้แก่ การ

เดินทางไปชักจูงการลงทุนจากประเทศเป้าหมาย โดยมีนายก

รฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นหวัหน้า

คณะ รวมถึงการเน้นชักจูงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมและ

บริษัทที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธ์กับ 

หน่วยงานพันธมิตรเพิ่มขึ้น
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“กิจกรรมส�ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ชักจูงกำร
ลงทุนข้ำงต้น คือ High Level Image Enhance-
ment Road Shows โดยมีบุคคลระดับสูงของ
รัฐบำล คือ นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นผู้น�ำคณะเดินทำงไป
ชักจูงกำรลงทุนในประเทศเป้ำหมำย”

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2555 ประเทศเป้าหมาย

แปรรูปเกษตร อาหารแปรรูป ไบโอเทคโนโลยี
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ 
รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย

อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวีเดน เดนมาร์ก 
นอร์เวย์ สเปน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย

ยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน นอร์เวย์ สเปน 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินเดีย

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรอุปกรณ์ และชิ้นส่วน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สวีเดน สเปน สวิตเซอร์แลนด์ 
ออสเตรเลีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน

บริการมูลค่าเพิ่มสูง (เช่น ROH) โลจิสติกส์ วิจัยและพัฒนา ซอฟต์แวร์
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก นอร์เวย์ จีน ออสเตรเลีย 
สิงคโปร์ สเปน ญี่ปุ่น อินเดีย

พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
แคนาดา เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ สเปน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย

โรดโชว์โดยผูน้�ำระดบัสงูของรฐับำล
หนึ่งในกิจกรรมส�าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชักจูงการ

ลงทนุข้างต้น คอื High Level Image Enhancement Road Shows 

โดยมบีคุคลระดบัสงูของรฐับาล คอื นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นผูน้�าคณะเดนิทางไปชกัจงูการ

ลงทุนในประเทศเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 

ส�าหรับในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดกิจกรรมรวม 10 ครั้ง ได้แก่

• วันที่ 24-26 มกราคม 2555 กรุงนิวเดลี ประเทศ

อินเดีย น�าคณะโดยนายกรัฐมนตรี

• วันที่ 6-10 มีนาคม 2555 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

น�าคณะโดยนายกรัฐมนตรี

• วนัที ่22-27 มนีาคม 2555 กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต้ 

น�าคณะโดยนายกรัฐมนตรี

• วันที่ 16-20 เมษายน 2555 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน น�าคณะโดยนายกรัฐมนตรี 

• วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2555 กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 

และกรุงอาบูดาบี และรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ น�าคณะ

โดยนายกรัฐมนตรี 

• วนัที ่26-30 พฤษภาคม 2555 เมอืงซดินย์ี ประเทศ

ออสเตรเลีย น�าคณะโดยนายกรัฐมนตรี

• วนัที ่27-30 มถินุายน 2555 เมอืงโอซาก้า ประเทศ

ญี่ปุ่น น�าคณะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

• วนัที ่17-21 กรกฎาคม 2555 กรงุเบอร์ลนิ ประเทศ

สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีและกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส น�า

คณะโดยนายกรัฐมนตรี

• วันที่ 8-14 สิงหาคม 2555 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน น�าคณะโดยนายกรัฐมนตรี

• วันที่ 22-30 กันยายน 2555 เมืองดีทรอยท์ และ

นิวยอร์ก น�าคณะโดยนายกรัฐมนตรี  
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จูงใจลงทุนเชิงลึกสู่กลุ่มเป้ำหมำย
กิจกรรมส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ การชักจูงการ

ลงทุนเชิงลึกเน้นเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและการสร้าง 

เครือข่ายพันธมิตร ส�านักงานฯ ได้จัดคณะเดินทางไปชักจูงการ

ลงทุนจากประเทศเป้าหมาย และมุ่งเจาะรายอุตสาหกรรม เพื่อ

มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมทั้งประเทศและอุตสาหกรรม

เป้าหมาย น�าไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

กจิกรรมนีไ้ด้จดัขึน้โดยคณะท�างานชกัจงูการลงทนุจาก

ประเทศต่างๆ (Country Desk) รวมทั้งการด�าเนินการร่วมกับ

ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศทั้ง 13 แห่ง ใน 9 

ประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดเป็นจ�านวน 75 คณะ 

มีกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 220 ครั้ง ประกอบด้วย

• การจัดสัมมนาชักจูงการลงทุนทั่วไป 71 ครั้ง

• การจดัสมัมนากลุม่ย่อยเจาะกลุม่เป้าหมายรายสาขา 

28 ครั้ง

• การจัดกิจกรรม Mobile Unit /Door Knocking/ One 

on One Meeting 69 ครั้ง/ 401 บริษัท

• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 52 

ครั้ง/ 125 องค์กร

กลยุทธ์สู่อุตสำหกรรมฐำนควำมรู้
สถานการณ์โลกและภมูภิาคทีแ่ปรเปลีย่นอย่างรวดเรว็

ในระยะที่ผ่านมา เช่น การเติบโตด้านเศรษฐกิจและบทบาท

ที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกของภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่ประเทศที่มี

บทบาทหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฯลฯ ต้องเผชิญ

กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ขณะที่ญี่ปุ่นได้ขยายการลงทุนไปยัง

ต่างประเทศ อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจภายในและการ 

แข็งค่าของเงินเยนที่ผ่านมา รวมทั้งจากการมีปัญหาขัดแย้งกับ

จีนในเรื่องเกาะเตียวหยู 

นอกจากนี ้ยงัมกีารเตรยีมการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

ของอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่จะน�าไปสู่การขยายตัวด้าน

การค้า การลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้น และโอกาสที่เพิ่มขึ้นของ

การลงทุนของไทยในต่างประเทศ อีกทั้งการเกิดขึ้นและเติบโต

อย่างรวดเรว็ของธรุกจิบรกิารใหม่ๆ เพือ่รองรบัสภาวการณ์ของ

โลกที่เปลี่ยนแปลง 

ส�านักงานฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชักจูงการ

ลงทนุให้สอดรบักบัสถานการณ์ต่างๆ และเพือ่ให้สามารถแข่งขนั

ในการดงึดดูการลงทนุได้มากขึน้ โดยทศิทางอตุสาหกรรมไทยใน

อนาคตจะมุ่งพัฒนาในอุตสาหกรรมฐานความรู้ อุตสาหกรรม

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรรมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสีเขียว พลังงานทางเลือกและรักษา 

สิง่แวดล้อม อตุสาหกรรมด้านสขุภาพ และมุง่สูก่ารเป็นศนูย์กลาง

ด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
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“ส�ำนักงำนฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์
ชักจูงกำรลงทุนให้สอดรับกับสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ และเพื่อให้สำมำรถแข่งขันในกำรดึงดูด
กำรลงทุนได้มำกขึ้น”

ทั้งนี้ มีการปรับกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้การลงทุนสอดรับ

และทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

เครอืข่ายกบันกัลงทนุต่างชาตเิพือ่สร้างโอกาสและเพิม่ศกัยภาพ

ในการชักจูงการลงทุนยิ่งขึ้น

สัมพันธ์ที่แนบแน่นกับนักลงทุน
การจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนของส�านักงานในช่วง 

ต ่อไปจะลดปริมาณและเน ้นเพิ่มคุณภาพ โดยมุ ่ ง เน ้น

อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมต่อ

การพัฒนาประเทศ โดยส�านักงานฯ ได้ปรับลดจ�านวนการจัด

คณะเดินทางไปชักจูงการลงทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสม และมุ่ง

เจาะการชกัจงูเชงิลกึ โดยศกึษาเป็นรายอตุสาหกรรมทีล่งลกึมาก

ขึน้และครอบคลมุถงึแนวทางชกัจงูการลงทนุอตุสาหกรรมนัน้ๆ 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินการเพิ่มขึ้น 

ขณะเดียวกันส�านักงานฯ ริเร่ิมจัดท�าแผนชักจูงการ

ลงทุนเป็นรายบริษัท หรือ Customized Investor Plan (CIP) 

เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกในการเจาะเข้าสู่บริษัทที่มีศักยภาพในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย การน�าระบบติดตามนักลงทุน หรือ 

Investor Tracking System (ITS) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การด�าเนนิการ การเร่งเสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ หรอื 

Customer Relationship Management (CRM) ในรูปแบบเจาะ

ลึกทั้งกับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมรายเดิม และขยายฐานไปสู่

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติรายใหม่ รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน

ภาพรวมแก่บรษิทัทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ เช่น จดัส่งข้อมลู

ข่าวสารด้านการลงทุน กิจกรรมของส�านักงานฯ ฯลฯ ยิ่งไปกว่า

นั้น ยังมีการจัดท�าฐานข้อมูลหน่วยงานพันธมิตรเพื่อประกอบ

การจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าที่ในด้านส่งเสริมการลงทุน 

อีกด้วย 

นอกจากนีย้งัได้มุง่เน้นเจาะลกูค้าเป้าหมายในภมูภิาค

ใหม่ที่จะทวีความส�าคัญในอนาคตด้วย โดยเฉพาะในภูมิภาค

เอเชียใต้ ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง และมี

ศักยภาพเป็นทั้งแหล่งไปลงทุนในต่างประเทศและแหล่งรองรับ

การลงทนุจากต่างประเทศ แต่ปัจจบุนัยงัไม่มีการจดัตัง้ส�านกังาน

เศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาคนี้แต่อย่างใด ดังนั้น จึงได้ก�าหนด

จะเปิดส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนแห่งใหม่ ณ นครมุมไบ 

ประเทศอินเดีย 
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หากเปรยีบการลงทนุเป็นเหมอืนการเตบิโตของต้นไม้ ปัจจัยทีส่นบัสนนุการลงทนุ

คงเปรียบได้กับสารอาหารในปุ๋ยท่ีช่วยบ�ารุงให้ต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรง ดังนั้น ภารกิจ

หลกัส�าคญัประการหนึง่ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ คอืการพฒันาปัจจยั

สนบัสนนุการลงทนุ โดยประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างสภาพแวดล้อมและ

ปัจจยัทีเ่อือ้อ�านวยต่อการลงทนุโดยรวม และการลงทนุในอตุสาหกรรมส�าคญัตามนโยบาย

รัฐบาล รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

นักลงทุน โดยในปี 2555 ส�านักงานได้ด�าเนินงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน 

1. การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติภาย

หลังจากได้รับการส่งเสริม เช่น การเปิดด�าเนินการเครื่องจักร

และวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต เป็นต้น โดยในปี 2555 จัด

สมัมนาทัว่ประเทศรวม 13 ครัง้ ในจ�านวนนีเ้ป็นสมัมนาเกีย่วกบั

กฎระเบียบของกรมศุลกากรและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการ

ศุลกากรส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวม 2 ครั้ง 

เพื่อบูรณาการการท�างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมมนา

ที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดย

มีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 1,500 คน

2. การประสานระหว่างนักลงทุนกับหน่วยงานภาค

รฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมและปัจจยัที่

เอือ้อ�านวยต่อการลงทนุโดยรวม โดยด�าเนนิการใน 3 ด้าน ได้แก่

กิจกรรมประสำนงำนเพื่อแก้ไข
ปัญหำนักลงทุน

ปัญหาทีพ่บบ่อยครัง้ส�าหรบักจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ 

คือความไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ

ด้านต่างๆ ที่มีอยู่มากมายทั้งในด้านการส่งเสริมการลงทุน รวม

ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี

ปัญหาด้านการสือ่สารทีไ่ม่ครอบคลมุเพยีงพอระหว่างหน่วยงาน

กับนักลงทุน ท�าให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเกิดความ 

ผิดพลาดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจ

ส�านักงานฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการประสาน

งานเพือ่ลดปัญหาและแก้ไขปัญหาแก่นกัลงทนุ ดงันัน้ จงึจดัการ

ด�าเนินงานใน 2 รูปแบบ คือ 
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“ผู้ได้รับกำรส่งเสริมส่วนใหญ่มักประสบ
ปัญหำในด้ำนกำรด�ำเนินพิธีกำรศุลกำกร 
ได้แก่ ควำมผิดฐำนหลีกเลี่ยงอำกร ควำม
ผิดฐำนส�ำแดงเท็จ ควำมผิดฐำนน�ำของต้อง
ห้ำมเข้ำมำในหรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร”

2.1 การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ด้านภาษีอากร

เนือ่งจากผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิส่วนใหญ่มกัประสบปัญหา

ในด้านการด�าเนนิพธิกีารศลุกากร ได้แก่ ความผดิฐานหลกีเลีย่ง

อากร ความผดิฐานส�าแดงเทจ็ ความผดิฐานน�าของต้องห้ามเข้า

มาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ส�านักงานฯ จึง

แต่งตั้งคณะท�างานประสานงานด้านศุลกากรขึ้น เพื่อประสาน

และร่วมมือกับกรมศุลกากรในการก�าหนดนโยบายการใช้สิทธิ

ประโยชน์ด้านภาษอีากร รวมทัง้แก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการ

ด�าเนินพธิกีารศลุกากร และการปฏบิตัติามกฎหมายศลุกากร เพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็และหาข้อยตุิ

ในปัญหาของนักลงทุนที่เกิดขึ้นด้วย

2.2 การประสานงานแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ได้

ด�าเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

• ประชาสัมพันธ์รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ

นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในกิจการที่ได้รับการ 

ส่งเสริมการลงทุน แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมและส�านักงาน

จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ 

• จดัท�าโครงการ “เตรยีมความพร้อมแรงงานสูภ่าค

อุตสาหกรรม” โดยประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาน

ศึกษากับสถานประกอบการเพื่อฝึกทักษะนักศึกษาให้ตรงกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือลดปัญหาขาดแคลน

แรงงานให้กบักจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ เช่น วทิยาลยัเทคโนโลยี

หมู่บ้านครูกับบริษัทมิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย/มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท Caterpillar จ�ากัด เป็นต้น

• ประสานงานให้คณะอาจารย์และนักศึกษาไป

ศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ เพือ่ให้

ได้เหน็ถงึสภาพสถานประกอบการ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่เพือ่สนบัสนนุการแก้ไขปัญหา

แรงงาน

2.3 การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ 

ให้แก่นักลงทุน 

ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการส่งเสริมประสบปัญหาในการ

ด�าเนินธุรกิจจากความไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน

ภาครฐั ก่อให้เกดิความเสยีหายทัง้ต่อธรุกจิเองและต่อภาพลกัษณ์ 

การลงทุนของประเทศ ดังนั้น ได้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ต่างๆ เป็นต้นว่า

• ปัญหาการประกาศใช้ผังเมืองรวม ซึ่งมีผลต่อการตั้ง 

ขยาย หรือประกอบกิจการของโรงงาน

• ปัญหาการขออนุญาตน�าเข้าวัตถุอันตรายจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• ปัญหาการขออนุญาตน�าเข้าอุปกรณ์ส่ือสารจาก

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

• ปัญหาการขออนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน 

หรือขยายโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม

• ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและ

วัตถุดิบของส�านักงาน
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กิจกรรมสัมมนำชักจูงกำรลงทุน
ในส่วนภูมิภำค

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะเร่งสร้างความเช่ือม่ัน

ของประเทศและกระตุน้การลงทนุในประเทศเพิม่ขึน้ ในปี 2555 

ส�านักงานได้จัดสัมมนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเก่ียวกับนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุน และเร่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนรับฟังปัญหา

และอุปสรรคในการประกอบธรุกจิ รวมทัง้แลกเปลีย่นข้อคิดเหน็

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวม 30 ครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วม

การสมัมนาจากผูป้ระกอบการทัง้ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและไม่ได้รบั

การส่งเสริมรวมประมาณ 1,800 คน

กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรในประเทศ

เป็นกิจกรรมน�าคณะนักลงทุน นักธุรกิจ ผู้ประกอบ

การทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและผู้มีศักยภาพในการขอรับการ 

ส่งเสรมิ โดยในปี 2555 ได้จดักจิกรรมรวม 8 ครัง้ เน้นผูป้ระกอบการ 

SMEs ในภูมิภาคต่างๆ เดินทางในลักษณะ Cross Region ไป

เยี่ยมชมกิจการที่ประสบความส�าเร็จ ส�ารวจโอกาสและลู่ทาง

การลงทุน พร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับคณะนักลงทุน

ที่ร่วมเดินทางด้วยกันและนักลงทุนท้องถิ่นในภูมิภาคที่เดินทาง

ไปพบปะ นอกจากนี ้ยงัเปิดเวทเีสวนาเพือ่แลกเปลีย่นข้อคดิเห็น

ระหว่างคณะผู้ประกอบการที่เดินทางไปและนักลงทุนท้องถิ่น 

รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ผูป้ระกอบการ

ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมนอกจากจะสร้างเครอืข่ายทางธรุกจิได้แล้ว ยงั

ได้รับมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี

ในการผลิตอีกด้วย

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินการในปี 2556 ส�านักงานฯ 

ยังคงเดินหน้าพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยประสาน

งานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างสภาพแวดล้อมและปัจจยั

ที่เอื้ออ�านวยต่อการลงทุนโดยรวม และประสานงานหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานักลงทุน รวมทั้ง

ชักจูงการลงทุนในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ

ม่ันใจและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต
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กำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรม

โลกที่ซับซ้อนในปัจจุบันเป็นการยากที่จะสร้างประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนได้ หาก

ปราศจากการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบที่ดีพอ ยิ่งขึ้นชื่อว่ายุค “ไร้พรมแดน” ด้วยแล้ว มิติการ

เชื่อมโยงยิ่งเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ น่ันเพราะการเช่ือมโยงหรือบูรณาการด้านต่างๆ คือการน�ามา

ซึ่งความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในที่สุด ดังนั้น จึงไม่แปลกอะไรหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จะให้น�้าหนักกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือ

การรับช่วงการผลิต ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ เนื่องจากเกิดประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะช่วยลดการน�าเข้า

วตัถดุบิและชิน้ส่วนจากต่างประเทศ สร้างโอกาสการจ้างงาน รวมไปถงึก่อให้เกดิการถ่ายทอด

ทางเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรายใหญ่ไปยังผู้ประกอบการที่รับช่วงการผลิตอีกด้วย ซึ่งล้วนก่อให้

เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Custom-

ers) จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ช้ินส่วนภายในประเทศมาก

ขึ้น โดยหน่วย BUILD จะเป็นสื่อกลางติดต่อเพื่อให้มีการพบปะ

กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการพาผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้า

เยีย่มชมโรงงานผูซ้ือ้ ทัง้นีเ้พือ่เปิดโอกาสให้เหน็ภาพขัน้ตอนการ

ประกอบ รวมทั้งเห็นโอกาสที่จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในการป้อน

ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ซื้อ

และผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยตรง 

กจิกรรมตลาดกลางซือ้ขายชิน้ส่วน (Market Place) 

เปน็กจิกรรมเกี่ยวกับ Procurement โดยหน่วย BUILD ท�าหนา้ที่

เป็นสือ่กลางในการจดัหาแหล่งเชือ่มโยงอตุสาหกรรมให้ผูซ้ือ้และ

2 ทศวรรษแห่งกำรริเริ่ม
จากเหตุผลข ้างต ้น หน ่วยพัฒนาการเช่ือมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD – BOI Unit for Industrial Linkage 

Development) จึงได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ 

เชือ่มโยงอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2555 นบัเป็นการ

ครบรอบ 2 ทศวรรษ แห่งการด�าเนินงานของหน่วย BUILD ซึ่ง

หน่วย BUILD ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนและ

ผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

อย่างสูงสุด 

ส�าหรับกิจกรรมท่ีหน่วย BUILD ได้ด�าเนินการอยู่

ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
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ผูผ้ลติชิน้ส่วนมาพบกนัเสมอืนเป็น One-Stop Sourcing Center 

โดยผูซ้ือ้จะมกีารน�าเสนอนโยบายการจดัซือ้ และความต้องการ

จัดซื้อชิ้นส่วน พร้อมทั้งน�าชิ้นส่วนตัวอย่างที่ต้องการซื้อมา 

จัดแสดง ในห้องประชุมที่หน่วย BUILD ก�าหนด ซึ่งกิจกรรม 

ดงักล่าว ผูซ้ือ้จะได้พบกบัผูผ้ลติชิน้ส่วนหลายราย อกีทัง้ยงัจะได้

พบปะเจรจาธุรกิจได้โดยตรง

บรกิารจดัหาผูผ้ลติชิน้ส่วน (Sourcing Service) และ

บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หน่วย BUILD ให้บริการ

ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ต้องการ

จัดซื้อชิ้นส่วนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยการจัดหา

ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทผู้ซ้ือ นอกจากน้ียังช่วยจัดให้ 

ผู้ซื้อได้พบปะกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในลักษณะ One-on-One Meet-

ings และประสานงานเกีย่วกบัการเยีย่มชมโรงงานผูผ้ลติชิน้ส่วน

ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการ 

สัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการไทย หน่วย BUILD ได้ร่วมมือกับองค์กร

ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู ้แก่ 

ผู้ประกอบการไทย โดยในแต่ละครั้งจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้

เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ไทย เช่น แนวทางปรับปรุงการบริหาร ปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาความสามารถ

ไปในทิศทางตามที่บริษัทผู้ซื้อต้องการ อันจะน�าไปสู่โอกาสใน

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่มากขึ้น

“ครบรอบ 2 ทศวรรษ แห่งกำรด�ำเนินงำน
ของหน่วย BUILD ซึ่งหน่วย BUILD ยังคง
เดินหน้ำให้ควำมช่วยเหลือแก่นักลงทุนและ 
ผู้ประกอบกำรไทย โดยมุง่เน้นให้เกิดกำรเช่ือมโยง
อุตสำหกรรมอย่ำงสูงสุด”

ในแง่ของการพัฒนาผู ้ประกอบการให้ก้าวสู ่ระดับ

นานาชาตินั้น หน่วย BUILD ได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมน�าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วม

งานแสดงสนิค้าในระดบันานาชาต ิ(Internationalization) ใน

แต่ละปี หน่วย BUILD จะจัดกิจกรรมน�าคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนของ

ไทยไปร่วมงานแสดงสนิค้าและนทิรรศการในต่างประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ผลิตช้ินส่วนไทยได้มีโอกาสเชื่อมโยง 

การผลิตกับลูกค้าในต่างประเทศและขยายฐานลูกค้าไปยัง 

ต่างประเทศ ทั้งนี้ การผลิตป้อนให้กับลูกค้าต่างประเทศนั้น 

จะท�าให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยมีโอกาสเรียนรู้และรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ จากลกูค้า อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

ในการน�ามาใช้ปรับปรุงความสามารถในการผลิตของตนให้

สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป

บริการข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต (Online Information) หน่วย BUILD ท�าการ

พฒันาฐานข้อมลูอตุสาหกรรมสนบัสนนุอาเซยีน (ASEAN Sup-

porting Industry Database – ASID) ผ่านเวบ็ไซต์ www.asidnet.

org ซึง่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมสนบัสนนุสามารถน�าข้อมลู 

ของตนมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าว โดยในเว็บไซต์นี้จะมี 

รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกที่แสดงถึงความสามารถในการผลิต 

ถือเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ซื้อในการคัดกรองเบื้องต้น ปัจจุบันมี

ฐานข้อมลูสมาชิกใน ASID กว่า 18,000 บริษทั จาก 10 ประเทศ

อาเซียน 
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งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต จาก

ความส�าเร็จในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี หน่วย 

BUILD จึงจัดกิจกรรมรับช่วงการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ภายใต้ชื่องาน “SUBCON Thailand” โดยเริ่มครั้งแรกต้ังแต่

ปี 2550 ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี อันเห็นได้จากจ�านวน 

ผูเ้ข้าร่วมออกบธู ผูเ้ข้าเยีย่มชมงาน รวมไปถงึจ�านวนบรษิทัผูซ้ือ้ที่

เข้าร่วมในงานทีส่งูขึน้ทกุปี ในปีล่าสดุซึง่นบัเป็นครัง้ที ่6 ของงาน 

SUBCON Thailand ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2555 

โดยมีผูเ้ข้าร่วมออกบธู 300 ราย ยอดผูเ้ข้าเยีย่มชมงานประมาณ 

21,000 คน จ�านวนบริษัทผู้ซื้อ 265 บริษัท จาก 12 ประเทศ 

และยังมีแนวโน้มเกิดการซื้อขายกันมากกว่า 6,300 ล้านบาท

กิจกรรมเชือ่มโยงอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2555

กิจกรรม จ�านวน

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Customers) 16 ครั้ง

กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market Place)     10 ครั้ง

จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service)/บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

- จัด One-one-One Meetings/Factory Visits 8 ครั้ง

- จัดหาข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ผู้ซื้อ 138 ราย

จัดน�าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ (Internationalization) 11 ครั้ง

จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย 10 ครั้ง

จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต (SUBCON Thailand)  1 ครั้ง

บริการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supporting Industry Database: ASID) จ�านวนสมาชิก 18,266 บริษัท จาก
ทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน

ผลการจัดงาน Subcon Thailand

ปี จ�านวนผู้เข้า 
ร่วมออกบูธ

จ�านวนผู้เข้า 
เยี่ยมชมงาน

จ�านวน 
บริษัทผู้ซื้อ

มูลค่าการเชื่อมโยง 
ที่เกิดขึ้นในงาน

9-13 พฤษภาคม 2550 189 บูธ 4,581 คน/วัน 90 บริษัท จาก 14 ประเทศ 1,209 ล้านบาท

14-17 พฤษภาคม 2551 251 บูธ 5,422 คน/วัน 177 บริษัท จาก 16 ประเทศ 2,557 ล้านบาท

13-16 พฤษภาคม 2552 188 บูธ 4,5560 คน/วัน 180 บริษัท จาก 12 ประเทศ 3,020 ล้านบาท

13-15 พฤษภาคม 2553 237 บูธ 5,960 คน/วัน 223 บริษัท จาก 14 ประเทศ 4,531 ล้านบาท

19-21 พฤษภาคม 2554 247 บูธ 7,203 คน/วัน 317 บริษัท จาก 12 ประเทศ 5,481 ล้านบาท

17-19 พฤษภาคม 2555 300 บูธ 7,289 คน/วัน 265 บริษัท จาก 12 ประเทศ 6,329 ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

55



สถิติการให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน 

หน่วย : ครั้ง

ปี ฝ่ายวีซ่า ฝ่ายใบอนุญาตท�างาน การบันทึกการรับโทรศัพท์ รวม

2550 37,661 29,762 15,250 82,673  

2551 38,688 29,413 15,031 83,132

2552 38,597 28,529 13,445 80,571

2553 38,696 28,980 14,280 81,956

2554 30,619 30,512 15,426 85,446

2555 46,713 35,901 15,500 98,114

ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำน

ผนึกก�ำลัง สตม. และกรมกำรจัดหำงำน
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service Center for Visa and 

Work Permits) จัดตั้งขึ้นโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ 

ใบอนุญาตท�างาน เริม่ให้บรกิารตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา  มีจดุมุ่งหมายเพือ่เสรมิสร้าง 

และสนับสนุนการลงทุนที่ดีและอ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน โดยมีขอบข่ายการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ การอนุญาตวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในประเทศ การอนุญาตให้ท�างานในประเทศแก่คนต่างด้าว 

การอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร และการเปล่ียนประเภทของวีซ่าในรูปแบบ 

การบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)

รายงานประจ�าปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

56



“ณ สิ้นปี 2555 พบว่ำมีชำวต่ำงชำติที่ได้รับ 
วีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำนจำกศูนย์วีซ่ำและ 
ใบอนุญำตท�ำงำน มีจ�ำนวนรวม 24,990 คน 
ผู้ตดิตำมอกี 52,075 คน รวมเป็น 77,065 คน”

หน่วยงานที่ส�าคัญที่ด�าเนินการร่วมกันภายใต้ศูนย์

แห่งนี้ประกอบด้วยส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน โดย

การท�างานร่วมกันเช่นนี้ท�าให้สามารถลดเวลาท�างานให้แล้ว

เสร็จได้ภายใน 3 ชั่วโมง นับต้ังแต่เวลาที่รับค�าขอและมีหลัก

ฐานครบถ้วน

ปกติการต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตท�างานจะต้องต่อ

อายุทุก 2 ปี โดย ณ สิ้นปี 2555 พบว่ามีชาวต่างชาติที่ได้รับ

วีซ่าและใบอนุญาตท�างานจากศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน 

มีจ�านวนรวม 24,990 คน ผู้ติดตามอีก 52,075 คน รวมเป็น 

77,065 คน โดยชาวต่างชาติที่มาใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ

แรก คือ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา

ก้ำวสู่บริกำรระบบงำนช่ำงฝีมือ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2555 ส�านักงานฯ ได้มีการพัฒนาระบบงาน

ช่างฝีมือ e-Expert system ขึ้น เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้

ประกอบการที่ได้ยื่นค�าร้องการส่งเสริมในการขออนุญาตน�าคน

ต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบออนไลน์ผ่านระบบงานโดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและ

สถานที่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 เป็นต้น

มา ภายใต้ประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่ ป. 2/2555 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาต

น�าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส�าหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) 

นอกจากการย่ืนค�าร้องแบบออนไลน์แล้ว ในระบบ

งานฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการระบสุถานทีท่ีจ่ะรบัหนงัสอื

อนุมัติจากส�านักงานฯ ได้ทั้งที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต

ท�างานในกรงุเทพมหานครหรอืศนูย์ภมูภิาคทัง้ 7 แห่ง (เชยีงใหม่ 

พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี) 

รวมถึงระบุสถานที่ขอรับบริการอยู่ต่อกับส�านักงานตรวจคน 

เข้าเมอืง/ด่านตรวจคนเข้าเมอืง และขอต่ออายใุบอนญุาตท�างาน

จากกรมการจัดหางาน/ส�านักงานจัดหางานจังหวัด โดยในช่วง

เริ่มต้นใช้ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System ตั้งแต่เดือน

เมษายน–ธนัวาคม 2555 ส�านกังานยงัคงจดัพมิพ์และส่งหนงัสอื 

อนุมัติ/อนุญาตน�าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรถึง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยระบบกระดาษ คู่ขนานกับการจัดเก็บ

เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อรองรับการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สตม. และกรมการจัดหางาน 

ส�านักงานได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ

ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System ขึ้น โดยหน่วยงานจะได้

รับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือให ้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถสืบค้น เรียกดู จัดพิมพ์ หรือ

จัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือครุฑ) ที่ต้องการได้อย่าง

สะดวกและรวดเรว็ผ่านทางเวบ็ไซต์ โดยมแีผนจะเริม่ใช้งานระบบ

อย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2556 เป็นต้นไป
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ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน

การจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Invest-

ment Center: OSOS) เป็นมาตรการปรับปรุงการให้บริการของรัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการติดต่อธุรกิจ ท้ังนักลงทุนรายเดิม (Existing Investors) และเป็นการเร่งรัดขั้นตอน

ต่างๆ แก่นกัลงทนุรายใหม่ (New Investors) ให้สามารถเริม่ต้นประกอบธรุกจิได้เรว็ขึน้ เพ่ือ

สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเห็นว่า ภาครัฐต้องการมุ่งเน้นการปรับปรุงการให้บริการและ

กระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้วยมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์

และบรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศไทยในภาพรวม 

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงคมนาคม ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนีย้งัได้รบัความร่วมมอืเพิม่เตมิจากหน่วยงาน

พันธมิตร อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมป่าไม้ 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ (Thailand 

Science Park) เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย ศูนย์

บริการส่งออกเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์ CAT, TOT ธนาคาร

ต่างๆ อาทิ กสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ HSBC, 

SME Bank 

ในการด�าเนินการที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 10 กระทรวง 21 หน่วยงาน โดยการ

จดัส่งเจ้าหน้าทีม่าร่วมให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

กับการเริ่มต้นท�าธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร กรมสรรพากร 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กรมธุรกิจพลังงาน กรม 

เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส ่งเสริมการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมที่ดิน กรมโยธาธิการ

และผงัเมอืง การประปาส่วนภมูภิาค การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค การ

ไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ส�านักงาน
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“นักลงทุนต่ำงชำติส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน 
รำยใหม่ ซึ่งมีควำมต้องกำรเบื้องต้นเป็น
บริกำรค�ำปรึกษำเพื่อเตรียมกำรลงทุน หรือ
ติดต่อขอรับบริกำรของหน่วยงำนในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ” 

ประเภทผู้มารับบริการ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 รวม สัดส่วน (%)

นักลงทุน 8,470 6,443 3,659 18,547 90.8

นักวิชาการ 14 19 689 722 3.5

ประชาชนทั่วไป 1,101 51 6 1,158 5.7

รวม 9,585 6,513 4,354 20,427 100

จ�านวนของบริการทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน แยกตามประเภท

ประเภทบริการ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

1. ให้ค�าปรึกษา 871 1,207 1,172

2. รับเรื่อง-ส่งต่อ 19 40 55

3. จดทะเบียน อนุมัติ-อนุญาต 15,074 9,732 4,105

4. การแนะน�า OSOS 69 57 83

5. รับคณะ 99 20 55

ในปีงบประมาณ 2555 จ�านวนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร 

9,585 ราย จ�าแนกเป็นสัญชาติไทย 8,137 ราย (84.9%) และ

นักลงทุนต่างชาติ 1,448 ราย (15.1%) โดยสัญชาติ 5 ล�าดับแรก

ที่มาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และ

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

ผู้ใช้บริกำรปีงบประมำณ 2555 
เกือบหมื่นรำย

นบัจากเปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2552 

ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2555 มผีูม้าขอรบับรกิาร 20,427 ราย โดย

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนและผู้ประกอบการในสัดส่วน

มากถึง 90.8% โดยจ�านวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
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ผลการส�ารวจความพึงพอใจในบริการ ปี 2555

ระดับความพึงพอใจในการบริการ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1. ด้านสถานที่      

 1.1 สถานที่ สิ่งอ�านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 84.16 15.25 0.60 0.00

 1.2 ความเหมาะสมของที่ตั้ง 81.61 17.49 0.90 0.00

2. ด้านบริการ     

 2.1 ความสะดวก รวดเร็ว 83.11 15.99 0.90 0.00

 2.2 การให้ค�าแนะน�า ตอบข้อซักถาม และข้อมูล ชัดเจนตรง 
  ตามความต้องการ

80.72 17.79 1.49 0.00

 2.3 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 82.96 15.70 1.35 0.00

 2.4 ความเอาใจใส่ กริยา มารยาท ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 83.26 15.10 1.64 0.00

3. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ 82.96 15.84 1.05 0.15

บริกำรทุกระดับประทับใจ
นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายใหม่ ซึ่ง

มีความต้องการเบื้องต้นเป็นบริการค�าปรึกษาเพื่อเตรียมการ

ลงทนุ หรอืตดิต่อขอรบับรกิารของหน่วยงานในการด�าเนนิธุรกจิ 

อาทิ การยื่นขอรับการส่งเสริม เขตส่งเสริมการลงทุน กิจการที่

เปิดให้การส่งเสริม สิทธิประโยชน์ทั้ง Tax และ Non-Tax การใช้

ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ราคา 

ความเหมาะสมของนิคมฯ ตามประเภทกิจการอุตสาหกรรม 

การนัดหมายดูพื้นท่ีของนิคมอุตสาหกรรมทั้งของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมของเอกชน 

ประเภทกิจการที่ต้องท�า EIA หรือ HIA แนวทางการจัดท�า

รายงาน EIA การจดทะเบียนบริษัทและการขออนุญาตด�าเนิน

ธุรกิจของคนต่างด้าวกรณีหุ ้นต่างชาติข้างมากหรือทั้งหมด 

พธิกีารศลุกากร พกิดัอตัราภาษศีลุกากรทัว่ไป และภายใต้กรอบ

ข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆ การขออนุญาตต้ังโรงงาน 

ระเบียบและข้อก�าหนดในเรื่องที่ตั้งโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน 

และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ส�าหรับผู้มาขอรับบริการที่เป็นนักลงทุนไทยส่วนใหญ่

เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่ด�าเนินกิจการแล้วในปัจจุบัน โดย

มีความต้องการบริการในเรื่องการขออนุมัติอนุญาตของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งสามารถ

ใช้บริการเบ็ดเสร็จได้ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน 

ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี นอกจากนี้ ผู้ที่มาติดต่อในเรื่องวีซ่าและ 

ใบอนุญาตท�างานที่ต้องการให้หน่วยงานรับรองเอกสาร ยัง

สามารถขอรับบริการดังกล่าวได้จากศูนย์ประสานการบริการ

ด้านการลงทนุ แทนทีจ่ะต้องเดนิทางไปทีส่�านกังานประกนัสงัคม 

หรือส�านักงานพาณิชย์ในเขตพื้นที่ 

ส�าหรับผลการส�ารวจผู้มาใช้บริการในปี 2555 พบว่า

โดยภาพรวมแล้วมีความพึงพอใจในระดับดีมากเป็นสัดส่วนสูง

ถึง 83% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้

บริการในระดับดีเยี่ยม

ผลกำรส�ำรวจผู้มำใช้บริกำรในปี 2555 พบว่ำ
โดยภำพรวมแล้วมีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก
เป็นสัดส่วนสูงถึง 83% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรในระดับ
ดีเยี่ยม

รายงานประจ�าปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

60



กำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ให้ความส�าคัญกับการ

ลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น เห็นได้จากแนวทางและยทุธศาสตร์ในการส่งเสรมิการลงทนุไทยใน

ต่างประเทศ ทีถู่กบรรจใุนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

ได้ให้ความส�าคัญกับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศในภูมิภาค อีกทั้งค�าแถลง

นโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 

ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่มีศักยภาพ 

ลงทุนไทยในต่ำงประเทศสูงกว่ำ
ต่ำงชำติลงทุนในไทย

ภาวการณ์ลงทุนในต่างประเทศของไทย หากเปรียบ

เทียบกับประเทศสมาชิก AEC พบว่า ในปี 2555 ประเทศที่มี

การไปลงทนุในต่างประเทศมากทีส่ดุ คอื สงิคโปร์ (มลูค่า 25,000 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) รองลงมาคือมาเลเซีย (มูลค่า 15,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) และไทย (มูลค่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ตามล�าดับ ในอดีตการลงทุนของไทยในต่างประเทศไม่มากนัก 

จนกระทั่งในปี 2554 ต่อเนื่องถึงปี 2555 ที่สถิติการลงทุนของ

ไทยในต่างประเทศ (Outward FDI – OFDI) สูงกว่าการลงทุน

ของต่างชาติที่เข้ามาไทย (FDI) 

ประเภทกจิการไทยทีไ่ปลงทนุในต่างประเทศนบัตัง้แต่

ปี 2549 – 2554 สดัส่วนของการเข้าไปลงทนุในต่างประเทศของไทย 

จ�าแนกตามประเภทกิจการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกิจการด้าน

เหมืองแร่ ถ่านหินและปิโตรเลียมค่อนข้างมากถึง 27% รองลง

มาคอืการเงนิการธนาคาร การประกนัภยั 14% และอตุสาหกรรม

อาหาร 6% ตามล�าดับ ส่วนที่เหลือจะเป็นด้านสิ่งทอและอื่นๆ 

กระจายกันไป 

ประเทศที่เป็นแหล่งลงทุนส�าคัญของไทยในการลงทุน

ของไทยในต่างประเทศ ที่ผ่านมาจะอยู่ใน 3 ประเทศหลัก ได้แก่ 

เมียนมาร์ สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยสิงคโปร์กับฮ่องกง ส่วนใหญ่

จะเป็นเรื่องของการตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อไปลงทุนยังประเทศอื่น

อีกต่อหนึ่ง ในขณะที่การลงทุนในเมียนมาร์จะเป็นการลงทุน

โดยตรง 
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ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการไปลงทุนในต่างประเทศ

มีหลายประการ ทั้งเพื่อเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ เพื่อแสวงหา

ทรพัยากรไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรธรรมชาต ิวตัถดุบิ แรงงาน รวม

ถึงเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตนโดยอาจ

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนอง

ความต้องการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือใช้สิทธิพิเศษ

ทางภาษีของประเทศที่ไปลงทุน เป็นต้น

แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
แนวโน้มการลงทุนไทยในต่างประเทศคาดว่าเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ด้วยเหตุผลส�าคัญ คือ จากการที่

ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้น กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน

ในตลาดส่งออก ท�าให้ต้องแสวงหาฐานการผลิตในต่างประเทศ

ที่มีต้นทุนถูกลง

แนวโน้มส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ นักลงทุนไทยมี

ความสนใจลงทุนในรูปของการซื้อกิจการมากขึ้นเพราะแม้จะ

มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ท�าให้ขยายธุรกิจได้รวดเร็ว เนื่องจากได้

ฐานลูกค้าเดิม และได้ประโยชน์อีกหลายอย่างทั้งในเรื่องตรา 

สินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และบุคลากร 

ขณะเดียวกันนักลงทุนไทยนอกจากจะสนใจไปลงทุน

ในกลุม่อาเซยีนแล้ว ยงัเริม่ขยายการลงทนุไปอนิเดยี ออสเตรเลยี 

และตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่านัก

ลงทุนไทยหลายสาขามีศักยภาพและความเข้มแข็งพอที่จะไป

แข่งขันกับนักลงทุนชาติอื่น 

บีโอไอจัดตั้งกองส่งเสริมกำร
ลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิการลงทนุจงึจดัตัง้กองส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศ

ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขนัและสร้างมลูค่าเพิม่ เพิม่รายได้แก่ประเทศ

จากผลก�าไรจากการไปลงทุนในต่างประเทศและเพิ่มบทบาท

ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจโลก พร้อมกันนี้คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนได้ก�าหนดประเทศเป้าหมายการลงทุนและ

อุตสาหกรรมเป้าหมายสรุปได้ ดังนี้

“ในอดตีกำรลงทนุของไทยในต่ำงประเทศไม่มำก
นัก จนกระทั่งในปี 2554 ต่อเนื่องถึงปี 2555 ที่
สถติกิำรลงทนุของไทยในต่ำงประเทศ (Outward 
FDI – OFDI) สงูกว่ำกำรลงทนุของต่ำงชำตทิีเ่ข้ำ
มำไทย (FDI)”

เปรียบเทียบ FDI และ OFDI ของไทย

โดยปกติ FDI จะสูงกว่า OFDI แต่ในปี 2554 นับเป็นครั้งแรกทีต่ัวเลข OFDI มากกว่า FDI และปี 2555 ตัวเลข OFDI จะสูงกว่า FDI มากยิง่ขึ้น
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“นกัลงทนุไทยมคีวำมสนใจลงทนุในรปูของกำร
ซื้อกิจกำรมำกขึ้นเพรำะแม้จะมีควำมเสี่ยงสูงแต่
ก็ท�ำให้ขยำยธุรกิจได้รวดเร็ว”

ประเทศเป้าหมายการลงทุน แบ่งเป็น 3 ระดับ โดย

ให้ความส�าคัญอันดับแรกกับการลงทุนใน 4 ประเทศเป้าหมาย 

คือ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ส�าหรับกลุ่มที่ให้

ความส�าคัญเป็นอันดับ 2 คือ ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน จีน 

อินเดีย และกลุ่มที่ให้ความส�าคัญเป็นอันดับ 3 คือ ประเทศใน

ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา

อตุสาหกรรมเป้าหมาย มุง่เน้นส่งเสรมิการลงทนุไทย

ในต่างประเทศในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรธรรมชาติ 

เหมืองแร่ พลงังาน ธรุกจิทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น ธรุกจิทีป่ระเทศไทย

ไม่ได้รับ GSP จากประเทศพัฒนา เกษตรและเกษตรแปรรูป 

ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการ

ท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม สปา โรงพยาบาล 

สนิค้าอปุโภคบรโิภค วสัดกุ่อสร้าง งานรบัเหมาก่อสร้างและธรุกจิ

อสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมหลำกหลำยเพื่อส่งเสริม
กำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ 

ส�านักงานฯ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุน

ผู้ประกอบการไทยในการไปลงทุนในต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

- การศึกษาลู่ทางการลงทุนเชิงลึกในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายในสาขาต่างๆ เช่น เกษตร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่องเที่ยวและบริการ กิจการก่อสร้าง กิจการ

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

- การน�าคณะนักลงทุนไทยไปส�ารวจลู่ทางการลงทุน 

โดยเป็นการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

- การเจรจาจบัคูธ่รุกจิกบันกัลงทนุท้องถิน่ รวมทัง้เยีย่มชม 

ทั้งโรงงานของนักลงทุนไทยและโรงงานของนักลงทุนท้องถิ่น

- จัดสัมมนาเผยแพร่ลู ่ทางการลงทุน ครอบคลุม

เนื้อหา กฎระเบยีบในการท�าธรุกจิของประเทศนัน้ๆ อตุสาหกรรม

ทีน่่าสนใจ โอกาสและลู่ทางการลงทุน

- จดัตัง้ศนูย์พฒันาการลงทนุไทยในต่างประเทศ (Thai 

Overseas Investment Support Center - TOISC) จัดหลักสูตร

ฝึกอบรมเพือ่สร้างนกัลงทนุไทยในการไปลงทนุต่างประเทศโดย

เปิดอบรมไปแล้ว 4 รุน่ จ�านวน 139 ราย และมแีผนอบรมเพ่ิมเตมิ

ในปีงบประมาณ 2557 อีกประมาณ 100 ราย

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อ

บริการข้อมูลข่าวสารและให้บริการค�าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายประเทศแก่นักลงทุน 

- จ้างที่ปรึกษาในต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือแนะน�า

นักลงทุน เช่น เมียนมาร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม 

- การต้ังส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนใน AEC 

(มีแผนเบื้องต้นเปิดใน 3 ประเทศ คือ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย 

และเวียดนาม)
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ไม่ใช่เรือ่งง่ายทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่จะน�าเม็ดเงนิออกไปลงทนุในประเทศอืน่ที่

ไม่ใช่ของตน นั่นเพราะพวกเขามองว่ามันคือ “ความเสี่ยง” อย่างหนึ่ง หากทว่ามุมมองและ

วถิขีองโลกยคุใหม่ กลบัผลกัดนัให้การลงทนุนอกประเทศทีเ่คยมองว่าเป็นความเสีย่งเปล่ียน

มาเป็น “โอกาส” ได้อย่างมนียัยะส�าคญั ฉะนัน้ ความน่าสนใจในตอนนีจ้งึไม่อยูท่ีว่่าประเทศ

ผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนยังประเทศใด หากแต่อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะสร้างความเชื่อมั่นเพื่อ

ดึงการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างไรต่างหาก  

ควำมเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้น
การศึกษาพบว่าความเช่ือม่ันของนักลงทุนต่างชาติ 

ได้กลับคืนสู่สภาวะปกติภายหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน

ปี 2554 โดยความเช่ือม่ันต่อสถานการณ์ในประเทศไทยใน

ปี 2555 อยู่ในระดับที่สูงกว่าปี 2554 ซึ่งเช่ือม่ันว่าจะมีรายได้

และผลตอบแทน (ก�าไร) เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา (อาทิ สิ่งทอ เครื่องประดับ และเครื่อง

หนัง) ยังวิตกกังวลต่อรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าให้กับตลาด

ในประเทศ เนื่องจากมีการน�าเข้าสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุน

ต�่ากว่ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย

โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำม
เชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำงชำติ

เพือ่ให้เข้าใจต่อการเข้ามาลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติ 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความ 

เชือ่ม่ันในการลงทนุ ซึง่หนึง่ในกระบวนการส�าคญัในการท�าความ

เข้าใจกค็อืการศกึษาและวเิคราะห์ความเชือ่มัน่นกัลงทนุต่างชาติ

ในประเทศไทยนัน่เอง โดยในปี 2555 บรษิทั ศนูย์วจัิยและพฒันา

ระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ จ�ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา 

ได้ด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้แก่บริษัทต่างชาติ และมีผู้

ตอบแบบสอบถามรวม 414 ราย (ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้

ต่างชาติหลักเป็นชาวเอเชีย โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น) โดยผลสรุป

พบว่าความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุต่างชาตเิป็นไปในทศิทางทีด่ขีึน้
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“นักลงทุนต่ำงชำติที่ประกอบกิจกำรใน
ประเทศไทย 60.5% ยังมั่นใจและตัดสินใจด�ำเนิน
กิจกำรในประเทศไทยต่อไป โดยมีสูงถึง 31.6% 
ที่มีแผนจะขยำยกิจกำรในประเทศไทย”

การส�ารวจยงัพบว่านโยบายค่าจ้างข้ันต�า่ 300 บาท/วนั 

ที่เริ่มประกาศใช้ในบางจังหวัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 (ก่อน

จะประกาศใช้ทัว่ประเทศในปี 2556) นบัเป็นปัจจยัทีมี่ผลกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระดับที่แตกต่างกันไป โดยกลุ่ม

ธรุกจิทีใ่ช้แรงงานฝีมอื (Skilled Labors) เป็นส่วนมาก เช่น อญัมณี 

หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่ง

มีค่าจ้างขั้นต�่าที่ใกล้เคียง 300 บาท/วัน อยู่แล้ว จะได้รับผล 

กระทบค่อนข้างน้อยและไม่วติกกงัวลกบันโยบายปรบัขึน้ค่าจ้าง

ขั้นต�่าแต่อย่างใด 

ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่ต้องพ่ึงพิงแรงงานจ�านวนมากและ

กลุ่มที่มีท�าเลในจังหวัดที่ค่าจ้างขั้นต�่ายังต�่ากว่า 300 บาท/วัน 

มาก จะวติกกงัวลว่าค่าจ้างขัน้ต�า่ทีป่รบัเพิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด 

จะท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ส่งผลให้การ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาของกลุ่มหลังนี้คือ การน�าเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น เพื่อประหยัดแรงงาน และ 

บางรายใช้วิธีพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Pro-

ductivity) ให้สูงขึ้น แทนการเพิ่มจ�านวนแรงงาน

แผนด�ำเนินกำรและขยำยกิจกำร 
ในประเทศไทย

แม้ช่วงก่อนส�ารวจความคิดเห็นจะมีปัจจัยที่ส่งผล 

กระทบต่อความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุหลายปัจจัย แต่นกัลงทนุต่าง

ชาตทิีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย 60.5% ยงัมัน่ใจและตดัสนิ

ใจด�าเนนิกจิการในประเทศไทยต่อไป โดยมสีงูถงึ 31.6% ทีม่แีผน

จะขยายกจิการในประเทศไทย และมผีูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว

จาก 408 ราย ซึง่คดิเป็นเพยีง 0.3% ทีต่ดัสนิใจถอนการลงทนุ

ออกจากประเทศไทย เนือ่งจากวางแผนการด�าเนนิธรุกจิผดิพลาด

ปัญหำแรงงำนทั้งด้ำนปริมำณ 
และคุณภำพ

แรงงาน นับเป็นส่วนประกอบส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง

ของระบบอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่อง

แรงงานยงัมอีปุสรรคหลายประการทีอ่าจกระทบต่อความเชือ่ม่ัน 

ของนักลงทุนต่างชาติได้ โดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญจาก

มากไปหาน้อยดังนี้

• ทุกประเภทกิจการในประเทศไทยขาดแคลน

แรงงานกลุ่มไร้ฝีมือมากขึ้น

• คุณภาพของแรงงานไทยลดลง โดยเฉพาะกลุ่มที่

เพิ่งส�าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

• การปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทีเ่พิม่สงูขึน้มาก ท�าให้ 

ผูป้ระกอบการในกลุม่ทีใ่ช้แรงงานจ�านวนมากเกดิความวิตกกงัวล

ว่าจะท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง

• ความไม่ชัดเจนในการแก้ปัญหาของรัฐบาล ได้

สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติ

• ปัญหาการคอร์รัปชั่น ตลอดจนการก�ากับดูแลที่

ไม่มีความโปร่งใส เป็นจุดอ่อนที่ท�าให้ความสนใจของนักลงทุน

ต่างชาติที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยลดลงและหันไปลงทุน

ในประเทศอื่น

• การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาลไทยใน 

ต่างประเทศที่ไม่ชัดเจน เช่น สถานการณ์น�้าท่วม แนวทางการ

แก้ไขปัญหา ฯลฯ ซึง่สร้างความวติกกงัวลให้กบันกัลงทนุต่างชาติ

และส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย
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ศักยภำพกำรแข่งขันของไทย 
ในปัจจุบัน

การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยกับประเทศคู ่แข่ง 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ

เวียดนาม พบว่า ปัจจัยการผลิตของไทยในด้านราคาท่ีดินและ

วัตถุดิบที่สามารถหาได้ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขัน

ได้ ขณะที่ “ค่าจ้างแรงงาน” และ “แรงงานที่สามารถหาได้” เริ่ม

มสีญัญาณในทศิทางตรงกนัข้าม โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

จีนและเวียดนาม

ส�าหรับสภาพเศรษฐกิจของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศคู่แข่ง 9 ประเทศ พบว่าถูกจัดอันดับในช่วงต้นๆ โดย

เป็นรองจนีและอนิเดยีในเรือ่งขนาดตลาด และเป็นรองมาเลเซยี

ในด้าน “อัตราดอกเบ้ีย” และ “อัตราเงินเฟ้อ” ขณะที่ด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ไทยมีความโดด

เด่นกว่าประเทศคู่แข่ง ยกเว้นในแง่ความแน่นอนของนโยบาย

รฐัและความโปร่งใสของกระบวนการท�างานภาครฐั ซึง่เวยีดนาม

สามารถบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ดีกว่าไทย

ต้องเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
รำชกำรและระบบกำรศึกษำ 

ในบรรดาข้อเสนอแนะหลายประการที่นักลงทุน 

ต่างชาติได้สะท้อนออกมา เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของไทยให้มากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ

ระบบราชการและระบบการศึกษา โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

• ควรปรับปรุงระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นและยกเลิกขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆ ที่ไม่จ�าเป็น

• ควรปฏริปูกระบวนการบรหิารรฐักจิให้โปร่งใส มีการ

ก�ากบัดแูลอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ปกป้องและให้สทิธพิเิศษแก่พวก

พ้องของตนเอง

• ควรให้ข้อมูลแก่นกัลงทนุต่างชาตอิย่างตรงไปตรงมา 

เพื่อให้สามารถตัดสินใจและวางแผนการลงทุนได้ดีขึ้น

• ควรส่งเสริมให้พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า (Supply Chain Connectivity) 

• ควรก�าหนดสิทธิและประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการ

ผลิตแรงงานฝีมือ (Skilled Labor) ที่มีคุณภาพและมีทักษะตรง

กับความต้องการ 

• ควรกระตุ้นให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยให้เป็นที่

ยอมรับในตลาดมากขึ้น
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“ปัจจัยกำรผลิตของไทยในด้ำนรำคำที่ดินและ
วัตถุดิบที่สำมำรถหำได้ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับ
ที่สำมำรถแข่งขันได้ ขณะที่ “ค่ำจ้ำงแรงงำน” 
และ “แรงงำนที่สำมำรถหำได้” เริ่มมีสัญญำณ
ในทิศทำงตรงกันข้ำม”

• ควรส่งเสรมิการรวมตวัของเกษตรกรเพือ่ด�าเนนิธรุกจิ

แบบ Consolidate Farming คือ แบ่งปันเครื่องมือและอุปกรณ์

ต่างๆ ทีใ่ช้ในภาคเกษตร ซึง่จะส่งผลให้มกีารใช้อปุกรณ์ทีท่นัสมัย 

โดยมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าการด�าเนินการแบบต่างฝ่ายต่างท�า ท�าให้

ลดต้นทุนการผลิตในกระบวนการผลิตในขั้นต่อไปได้

• ควรให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าใจ

ถึงกฎหมายในการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อให้ 

ผูป้ระกอบการทีส่นใจลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุได้ดยีิง่ขึน้

• ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนและภาค

แรงงานในประเดน็ต่างๆ เช่น ผูป้ระสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่าร

งานไม่จ�าเป็นต้องส�าเร็จระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เยาวชนเลือก

เรยีนและท�างานในสาขาอาชพีทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของ

ตนเอง ซึ่งจะท�าให้แรงงานที่ผลิตมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ในการท�างานมากขึ้น

• ควรจัดฝึกอบรมเพ่ือปลูกจิตส�านึกเยาวชนและผู้รับ

การฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบในการท�างานและ

มีระเบียบวินัยมากขึ้น

• ควรหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแก้ปัญหา

การใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานไทยทีข่าดแคลน โดยขยาย

เวลาให้ผูป้ระกอบการสามารถใช้แรงงานต่างด้าวได้อกีระยะหนึง่

ควำมพึงพอใจต่อบริกำร 
ของส�ำนักงำนฯ

นักลงทุนต่างชาติสูงถึง 67.3% พึงพอใจกับบริการที่

ได้รับจากส�านักงาน โดยพอใจกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับมาก

ทีส่ดุ ส่วนบรกิารทีน่กัลงทนุพอใจมากในล�าดบัถดัมา คอื บรกิาร

ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน และบริการของศูนย์

ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ขณะที่ความรวดเร็ว

ในการให้บริการด้านต่างๆ เป็นประเด็นที่ได้คะแนนน้อยกว่า

บริการด้านอื่นๆ

ในด้านคณุภาพการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่ผลส�ารวจที่

ได้ในครัง้นี ้พบว่า การปฏบิตังิานด้วยความซือ่ตรงของเจ้าหน้าที่ 

เป็นประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุด รองลงมา คือ นักลงทุนพึงพอใจ

กบับรกิารทีเ่ตม็ไปด้วยอธัยาศยัไมตรทีีด่ ีและการปฏบิตังิานด้วย

ทัศนคติเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
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สื่อสำรเพื่อฟื้นฟูควำมเชื่อมั่น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความไม่

สงบทางการเมือง การปิดท่าอากาศยาน ยิ่งไปกว่านั้น นับตั้งแต่

ช่วงเดือนกันยายน 2554 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ประสบกับ

วิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ส่งผลให้พื้นที่

อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในหลายจังหวัดได้รับความ

เสียหายอย่างรุนแรงและกว้างขวาง กระทบความเชื่อม่ันของ

นักลงทุนอย่างรุนแรง จนหวั่นเกรงว่าจะย้ายฐานการผลิตไปยัง

ต่างประเทศ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้จัดท�า

โครงการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพือ่เสริมสร้างความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ นกัท่องเทีย่ว 

และคู่ค้าของไทย

• เพื่อตอกย�้าโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว

• เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าประเทศไทยปลอดภัย

และมีความพร้อมส�าหรับธุรกิจและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังมี

พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

• ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระยะยาวใน

ฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Regional Economic 

Power House) 

จำก Unbeatable Thailand  
สู่ ASEAN Hub, a World  
of Opportunity

การประชาสัมพันธ์ด�าเนินการในลักษณะ Country 

Branding แคมเปญประชาสมัพนัธ์ในระยะแรก คอื “Unbeatable 

Thailand, Unparalleled Opportunities” หรือ “ประเทศไทยใจสู้ 

ก้าวสู่โอกาสใหม่” ซ่ึงมีพื้นฐานแนวคิดมาจากการส�ารวจที่ชี้ว่า

มวยไทยนั้นเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของสิ่งที่คนต่างชาตินึกถึง

เม่ือนึกถึงประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยเพิ่งจะผ่านพ้น

มหาอุทกภัย จึงต้องการสะท้อนถึง “จิตวิญญาณความเป็นนักสู้ 

(Fighting Spirit) ของคนไทยและประเทศไทย” ซึ่งไม่ว่าจะเผชิญ

อปุสรรคทัง้จากความขดัแย้งทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิกย็งั

สามารถพลิกเกมและฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้ง เปรียบได้

กับศิลปะมวยไทยที่นักมวยจะต้องฝึกฝนอย่างอดทน เพื่อเรียน

รู้กลยุทธ์ในการต่อสู้มีทั้งเกมรับและเกมรุก

ต่อมาเมือ่สถานการณ์วกิฤตได้คลีค่ลายลงและภาครฐั

ก�าลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในอนาคต ส�านักงานได้ปรับเปลี่ยนแคมเปญใหม่เป็น 

Thailand Unparalleled Opportunities หรอื “ประเทศไทยโอกาส

การลงทุนไม่มีที่ส้ินสุด” เน้นน�าเสนอโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ

ที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย โฆษณาประกอบด้วย 9 ชิ้น ชิ้น

โครงกำรฟื้นฟูภำพลักษณ์ประเทศไทย
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แรก ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ส่วนโฆษณาอีก 8 ชิ้น เน้น

น�าเสนอจุดเด่นของไทยในด้านต่างๆ เช่น โอกาสการลงทุน 

บรกิารของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ความง่าย

ในการด�าเนนิธรุกจิ โดยกจิกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพนัธ์

ภาพลกัษณ์โดยใช้สือ่ชัน้น�า การจดัประชมุด้านเศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศเพือ่ใช้เป็นโอกาสชีแ้จงข้อมลู น�าสือ่มวลชนต่างประเทศ

มาเยือนประเทศไทย ฯลฯ

ล่าสุดในปี 2556 ส�านักงานได้ปรับเปลี่ยนแคมเปญ

เป็น “Thailand, An ASEAN Hub, a World of Opportunity” 

เป็นการน�าข้อได้เปรยีบของประเทศไทยมาน�าเสนอผ่านรปูแบบ 

“การแข่งขันกรีฑา” ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่อยู่จุดออกตัวในต�าแหน่งที่

ได้เปรียบจะมีโอกาสชนะสูงกว่าผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ต�าแหน่งอื่นๆ 

เปรียบเสมือนการเลือกประเทศในการลงทุนที่ดี ที่มีความ 

ได้เปรียบในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ประเทศไทยที่มีท�าเล 

ที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งไม่มีใครสามารถแข่งขันได้ โครงสร้าง 

พืน้ฐานทีด่ ีรากฐานทางเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่ง รวมทัง้ความหลาก

หลายทางเศรษฐกจิและทรพัยากร สิง่เหล่านีผ้สมผสานกนัท�าให้

ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่มีความได้เปรียบกว่า

ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

“Thailand, An ASEAN Hub, a World of Opportunity” 

จึงสะท้อนถึงความได้เปรียบของประเทศไทยในหลายๆ ด้าน 

อันได้แก่ 

• ท�าเลท่ีต้ัง: ประเทศไทยได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์

ที่ตั้งซึ่งเปรียบเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง

ตลาดทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน 

นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัเป็นเส้นทางการค้าขายทีส่ะดวกกบัจนี 

อนิเดยี และประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ๆ และเส้นทางเปิดกว้าง

สู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง 

• เศรษฐกิจที่เติบโต: ในทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย

มีประชากร 65 ล้านคน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง 

ต่อเนื่อง การส่งออกที่แข็งแกร่ง และตลาดผู้บริโภคภายใน

ประเทศที่ตื่นตัว นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ประกอบกับแรงงานที่มีฝีมือและประสิทธิภาพ

• โครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม: ประเทศไทยมี

โครงสร้างพื้นฐานพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกในการขนส่งที ่

ทันสมัย การคมนาคมและโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ก้าวหน้าเพื่อสร้างบรรยากาศในการด�าเนินธุรกิจและการด�ารง

ชีวิตที่ดีที่สุด มีนิคมอุตสาหกรรมชั้นน�าของโลกที่น�าเสนอ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกอันทันสมัยและบริการสนับสนุนที่ 

ตอบสนองความต้องการของทั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และ

บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 

“Thailand, An ASEAN Hub, a World of Opportunity” 

ยังเน้นถึงโอกาสดีๆ มากมายของประเทศไทยในอนาคต ไม่ว่า

จะเป็นโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ และโอกาสใน

การเป็นแหล่งผลิต รวมถึงโอกาสในการประสบความส�าเร็จใน

ธุรกิจ จากการเลือกลงทุนในประเทศไทย ที่เปรียบเสมือนการ

อยู่ในต�าแหน่งที่ล�้าหน้ามากกว่าผู้อื่น สร้างศักยภาพการแข่งขัน

ทางธุรกิจให้นักลงทุนมีชัยไปแล้วมากกว่าครึ่งนั่นเอง

เจำะลึกกลุ่มเป้ำหมำยหลำกหลำย
กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์

ประเทศไทยนั้นหลากหลายมาก โดยจะครอบคลุมทั้งนักลงทุน 

คูค้่า กลุม่สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ กลุม่ประกนัภัยระหว่าง

ประเทศ กลุ่มบรษิทัน�าเทีย่วและนกัท่องเทีย่ว ส่ือมวลชน กลุม่ที่

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทนุ (Influencer) และรฐับาลประเทศ
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คู่ค้าและนักลงทุนหลัก 

แนวทางในการฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์ประเทศไทยได้มุ่งเน้น

สื่อสารให้ตระหนักในหลายด้าน

ประการแรก ประเทศไทยยังมีความแข็งแกร่งทาง

เศรษฐกิจการลงทุนในหลายด้าน กล่าวคือ 

• การมีท�าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงก�าลังพัฒนาเข้าสู ่การเป็นประชาคม

อาเซียนในปี 2558 

• นโยบายส่งเสริมการลงทุนแบบเสรีของรัฐบาล 

• ข้อตกลงการค้าเสรกีบัประเทศคูค้่าส�าคญัในภมูภิาค

ต่างๆ 

• แรงงานที่มีคุณภาพ 

• ความเพียบพร้อมของอุตสาหกรรมสนับสนุน โดย

เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ปิโตรเคมี และเกษตร

• ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และทันสมัย

• มีปัจจัยด�ารงชีวิตที่มีคุณภาพ เช่น ระบบขนส่ง

มวลชนที่ทันสมัย ระบบโทรคมนาคมที่มีเครือข่ายโยงใยทั่วโลก 

ที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายทันสมัย โรงเรียนนานาชาติมาตรฐาน

สากล บริการรักษาพยาบาลที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับโลก

และราคาไม่แพง สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจหลาก

หลายรูปแบบ ผู ้คนที่เป็นมิตรและยินดีต้อนรับคนต่างชาติ 

เป็นต้น

ประการที่สอง มีโอกาสทางธุรกิจหลากหลายทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

ประการที่สาม นับเป็นประเทศที่เป็นกลจักรที่ส�าคัญ

ในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

ประการทีส่ี ่รฐับาลยงัได้ออกมาตรการแก้ไขผลกระทบ 

จากมหาอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมและได้ด�าเนินมาตรการ

พร้อมแผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การบริหารทรัพยากรน�้าและรองรับการขยายตัวในอนาคต 

โครงการฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์ประเทศไทยจงึประกอบด้วย

กิจกรรมหลัก 3 กลุ่ม เพื่อให้สามารถสื่อสารถึงประชาคมโลกได้

อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อชั้นน�ำของโลก

กิจกรรมหลักประการแรก เป็นการประชาสัมพันธ ์

ภาพลกัษณ์โดยใช้สือ่ชัน้น�าแขนงต่างๆ ไปยงักลุม่เป้าหมายด้วย

วิธีการเชิงรุกและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง โดยเลือกช่องทาง

ทั้งสื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) และสื่อที่เน้นเป้าหมาย 

(Targeted Media) ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายคอืนกัธรุกจิ นกั

ลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

การโฆษณาครอบคลุมส่ิงพิมพ์เป็นต้นว่า นิตยสาร 

Newsweek, นิตยสาร The Economist, นิตยสาร Bloomberg 

Business Week, นติยสาร Site Selection, หนงัสอืพมิพ์ Financial 

Times ของสหราชอาณาจักร, หนังสือพิมพ์ New York Times 

และ USA Today ของสหรฐัฯ หนงัสอืพมิพ์ Asahi Shimbun ของ

ญี่ปุ่น หนังสือพิมพ์ Maeil Business Newspaper ของเกาหลีใต้ 

หนังสือพิมพ์ People’s Daily ของจีนหนังสือพิมพ์ The Australia 

Financial Review และ Sydney Morning Harald Newspaper ของ
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ออสเตรเลยี หนงัสอืพมิพ์ Gulf Daily News และ Gulf Times ของ

ตะวันออกกลาง หนังสือพิมพ์ Frankfurter Allgemeine Zeitung 

ของเยอรมน ีหนงัสอืพมิพ์ Le Monde ของฝรัง่เศส หนงัสอืพมิพ์ 

South China Morning Post ของฮ่องกง

นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสถานี

โทรทัศน์ที่มีเครือข่ายทั่วโลก เป็นต้นว่า BBC, CNBC, Al Ja-

zeera, Euronews, CNN, CCTV, Shanghai Dragon TV, DW 

TV, France 24, Bloomberg, Fox, Sky News

ประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ

กิจกรรมหลักประการที่สอง เป็นการจัดกิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ในต่างประเทศ โดยจดัประชมุ/สมัมนาการลงทนุ 

ในประเทศต่างๆ เป็นต้นว่า ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 

เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ฯลฯ โดยส่วนใหญ่เป็น

กิจกรรมที่จัดระหว่างการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายโดยน�า

เอาศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 

อาหาร ศลิปะ กฬีา ซึง่เป็นจดุแขง็ของไทยมาประกอบ เพือ่สร้าง

ความประทบัใจให้แก่นกัธรุกจิทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสมัมนาหรอืงาน

เลี้ยงได้ชื่นชมกับบรรยากาศความเป็นไทย เป็นต้นว่า

• การจัดงาน Thai Night ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรี ในเดือนมีนาคม 2555 

• การจดังาน Cultural Show ทีก่รงุโซล ประเทศเกาหลี 

ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรี ในเดือนมีนาคม 2555 

• การจดังาน Business Luncheon for China-Thailand 

Entrepreneurs ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างการเยือนของ

นายกรัฐมนตรี ในเดือนเมษายน 2555 

• การจัดงาน Thailand business reception ที่กรุง 

โดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรี  

ในเดือนพฤษภาคม 2555

ประชำสัมพันธ์ภำยในประเทศ

กิจกรรมหลักประการที่สาม เป็นการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพนัธ์ในประเทศ โดยจดัคณะผูส่ื้อข่าวต่างประเทศเยอืน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่การเยอืนพืน้ทีท่ีป่ระสบอทุกภยั 

เพือ่ให้เหน็ถงึความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบป้องกนัน�้าท่วม 

รวมถึงการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อเป็น

โอกาสได้ชี้แจงข้อมูลล่าสุด เป็นต้นว่า จัดงานสัมมนา “ก้าว

ใหม่การลงทุนหลังวิกฤติอุทกภัย” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมด้านเศรษฐกิจส�าหรับ

นักธุรกิจในระดับนานาชาติเพื่อใช้เป็นโอกาสในการชี้แจง

แนวทางในการฟ้ืนฟปูระเทศหลงัอทุกภยัและนโยบายการพฒันา

ประเทศในช่วงระยะยาว เช่น 

กิจกรรม Thailand Luncheon @ WEF ระหว่างการ

ประชุม World Economic Forum ในประเทศไทยในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแชงกรีล่า โดยจัดร่วมกับคณะ

กรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน 

สัมมนา Thailand Unparalleled Opportunities 

Conference เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสยาม 

เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร จัดร่วมกับ Nikkei Business โดย

เป็นการสัมมนาส�าหรับ SMEs ญี่ปุ่นที่เดินทางมาส�ารวจลู่ทาง

การลงทนุในประเทศไทย เกีย่วกบัโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิ โดย

มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวสนุทรพจน์เปิดงาน

สัมมนา Forbes Forum: Asia’s Power Business 

Women เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพมหานคร จัดร่วมกับนิตยสาร Forbes 

โดยมีนายกรัฐมนตรีกล่าว Keynote address

นอกจำกนี้ ยังได้จัดกิจกรรมในกลุ่มเป้ำหมำย
โดยน�ำเอำศิลปวัฒนธรรมไทย อำทิ กำรแสดง
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม อำหำร ศิลปะ กีฬำ ซึ่ง
เป็นจุดแข็งของไทยมำประกอบ เพื่อสร้ำง
ควำมประทับใจให้แก่นักธุรกิจที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สัมมนำหรืองำนเลี้ยงได้ชี่นชมกับบรรยำกำศ
ควำมเป็นไทย
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ภาพรวมเศรษฐกิจ03
ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก ปัจจัยที่นักลงทุนพิจารณามากที่สุดก็คือ “ความเสี่ยง” 
และ “โอกาส” ไม่ว่าตัวแปรนั้นจะเป็นด้านลบเช่นวิกฤตเศรษฐกิจ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ
อาจเป็นตวัแปรด้านบวกอย่างเช่นจ�านวนประชากรทีเ่พ่ิมขึน้ ก�าลงัซือ้ พฤตกิรรมการบรโิภค หรอื
แม้แต่นโยบายพฒันาประเทศ เหล่าน้ีคอืสิง่ทีน่กัลงทนุต่างขบคดิและให้ความส�าคญัอย่างขาดเสยี
มิได้ ฉะนั้น การลงทุนในโลกเศรษฐกิจเสรีนี้ การท�าความเข้าใจกับข้อมูลในลักษณะ Worldwide 
ที่รอบด้าน ย่อมหมายถึงความรอบคอบและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง
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ภาพรวมการลงทุนโลกปี 2555

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) อ่อนตัวลง 
ในปี 2555 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของโลกลดลง 18% โดยมีมูลค่า

ลงทุนโดยรวม 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นมูลค่าในระดับเดียวกันกับช่วงที่การลงทุน

ตกต�า่เม่ือปี 2552 สบืเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกจิมหภาคทีอ่่อนไหวและความไม่แน่นอนของนโยบายที่ 

ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจของนกัลงทนุ ดงันัน้ ประมาณการเดมิที ่FDI จะฟ้ืนตวัในปี 2553 และ 

2554 จะใช้เวลายาวนานกว่าที่ UNCTAD คาดการณ์ไว้ กล่าวคือ FDI จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วง

ปี 2556 - 2557 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์ โดยขณะที่ 

FDI ลดลง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ GDP การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Gross fixed capital 

formation - GFCF) มูลค่าการค้าและการจ้างงาน จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุนโลกและแนวโน้มในอนาคต

หน่วย : ร้อยละ

ดัชนีตัวชี้วัด 2551 2552 2553 2554 2555a 2556b 2557b

GDP 1.4 -2.1 4.0 2.7 2.3 2.4 3.1

การค้า 3.0 -10.4 12.6 5.8 3.2 4.5 5.8

GFCF 2.3 -5.6 5.3 4.8 4.6 5.3 6.0

การจ้างงาน 1.1 0.4 1.4 1.5 1.3 1.3 1.3

FDI -9.5 -33.0 14.1 16.2 -18.3 7.7 17.1

Memorandum: 

มูลค่า FDI (ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) 1.81 1.21 1.38 1.60 1.31 1.4 1.6

ที่มา: UNCTAD อ้างอิงข้อมูล GDP จาก World Bank, GFCF และการค้าจาก IMF และการจ้างงานจาก ILO
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ประเทศก�าลังพัฒนา : แหล่ง
รองรับ FDI ใหญ่ที่สุดในโลก 

ในปี 2555 มูลค่า FDI ไหลเข้าของโลก (Global FDI 

Inflows) ลดลงจากปีที่แล้วมากถึง 18.3% จากมูลค่าลงทุน  

1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 ลดลงเหลือ 1.3 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555 

ขณะที่ FDI ไปยังกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาลดลงเพียง

เล็กน้อยเหลือ 680 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วน FDI ไปยังกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้วลดลงมาก ท�าให้กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา

เป็นแหล่งรองรับ FDI ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า 

FDI ในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วได้ลดลงอย่างต่อเนือ่งจนมมีลูค่า

ลงทุนในระดับเดียวกันกับเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 

ส�าหรับกลุ่มประเทศเอเชีย FDI ไหลเข้าประเทศก�าลัง

พฒันาในทวปีเอเชยีลดลง 9.5% อนัเป็นผลมาจากการลงทนุใน

ภูมิภาคเอเชียและเขตเศรษฐกิจหลักๆ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย 

เกาหลใีต้ สงิคโปร์ และตรุก ีทีล่ดลง อย่างไรกต็าม ในปี 2555 FDI 

ไหลเข้าไปยงัภมิูภาคเอเชยี ยงัคงมรีะดบัการลงทนุเป็นสดัส่วนสงู

ถึง 59% ของ FDI ที่ไหลเข้าไปยังประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหมด

ในส่วนของ FDI ที่ไหลเข้าไปยังจีนลดลงเพียงเล็กน้อย 

3.4% มลูค่าลงทนุ 120 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยจนียงัคงเป็น

แหล่งรองรับการลงทุนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ในปี 2555 แม้

มีแรงกดดันให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมลดลง ด้วยราคา

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และตลาดส่งออกที่ก�าลังซ้ืออ่อนตัวลง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ระดับ 7.8% นับเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ช่วยรักษาความเช่ือม่ันของนักลงทุนที่มีความสนใจใน

การลงทุนที่จีน 

ขณะที่ FDI เข้าอินเดียลดลง 14% แต่ยังถือว่าอยู่ใน

ระดับสูงเทียบกับปีที่ผ่านมา อันส่งผลมาจากการปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์และแผนชักจูง FDI จากต่างประเทศด้วยการเปิดเสรี

สาขาการลงทุนที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอินเดีย 

ถงึแม้การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าอาเซยีน 

จะลดลง 7% จากปีที่แล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ

กลับมีการลงทนุไหลเข้าเพิม่ขึน้มากในปี 2555 ได้แก่ กมัพชูาเพิม่

ขึ้น 1 เท่าตัว เมียนมาร์เพิ่มขึ้น 90% ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 15.5% 

เวียดนามเพิ่มขึ้น 12.5% และไทยเพิ่มขึ้น 3.9% 

ส่วนการลงทนุไหลเข้าประเทศเอเชยีตะวนัตกยงัคงลดลง

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 ปีแล้ว อันเป็นผลมา

จากการขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงในระดบัภมูภิาค และภาวะ

เศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก ท�าให้นักลงทุนสงวนท่าทีในการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม FDI ไปยังซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแหล่งรองรับการ

ลงทุนหลักในภูมิภาคนี้ ได้เพิ่มขึ้น 15% โดยมีมูลค่าลงทุน 18.8 

พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในขณะทีก่ารลงทนุไปยงัตรุกซีึง่เป็นแหล่ง

รองรบัการลงทนุใหญ่อนัดบั 2 ยงัคงลดลง สืบเนือ่งจากกจิกรรม 

FDI ในรปูแบบต่างชาตมิาซือ้และควบรวมกจิการ (M&A) ได้ลดลง 

มากถึง 63.4% ในปี 2555 

FDI ของโลกไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ  (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การลงทุนโดยตรงต่างประเทศของโลกไหลเข้า (Global FDI inflows)

ที่มา : UNCIAD

ที่มา : UNCIAD

*ทบทวน **ประมาณการ  ***คาดการณ์
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ด้าน FDI ละตินอเมริกาและแคริบเบียน เพิ่มขึ้น 7.2% 

ในปี 2555 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอเมริกาใต้ สืบเน่ืองมาจาก

ความผันผวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี ส่งผลให้เกิดการลงทุน

เพื่อแสวงหาตลาด (market-seeking investments) ท�าให้ราคา

สินค้าพื้นฐาน (commodity prices) มีเสถียรภาพ ส่งเสริมให้

เกิดการลงทนุในธรุกจิเหมอืงแร่อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในชลิ ีเปรู และโคลมัเบยี การลงทนุไหลเข้าในอาร์เจนตนิากเ็พิม่ขึน้ 

ขณะท่ีการลงทุนในบราซิลกลบัชะลอแต่ยงัถือว่าทรงตวัอยู ่ซึง่นบัเป็น

ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เป็นแหล่งรองรบัการลงทนุระดบัแนวหน้าใน

ภมูภิาคนี ้คดิเป็นสดัส่วน 28% ของการลงทนุในภมูภิาคนีท้ัง้หมด

แอฟริกา FDI เพิ่มขึ้น 5.5% ในปี 2555 โดยการลงทุน

ในแอฟรกิาเหนอืได้พลกิฟ้ืนภายหลงัจากลดลงอย่างต่อเนือ่งมา

นาน อนัเป็นผลมาจากนกัลงทนุยโุรปไปลงทนุทีอ่ยีปิต์ ผนวกกบั

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้าในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น   

ส�าหรับประเทศเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปล่ียนผ่าน 

(transition economies) และกลุ่มประเทศเครือรัฐอิสระ มูลค่า 

FDI ขาเข้าของประเทศเศรษฐกจิอยูร่ะหว่างการเปลีย่นผ่านลดลง  

13% ในปี 2555 เหลือ 81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ

การลงทุนในกลุ่มประเทศเครือรัฐอิสระ (Commonwealth of  

Independent States: CIS) และภมูภิาคยโุรปตะวนัออกเฉยีงใต้ที่

ลดลง 52% อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ส่งผลให้การ

ลงทุนนอกประเทศซบเซา ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

เป็นนกัลงทนุหลกัในภมูภิาคนี ้  ถงึแม้การลงทนุไปยงัคาซคัสถาน

และยูเครนจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอที่จะพยุงการลงทุนในกลุ่ม

ประเทศเครือรัฐอิสระ เนื่องจากการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย

ลดลงมากถึง 17% 

FDI ในยุโรปและสหรัฐฯ ลดลง
FDI ยุโรป นั้นพบว่าไปยังเบลเยียมและเยอรมนีลดลง

อย่างเหน็ได้ชดั ซึง่เบลเยยีมลดลงมากทีส่ดุด้วยมลูค่าลงทนุทีล่ด

ลงไปมากถึง 80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 66% ทั้งนี้ ความ

ผันผวนของการลงทุนขึ้นอยู่กับธุรกรรมทางการเงินของกิจการ

เฉพาะกิจ (Special Purpose Entities: SPE) อาทิ กรณีของ

เยอรมนีที่มูลค่าลงทุนลดลงจาก 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน

ปี 2554 เหลือเพียง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555 

FDI ไหลเข้าประเทศในภมิูภาคยโุรปใต้ได้รบัผลกระทบ

จากวิกฤตเศรษฐกิจลดลงกว่าครึ่งจากปี 2554 โดย FDI ไหลเข้า

สเปน มมีลูค่าลงทนุลดลงจาก 29.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 

2554 เหลือ 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555  ในขณะที่

การลงทุนในโปรตุเกสได้ลดลงเช่นเดียวกัน แต่ยังคงอยู่ในระดับ

สงู เนือ่งจากจนีเข้ามาซือ้รฐัวสิาหกจิในสาขาพลงังาน การลงทนุ

ในกรซีเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากการทีบ่รษิทัแม่ของบรรษทัข้ามชาตไิด้

อัดฉีดเงินทุนไปยังบริษัทสาขาในกรีซ 

“FDI ไปยังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วลดลง
มาก ท�าให้กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาเป็น
แหล่งรองรับ FDI ใหญ่ที่สุดในโลก”

FDI ไหลเข้าจ�าแนกตามกลุ่มประเทศ (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: UNCTAD

 *เอเชีย รวมเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันตก
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ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะงักงันท�าให้อิตาลี

เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหดตัว 2.3% 

อนัเป็นผลมาจากการหนัเหการลงทนุออกนอกประเทศและการ

ช�าระคืนหนี้ ถึงกระนั้น ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ ได้แก่ 

ฝรั่งเศส แคนาดา ไอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร มี FDI  

ขาเข้าเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของไอร์แลนด์เกิดจากการฟื้นตัวในการ

ลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ 

ด้านสหรัฐอเมริกา พบว่าการลงทุนไหลเข้าลดลง 

เนื่องจาก FDI ขาเข้าในรูปการควบรวมกิจการ (M&A) ลดลง

กว่าครึง่หนึง่ อย่างไรกต็าม สหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นแหล่งรองรบั 

การลงทุนใหญ่ที่สุดในโลก

Cross-border M&As ลดลง
ในปี 2555 มลูค่าลงทนุในรปูการควบรวมกจิการข้ามชาติ 

(Cross-border M&As) ลดลง 41% นับเป็นระดับที่ต�่าที่สุดเทียบ

เท่ากับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 ซึ่งจ�านวนควบรวม

กิจการที่ลดลงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของเศรษฐกิจ

โลกมหภาคและการขาดความเชื่อมั่นของบริษัทในประเทศ

พัฒนาแล้ว 

บรรษัทข้ามชาติ (TNC) ในประเทศพัฒนาแล้วหลาย

ประเทศ อาทิ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส และ 

สหราชอาณาจักร ได้ถอนการลงทุน (divestment) จาก 

ต่างประเทศ เป็นต้นว่า เครือ ING ถอนการลงทุนจากสหรัฐฯ 

และแคนาดาเป็นมูลค่า 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในทางกลบักนั บรรษทัข้ามชาตไิปซือ้กจิการในประเทศ

ก�าลังพัฒนาแล้วมากถึง 115 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น

สัดส่วนสูงถึง 37% จากมูลค่าควบรวมกิจการข้ามชาติของโลก 

โดยทวีปเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่มีการซื้อกิจการมากที่สุดใน

โลก คดิเป็นสดัส่วนมากถงึ 75% จากการควบรวมกจิการในกลุม่

ประเทศก�าลังพัฒนา  

โครงการควบรวมกจิการขนาดใหญ่ทีบ่รษิทัจากประเทศ

ก�าลังพัฒนาไปซ้ือกิจการได้แก่ Petronas ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ

ของมาเลเซีย ได้ซื้อกิจการบริษัท Progress Energy Resources 

Corp ประเทศแคนาดา เป็นมูลค่า 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

บริษัทเครือ Sinopec ของจีน ซื้อกิจการบริษัท Petrogal Brasil 

Ltd. ประเทศบราซิล ในมูลค่า 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ

บริษัท China Three Gorges Corp ของจีน ซ้ือกิจการบริษัท 

Energias de Portugal SA ประเทศโปรตุเกส ในมูลค่า 3.5  

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

การลงทุนในโครงการใหม่ (greenfield investment)  

ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยลดลง 34% จากปี 2554 

อย่างไรก็ตาม มูลค่าลงทุนในโครงการใหม่ยังอยู่ในระดับสูง คิด

เป็นสดัส่วนมากถงึสองในสาม (900 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ) ของ

มูลค่าการลงทุนโลก (1.31 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ)

“คาดการณ์ FDI จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้าน
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2556 และ 1.6 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 เนื่องจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกในระยะ 2 ปีข้างหน้า”
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คาดการณ์การลงทุน 
ในปี 2556 – 2557 

คาดการณ์ FDI จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านล้าน

เหรยีญสหรัฐฯ ในปี 2556 และ 1.6 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 

2557 เนือ่งจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกในระยะ 2 ปีข้างหน้า 

แต่อาจจะเป็นการฟ้ืนตวัทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัในแต่ละภมูภิาค โดยมี

การขยายตัวทาง GDP การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เป็นทรัพย์สิน

ถาวร (gross fixed capital formation) และการค้าทัง้ในระดบัโลก

และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 

จากสภาพเศรษฐกจิมหภาคมแีนวโน้มปรบัตวัในทศิทาง

ดีขึ้นเล็กน้อย อาจส่งสัญญาณให้บรรษัทข้ามชาติแปลงการถือ

เงินสด (cash holdings) ที่สูงที่สุดในรอบปี มาเป็นการลงทุน

โครงการใหม่หากความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาจะกระตุ้นให้

บรรษัทข้ามชาติวางกลยุทธ์การลงทุนเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ

ส�าหรับช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (post-crisis period) ในขณะ

เดียวกันอาจน�าไปสู่การขายสินทรัพย์ของรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อน�าไป

ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ (sovereign debt) นับเป็นการเพิ่ม

โอกาสส�าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

อย่างไรกต็าม การขยายตวัทางการลงทนุยงัคงมปัีจจยั

เส่ียงจากความอ่อนแอทางโครงสร้างเศรษฐกิจและระบบการ

เงินโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายประเทศที่ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นของนักลงทุน อันได้แก่ นโยบายการเงิน และกฎระเบียบ

การลงทนุและข้อกดีกนัทางการลงทนุ ซึง่อาจส่งผลให้การฟ้ืนตวั

ทางการลงทุนชะลอตัวออกไปอีก

ที่มา: UNCTAD โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานกิจการข้ามชาติและข้อมูลการลงทุนในโครงการใหม่จาก Financial Times Ltd., FDI Markets

 *ข้อมูลปี 2555 เป็นการคาดการณ์

มูลค่าการควบรวมกิจการ (cross-border M&A) และการลงทุนในโครงการใหม่ (Greenfield value)*
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ภูมิภาค/เศรษฐกิจ 2553 2554a 2556b อัตราขยายเพิ่มจากปี  
2554-2555

โลก 1 381.0 1 604.2 1 310.7 -18.3
ประเทศพัฒนาแล้ว 674.9 807.8 548.9 -32.1
ยุโรป 407.6 459.3 293.5 -36.1
สหภาพยุโรป 358.0 440.0 287.0 -34.8
ออสเตรีย 08 14.7 5.0 -65.9
เบลเยียม 85.7 103.3 19.3 -81.3
สาธารณรัฐเช็ก 6.1 5.4 10.0 84.3
เดนมาร์ก -7.4 14.8 2.1 -86.1
ฝรั่งเศส 30.6 40.9 58.9 43.8
เยอรมนี 46.9 40.4 1.3 -96.8
กรีก 0.3 1.1 2.6 128.7
ไอร์แลนด์ 42.8 11.5 39.6 245.1
อิตาลี 9.2 34.3 5.3 -84.7
ลักเซมเบิร์ก 27.7 14.4 22.6 57.0
เนเธอแลนด์ -9.9 13.6 -2.1 -
โปแลนด์ 13.9 18.9 4.1 -76.2
โปรตุเกส 2.6 10.4 9.2 -11.8
สเปน 40.8 29.5 17.5 -40.6
สวีเดน -1.3 14.7 10.1 -31.1
สหราชอาณาจักร 50.6 51.1 62.5 22.2
สวิสเซอร์แลนด์ 32.5 11.8 6.1 -48.2
แคนาดา 29.1 41.1 47.2 14.0
สหรัฐอเมริกา 197.9 226.9 146.7 -35.3
ออสเตรเลีย 35.2 65.8 48.5 -26.3
ญี่ปุ่น -1.3 -1.8 -0.4 -
ประเทศก�าลังพัฒนา 630.9 702.7 680.4 -3.2
แอฟริกา 43.2 43.4 45.8 5.5
อียิปต์ 6.4 -0.5 3.5 -
ไนจีเรีย 6.1 8.9 5.3 -40.8
แองโกลา -3.2 -5.6 -3.1 -
แอฟริกาใต้ 1.2 5.8 6.4 10.3
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 187.9 217.0 232.6 7.2
อาร์เจนตินา 7.1 8.7 11. 27.3
บราซิล 48.5 66.7 65.3 -2.0
ชิลี 15.4 17.3 26.4 52.7
โคลัมเบีย 6.7 13.6 15.8 15.9
เปรู 8.5 8.2 11.0 34.2
เม็กซิโก 21.0 20.8 17.4 -16.5
เอเซีย 397.8 440.7 399.0 -9.5
เอเซียตะวันตก 59.3 48.6 47.0 -3.3
ซาอุดิอาระเบีย 29.2 16.3 18.8 15.1
ตุรกี 9.0 15.9 12.4 -22.1
เอเซียตะวันออก 214.6 237.5 213.1 -10.3
จีน 114.7 124.0 119.7 -3.4
ฮ่องกง 82.7 96.1 72.5 -24.6
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 10.1 10.2 9.0 -11.9
เอเซียใต้ 31.7 39.6 32.3 -18.4
อินเดีย 24.2 31.6 27.3 -13.5
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 92.1 115.0 106.5 -7.3
กัมพูชา 0.8 0.9 1.8 104.3
อินโดนีเซีย 13.8 19.2 19.2 -0.1
มาเลเซีย 9.1 12.0 10.0 -16.8
พม่า 1.0 1.0 1.9 90.0
ฟิลิปปินส์ 1.3 1.3 1.5 15.5
สิงคโปร์ 48.6 64.0 54.4 -15.1
ไทย 9.1 7.8 8.1 3.9
เวียดนาม 8.0 7.4 8.4 12.5
ประเทศเศรษฐกิจอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่าน 75.2 93.7 81.4 -13.1
ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ 4.6 7.2 3.5 -51.9
เครือรัฐเอกราช 70.6 86.5 78.0 -9.9
คาซัคสถาน 11.6 13.7 15.6 13.4
รัสเซีย 43.3 52.9 44.1 -16.6
ยูเครน 6.5 7.2 8.0 11.5

a ทบทวนแล้ว b คาดการณ์

ภาคผนวก 1: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าระหว่างปี 2553-2555 

(หน่วย: พันล้านและร้อยละ)
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การควบรวมกิจการ (Cross-border M&As) จ�าแนกตามประเทศผู้ขายซื้อ ระหว่างปี 2554-2555

ภูมิภาค/เศรษฐกิจ

ยอดขายสุทธิ
อัตราขยายเพิ่มจากปี 

2554-2555(%)

ซื้อสุทธิ
อัตราขยายเพิ่มจากปี 

2554-2555(%)
2554 2555 2554 2555

โลก 525,881 310,141 -41.0 525,881 310,141 -41.0
ประเทศพัฒนาแล้ว 409,691 258,003 -37.0 400,929 176,292 -56.0
ยุโรป 200,363 135,352 -32.4 145,542 26,775 -81.6
สหภาพยุโรป 172,257 119,707 -30.5 117,050 310 -99.7
ออสเตรีย 6,928 1,938 -72.0 3,627 1,835 -49.4
เบลเยียม 3,920 1,790 -54.3 7,757 -1,362 -
ไซปรัส 780 51 -93.5 3,903 5,021 28.6
ฟินแลนด์ 973 1,949 100.3 3,303 4,358 32.0
ฝรั่งเศส 24,325 11,467 -52.9 31,804 -3,867 -
เยอรมนี 12,709 8,229 -35.2 4,801 15,522 223.3
กรีก 1,205 35 -97.1 79 -1,562 -
ไอร์แลนด์ 2,181 12,066 453.3 -6,081 774 -
อิตาลี 13,450 3,293 -75.5 4,176 -1,680 -
ลักเซมเบิร์ก 9,393 6,461 -31.2 -20,751 -6,290 -
เนเธอแลนด์ 14,031 13,656 -2.7 19,750 -2,795 -
โปแลนด์ 10,043 832 -91.7 511 3,399 564.9
โปรตุเกส 911 8,334 815.2 2,404 -4,741 -
สเปน 17,298 5,246 -69.7 11,579 -2,312 -2,312
สหราชอาณาจักร 35,691 35,313 -1.1 53,876 -7,678 -
ไอซ์แลนด์ 0 0 - -446 -2,547 -
สวิสเซอร์แลนด์ 19,627 8,658 -55.9 17,463 16,331 -6.5
แคนาดา 30,263 29.412 -2.8 40,215 39,532 -1.7
สหรัฐอเมริกา 134,103 66,259 -50.6 130,210 78,721 -39.5
ออสเตรเลีย 35,460 23,086 -34.9 6,868 -4,983 -
อิสราเอล 3,663 942 -74.3 8,086 -2,132 -
ญี่ปุ่น 4,991 1,278 -74.4 62,687 35,612 -43.2
ประเทศก�าลังพัฒนา 83,220 48,381 -41.9 103,615 114,657 10.7
แอฟริกา 7,205 -1,195 - 4,812 592 -87.7
แอฟริกาใต้ 5,228 -879 - 4,252 821 -80.7
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 20,689 20,011 -3.3 18,659 28,149 50.9
อาร์เจนตินา -246 430 - 102 2,799 2,646.9
บราซิล 15,422 15,299 -0.8 5,540 7,427 34.1
ชิลี 574 -113 - 1,083 9,764 801.6
โคลัมเบีย -884 1,978 - 4,314 2,278 -47.2
เม็กซิโก 1,231 331 -73.1 4,390 2,450 -44.2
เอเซีย 55,302 29,580 -46.5 80,179 85,873 7.1
เอเซียตะวันออก 12,575 11,983 -4.7 50,403 57,953 15.0
จีน 11,176 9,927 -11.2 34,355 37,051 7.8
ฮ่องกง 1,28 2,787 171.2 11,293 13,237 17.2
สาธารณรัฐเกาหลี 2,466 -1,767 - 4,109 5,508 34.0
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 20,139 10,682 -47.0 17,563 16,409 -6.6
มาเลเซีย 4,517 721 -84.0 3,909 9,293 137.7
ไทย 570 -72 - 4,996 5,448 9.0
เอเซียใต้ 12,875 2,620 -79.6 6,078 2,658 -56.3
อินเดีย 12,577 2,456 -80.5 6,072 2,657 -56.2
เอเซียตะวันตก 9,713 4,295 -55.8 6,136 8,852 44.3
กาตาร์ 28 92 222.8 -833 5,133 -
ตุรกี 7,348 2,690 -63.4 908 2,012 121.6
ประเทศเศรษฐกิจอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่าน 32,970 3,756 -88.6 13,510 8,615 -36.2
รัสเซีย 29,705 5,617 -81.1 5,084 7,791 53.2

เอกสารอ้างอิง
United Nations Conference on Trade and development (UNCTAD), Global Investment Trends Moniror No.11, 23 January 2013
United Nations Conference on Trade and development (UNCTAD), Global FDI recovery derails

รายงานประจ�าปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

80



เศรษฐกิจการลงทุนไทยปี 2555 
และแนวโน้มปี 2556 

ทุกสิ่งในโลกน้ีไม่มีอะไรท่ีจีรัง ทุกอย่างย่อมต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 

ไม่เว้นแม้แต่ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ถึงกระนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

กอ็าจน�ามาซึง่การปรบัปรงุพฒันาและความพร้อมในการรบัมอืกบัความไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิ

ขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ดังที่เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ฟื้นตัวจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว

มากกว่าทีค่าดหมายเอาไว้ เนือ่งจากมกีารลงทนุจ�านวนมากเพ่ือฟ้ืนฟูกจิการภายหลังอทุกภยั

และโครงการลงทนุใหม่ ประกอบกบัอปุสงค์ภายในประเทศเพ่ิมขึน้มากจากนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจ ดังนั้น จึงส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2556 ยังคงเติบโตในระดับที่ค่อนข้างสูง 

เศรษฐกิจฟื้นตัวจากอุทกภัย 
เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ฟื้นตัวจากอุทกภัยอย่าง

รวดเร็วมากกว่าที่คาดหมายเอาไว้ แม้ GDP ในไตรมาสที่ 4 

ของปี 2554 ติดลบมากถึง -8.9% ท�าให้ GDP เฉลี่ยทั้งปี 2554 

เตบิโตในอตัราต�า่เพยีง 0.1% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเดยีวกนั

ของปี 2553 แต่สถานการณ์ได้เริ่มกลายเป็นตัวเลขบวกอีก 

ครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วที่ระดับ 0.4% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 

2555 และเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4.2% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 

ท�าให้ปี 2555 เศรษฐกิจเติบโตในอัตราสูงถึง 6.4% และคาดว่า

ในปี 2556 อาจจะเติบโตสูงกว่าที่คาดหมายไว้เดิม 4.5 – 5.5% 

ส�าหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พบว่า 

ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน จากตัวเลขติดลบมากถึง -9.1% 

ในปี 2554 ได้ฟื้นตัวข้ึนเป็น 2.5% ในปี 2555 โดยหมวด 

ยานยนต์เติบโตมากถึง 73.1% เครื่องใช้ไฟฟ้า 11.7% วัสดุ

ก่อสร้าง 8.7% ปิโตรเลยีม 8.5% แต่อย่างไรกด็ ีพบว่าอตุสาหกรรม 

บางกลุ ่มก็ยังคงมีตัวเลขติดลบอยู ่ เช่น กลุ ่มไอซีและเซมิ-

คอนดักเตอร์ HDD สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ทั้งนี้  แม้เศรษฐกิจไทยจะฟื ้นตัวรวดเร็ว แต่นัก

เศรษฐศาสตร์บางท่าน เช่น ดร.บัณฑิต นิจถาวร อดีตรอง 

ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเตอืนว่าเป็นการเตบิโต 

เชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ ดังนั้น จะต้องระมัดระวัง 

เพราะอาจจะเกิดฟองสบู่ขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์หรือใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ดร.ประสาน ไตรรัตน์วรกุล 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มองในแง่ดี โดยกล่าวว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
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และยังไม่พบสัญญาณผิดปกติจนน่าเป็นห่วงมากนัก ส่วนหนึ่ง

เพราะในช่วงที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจาก

มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ท�าให้มีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้นจริง ไม่ใช่

มาจากการเก็งก�าไรเพียงอย่างเดียวตามที่เข้าใจกัน

การลงทุนจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจปี 2556

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่าส�าหรับในปี 2556 

รัฐบาลจะให้ความส�าคัญกับ 3 ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

คือ การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุน

ของภาคเอกชน และการบริโภคภายในประเทศ โดยหน่วยงาน 

ต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานเศรษฐกิจ 

การคลงั ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ธนาคารโลก ฯลฯ ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคง

รกัษาอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิในปี 2556 ไว้ได้ใกล้เคยีงกบั

ปี 2555 คืออยู่ที่ระดับ 4.9 - 5.0% 

“หน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ธนาคารโลก ฯลฯ ได้ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยจะยังคงรักษาอัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจในปี 2556 ไว้ได้ใกล้เคียงกับปี 
2555 คืออยู่ที่ระดับ 4.9 - 5.0%” 

การพยากรณ์เศรษฐกิจไทย

พยากรณ์เมื่อ 2555 2556 2557

ธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ค. 2556 5.9% 4.9% 4.8%

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก.พ. 2555 5.5% 4.5 - 5.5%

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ธ.ค. 2555 5.7% 4.5 – 5.5%

ธนาคารโลก ม.ค. 2556 4.7% 5.0% 4.5%

ปัจจยัส�าคญัในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ คอื การลงทนุ

จ�านวนมากเพือ่ฟ้ืนฟกูจิการภายหลงัอทุกภยัและโครงการลงทนุ

ใหม่ โดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ เนื่องจากเติบโตในอัตรา

สูง ส�าหรับในปี 2556 คาดว่าจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ทั้งในการ

ป้องกนัน�า้ท่วม 3 แสนล้านบาท การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน 

การก่อสร้างถนน ฯลฯ ขณะเดียวกันจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น 

ท�าให้ราคาเครื่องจักรต่างประเทศในรูปสกุลเงินบาทลดต�่าลง 

ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จะกระตุ้นให้มีการลงทุน

เพื่อปรับเปล่ียนเครื่องจักรเป็นแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ส�าหรับในปี 2556 อุปสงค์ในภาคเอกชนมีแนวโน้ม

ชะลอตวัลงบ้างภายหลังจากทีไ่ด้เร่งการบรโิภคและการลงทนุไป

แล้วในปี 2555 แต่คาดว่าจะลดลงไม่มากนกั เนือ่งจากมาตรการ

ปรบัขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่เป็น 300 บาท ทัว่ประเทศ การรบัจ�าน�า

ข้าว ฯลฯ ช่วยหนุนก�าลังซื้อของผู้บริโภคให้อยู่ในระดับที่ดีอยู่
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มูลค่าส่งออกจ�าแนกตามประเภทสินค้า

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ประเภทสินค้า 2553 2554 2555

สินค้าเกษตร 21,526 29,042 23,686

สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 13,223 17,477 18,150

สินค้าอุตสาหกรรม 148,499 162,808 172,341

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 10,051 13,252 15,342

รวม 193,298 222,579 229,519
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัว
การส่งออกในปี 2555 เตบิโตในอตัราต�า่มากเนือ่งจาก

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม

บางสาขายังล่าช้าอยู่ ประกอบกับการส่งออกพืชผลทางการ

เกษตรลดลงอย่างมาก โดยจากสถติขิองกระทรวงพาณชิย์ ตลอด

ทั้งปี 2555 มีมูลค่าส่งออกรวม 229,519 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นเพียง 3.1% คิดเป็นมูลค่าส่งออกเป็นสกุลเงินบาทอยู่ที่

ระดบั 7.1 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.7% ขณะทีก่ารน�าเข้ามมีลูค่า

รวม 247,590 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.7% หรือมีมูลค่า

เป็นสกุลเงินบาท 7.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% 

มูลค่าส่งออกในปี 2555 จ�าแนกเป็นสนิค้าอตุสาหกรรม 

172,341 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.9% สินค้าอุตสาหกรรม

เกษตร 18,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.6% แต่มูลค่า 

ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมลดลงมาก กล่าวคือ ส่งออก 23,686 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง -18.4% เน่ืองจากมูลค่าส่งออก 

พืชผลทางการเกษตรส�าคัญลดลงมาก ได้แก่ ข้าว -28% 

ยางพารา -31% สินค้าประมง -8.6%

ในตลาดส่งออกที่ส�าคัญที่สุดของไทยคือ อาเซียน 

พบว่ามีมูลค่าส่งออก 56,730 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5% 

ท�าให้สดัส่วนส่งออกไปยงัอาเซยีนเพิม่ขึน้เป็น 24.7% ของมลูค่า

ส่งออกทั้งหมด ขณะที่จีนเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของไทย 

มมีลูค่าส่งออก 26,900 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ 2.5% ส่งผล

ให้สัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศจีนอยู่ที่ระดับ 11.7% ของ

มูลค่าส่งออกทั้งหมด ขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 3 

มูลค่าส่งออก 23,780 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง -1.6%  คิดเป็น

สัดส่วน 10.4% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด

ส�าหรับสหรัฐฯ ตลาดส่งออกอันดับ 4 ของไทย มูลค่า

ส่งออก 22,786 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ 4.6% คดิเป็นสดัส่วน 

9.9% ของมลูค่าส่งออกทัง้หมด ขณะเดยีวกนัวกิฤตเศรษฐกจิใน

ยุโรป ท�าให้ในปี 2555 มูลค่าส่งออกไปยังสหภาพยุโรปซึ่งเป็น

ตลาดอันดับ 5 ของไทย อยู่ที่ระดับ 21,826 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ติดลบถึง -9.7% ท�าให้สัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังสหภาพ

ยุโรปลดลงเหลือ 9.5% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด
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มูลค่าส่งออกจ�าแนกตามตลาดส�าคัญ

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2553 2554 2555

อาเซียน 44,318 54,045 56,730

จีน 21,473 26,251 26,900

ญี่ปุ่น 20,308 23,870 23,480

สหรัฐฯ 20,200 21,784 22,786

สหภาพยุโรป 21,815 24,158 21,826

รวมทุกประเทศ 193,298 222,579 229,519

แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์

ส่งออกมแีนวโน้มฟ้ืนตวัปี 2556
ปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดย

กระทรวงพาณชิย์ประกาศเป้าหมายส่งออกปี 2556 เตบิโตอยูท่ี่

ระดบั 8 - 9% ขณะทีส่�านกังานเศรษฐกจิการคลงัก�าหนดทีร่ะดบั 

10.5% ส่วนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติคาดการณ์ที่ระดับ 12%

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจท�าให้

การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้นว่า เงินบาทที่แข็งค่า

อย่างรวดเรว็ จาก 30.59 บาท/เหรยีญสหรฐัฯ ในช่วงสิน้ปี 2555 

ปรบัเป็น 29.06 - 29.09 บาท/เหรยีญสหรฐัฯ เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 

2556 หากค่าเงินบาทแข็งตัวมากกว่าเงินสกุลในภูมิภาค ซึ่งเป็น

คู่แข่งส�าคัญในตลาดส่งออก จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ 

เป้าหมายส่งออก

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่ง คือ จากการที่ปรับค่าจ้าง

ขัน้ต�า่แบบก้าวกระโดดเป็น 300 บาท/วนั ส่งผลต่อความสามารถ

ในกจิการการผลติเพือ่ส่งออก โดยเฉพาะกรณเีป็นอตุสาหกรรม

ที่มีการแข่งขันสูงและใช้แรงงานเข้มข้น

ส�าหรับแนวโน้มในระยะยาวยังไม่ค ่อยสดใสนัก 

เนื่องจากสหภาพยุโรปได้ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ

ให้สทิธพิเิศษด้านภาษศีลุกากรหรอื GSP เมือ่ต้นเดอืนมถินุายน 

2555 โดยมีสาระส�าคัญจะยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ GSP กับ

ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง 

ค่อนข้างสูง (Upper-Middle Income) ส่งผลให้ประเทศที่ได้รับ

สิทธิตามหลักเกณฑ์ใหม่จะลดลงเหลือเพียงไม่เกิน 80 ประเทศ

จากที่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 176 ประเทศ

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สิทธิพิเศษข้างต้นตั้งแต่ 

ปี 2558  เป็นต้นไป จะกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยัง

สหภาพยุโรป โดยสินค้าจ�านวนหลายร้อยรายการต้องเสียอากร

ขาเข้าในอัตราปกติ หรือ MFN ซึ่งจะท�าให้การส่งออกของไทย

เสียเปรียบประเทศก�าลังพัฒนาที่มีรายได้ต�่า ที่ยังคงได้รับ GSP 

รวมถงึเสยีเปรยีบประเทศคูแ่ข่งขนัทีท่�าสนธสิญัญาเขตการค้าเสรี

กบัสหภาพยโุรป ยิง่ไปกว่านัน้ ภาคเอกชนยงัมคีวามกงัวลกบัการ

เริ่มถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP ในช่วงปัจจุบันด้วย 

ท่องเที่ยวมากเป็นประวัติการณ์
ส�าหรับรายได้เงินตราต่างประเทศจากภาคบริการ 

นับว่ายังสดใส โดยในปี 2555 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาตมิากเป็นประวตักิารณ์ทีร่ะดบั 22.3 ล้านคน สร้างรายได้ 

จากการท่องเที่ยว 960,000 ล้านบาท คนไทยเที่ยวภายใน

ประเทศ 112 ล้านคน (1 คนอาจเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง) สร้าง

รายได้ 500,000 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยมีรายได้รวมจากการ 

ท่องเที่ยว 1.46 ล้านล้านบาท 

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเป็นนกัท่องเทีย่วจนีมาก

ทีส่ดุ ประมาณ 2.8 ล้านคน รองลงมาเป็นนกัท่องเทีย่วมาเลเซยี 

2.5 ล้านคน  ญีปุ่น่ 1.4 ล้านคน นอกจากนี ้ยงัมรีสัเซยี เกาหลใีต้ 

และอนิเดยี ซึง่แต่ละประเทศล้วนมจี�านวนนกัท่องเทีย่วเกนิล้าน

คน ส่วนจ�านวนนักท่องเที่ยวยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นแม้จะเผชิญกับ

วกิฤตเศรษฐกจิ เนือ่งจากไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วคุม้ค่ากบัราคา

ส�าหรบัปี 2556 คาดว่าจะเป็นปีทองของการท่องเทีย่ว

อกีปีหนึง่ โดยตัง้เป้าหมายทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ24.5 ล้าน

คน เพิม่ขึน้ประมาณ 10% ทัง้นี ้กระทรวงท่องเทีย่วและการกฬีา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย ภาคธุรกิจ

ท่องเที่ยว และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะร่วมมือด้าน

การท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยจะให้ความส�าคัญกับเรื่องการดูแล

ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เพราะเป็นปัญหาใหญ่ 

ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปี 2555 จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวไทย
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ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลลดลง

ส�าหรับดุลการค้าในปี 2555 จากการรวบรวมของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าเกินดุล 8,337 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงมาจากปี 2554 ที่เกินดุล 16,898 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2555 พบว่าเกินดุล 

2,728 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงมากเช่นเดียวกัน จากที่ปี 2554  

เกินดุลมากถึง 5,889 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ทุนส�ารองทางการยังถือว่าอยู ่ใน

ระดับสูงอยู่ โดยในเดือนมีนาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 177.8 พัน

ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 181.6 พัน

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับในช่วงสิ้นปี 2555 อนึ่ง 

ส�าหรับข้อเสนอให้น�าทุนส�ารองไปลงทุนระยะยาว เช่นใน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า

ยังไม่ควรด�าเนินการ เพราะเงินทุนส�ารองส่วนใหญ่มีเจ้าของ

มาจากการกู้ยืมต่างประเทศที่เป็นระยะสั้น สามารถไหลกลับ

ออกไปได้ง่าย ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มี 

เป้าหมายและความสามารถในการบริหารกองทุนความม่ังค่ัง

แห่งชาติ (SWF) ในขณะนี้ด้วย

เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก
ส�าหรบัค่าเงนิบาทได้แขง็ตวัอย่างช้าๆ จาก 31.6 บาท/

เหรยีญสหรฐัฯ ในเดอืนกรกฎาคม 2555 เป็น 30.59 บาท/เหรยีญ

สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นปี 2555 ทั้งนี้ ตัวเลขรวมของค่าเงินบาทในปี 

2555 เมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ทั้งปีแข็งค่าขึ้น 3%  

ซึ่งถือว่าแข็งค่าน้อยกว่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาค

แต่ช่วงต้นปี 2556 ค่าเงนิบาทได้แขง็ตวัขึน้อย่างรวดเรว็

เป็น 29.06 – 29.09 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 

2556  ซึ่งนับว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าที่สุดในรอบ 16 ปี 

นบัจากวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 เป็นต้นมา โดยการแขง็ค่าของเงนิ

บาทนี ้คดิเป็น 5.2% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเงนิเหรยีญสหรฐัฯ นบั

ตัง้แต่สิน้ปี 2555 เป็นต้นมา ซึง่นบัว่าแขง็ค่ามากทีส่ดุเมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัสกลุเงนิอืน่ๆ  ในภมิูภาค ทีส่่วนใหญ่อ่อนตวัลงมากกว่า

จะแข็งตัว เช่น เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลง -9% เงินวอนของ

เกาหลใีต้อ่อนค่าลง -4.7% เงนิเหรยีญสงิคโปร์อ่อนค่าลง -2.4% 

เงินรูเปียะห์ของอินโดนีเซียอ่อนค่าลง -0.9% 

อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเครื่องมือใน

การดูแลค่าเงินบาท ทั้งการเข้าดูแลความผันผวน และการใช้

มาตรการควบคุมเงินทุน แต่การด�าเนินการต่างๆ จะต้องดู 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ด้วย โดยได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะหลกีเลีย่ง

การเข้าไปแทรกแซงโดยซื้อเงินต่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศโดยไม่จ�าเป็น ยกเว้นกรณทีีม่กีารเคลือ่นไหว

ไปในทิศทางไม่สอดคล้องกับสถานการณ์พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ส�าหรับมาตรการผ่อนคลายการน�าเงินทุนออกนอกประเทศ ยัง

เป็นทิศทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดจะด�าเนินการ 

ต่อเนื่องในปี 2556 

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเครื่องมือในการดูแลค่า
เงินบาท ทั้งการเข้าดูแลความผันผวน และการใช้
มาตรการควบคุมเงินทุน แต่การด�าเนินการต่างๆ 
จะต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยได้ก�าหนด
นโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปแทรกแซงโดยซื้อเงิน
ต่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยไม่จ�าเป็น
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FDI จากญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป
มากที่สุด

ส�าหรับตัวเลขเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก 

ในปี 2555 มีมูลค่า 8,904 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับตัวเลข 7,778 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554  

ส�าหรับปัจจัยบวกมีหลายประการ เป็นต้นว่า ปัญหาความ 

ขดัแย้งเรือ่งเกาะเซนกาก ุหรอืทีจี่นเรยีกว่าเกาะเตยีวหย ูระหว่าง

จนีและญีปุ่น่ ในช่วงปลายปี 2555 ทีผ่่านมา ส่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนของญี่ปุ่นในจีน ท�าให้ความสนใจลงทุนในจีนลดลง และมี 

แนวโน้มลงทุนในประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2551 2552 2553 2554 2555

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทย (FDI) 8,547 4,853 9,112 7,778 8,904

การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (OFDI) 4,098 4,153 4,616 8,221 11,914

แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

OFDI มากกว่า FDI  
เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ขณะที่ตัวเลขการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เพิม่ขึน้ ตวัเลขการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (OFDI) ก็

เพิม่ขึน้มากเช่นเดยีวกนั โดยเพิม่เป็น 11,914 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

ปี 2555 เปรียบเทียบกับ 8,221 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 

ดังนัน้ ปี 2555 นบัเป็นปีทีส่องตดิต่อกนัทีต่วัเลขการลงทนุไทยใน

ต่างประเทศจะมากกว่าตวัเลขการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 

การลงทุนไทยในต่างประเทศในปี 2555 กระจุกตัวใน

สิงคโปร์มากที่สุด คือ 1,955 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ 

สหภาพยุโรป 1,601 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ฮ่องกง 1,453 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หมู่เกาะเคย์แมน 1,035 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ออสเตรเลีย 1,007 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มอริเชียส 790 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ จีน 388 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา 271 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ อินเดีย 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 

164 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริติสเวอร์จินไอส์แลนด์ 148 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนของไทยไปยัง 

ต่างประเทศ ประมาณคร่ึงหน่ึงไม่ได้ไปลงทุนโดยตรง แต่เป็น 

การลงทุนผ่านประเทศที่ 3 เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง หมู่เกาะ 

เคย์แมน มอริเชียส บริติสเวอร์จินไอส์แลนด์ ฯลฯ 

อนึ่ง จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐฯ ท�าให้

เป็นโอกาสในการลงทุนโดยตรงของไทยในรูป M&A เนื่องจาก

สามารถซ้ือกิจการในราคาถูก ทั้งกิจการในยุโรปและสหรัฐฯ 

รวมถึงกิจการที่บริษัทยุโรปและสหรัฐฯ เป ็นเจ ้าของใน 

ภูมิภาคอื่นๆ เช่น การที่เครือ ปตท. ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท 

Cove Energy ขององักฤษ ซึง่ถอืหุน้ในแปลงสมัปทานปิโตรเลยีม

หลายแห่งทางชายฝั่งทวีปแอฟริกาตะวันออก เครือดับเบิลเอ

ซื้อกิจการโรงงานกระดาษในฝรั่งเศส เครือเซ็นทรัลนอกจากจะ

ซื้อเครือข่ายห้างสรรพสินค้าในอิตาลีแล้ว ปัจจุบันก�าลังเจรจา

ซื้อเครือข่ายห้างสรรพสินค้าอีกแห่งหนึ่งในประเทศเดนมาร์ก 

ส่วนกลุ ่มแลนด์แอนด์เฮ้าส์ได้ตั้งบริษัทย่อย คือ 

Land and House USA โดยในปี 2555 ได้ซื้ออพาร์ทเมนท์ใน 

นครซานฟรานซิสโกเพื่อให้เช่า เนื่องจากเป็นย่านที่ได้รับความ

สนใจเช่าพื้นที่สูง และในปี 2556 มีแผนจะซื้ออพาร์ทเมนท์เพิ่ม

เติมอีก 2 อาคาร ในย่านใกล้เคียงกัน 

ทั้งนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2555 

มาจากญี่ปุ่นมากที่สุด 3,563 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ 

สหภาพยุโรป 2,021 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา 888 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ฮ่องกง 538 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เคย์แมน

ไอส์แลนด์ 342 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จีน 329 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สวสิเซอร์แลนด์ 272 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ไต้หวนั 147 ล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ ออสเตรเลยี 138 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ มาเลเซยี 121 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้ 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2555

ในยุคธุรกิจแบบเก่าที่ห�้าหั่นอย่างเอาเป็นเอาตายก�าลังจะหมดไป ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะรูปแบบการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขึ้นเท่านั้น ทว่า

มิติการลงทุนเองก็มีบรรยากาศที่ดีขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ

โลกที่พยายามจะเปิดเขตการค้าและการลงทุนเสรีทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ

แนวโน้มการลงทนุในอนาคต การเรยีนรูแ้ละศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัภาพรวมการลงทนุจงึเป็น 

สิ่งจ�าเป็นที่ขาดไม่ได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนให้มากขึ้นนั่นเอง

ขอรับส่งเสริมสูงที่สุด 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบีโอไอ

ค�าขอรับการส่งเสริมในปี 2555 มีมูลค่ารวมกว่า 1.48 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 มากกว่า 844,800 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 133 และเมื่อพิจารณาจ�านวนโครงการ มี

ค�าขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น 30% โดยเพิ่มจาก 1,990 โครงการ 

ในปี 2554 เป็น 2,584 โครงการในปี 2555 ซึง่จะเกดิการจ้างงาน 

ทั้งสิ้น 348,901 คน

เมื่อพิจารณาจ�านวนค�าขอรับการส่งเสริมในปี 2555 

เป็นรายเดือน พบว่าจ�านวนค�าขอในแต่ละเดือนยังคงเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนือ่ง โดยมจี�านวนโครงการเฉลีย่เดอืนละ 215 โครงการ 

มลูค่าเงินลงทนุเฉลีย่สงูถงึเดอืนละ 123,000 ล้านบาท นอกจากนี้ 

มูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมในปี 2555 เพิม่ขึ้น 133%  

เพิม่ขึ้นทุกหมวดอุตสาหกรรม
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ยังพบว่าเดือนธันวาคมมีค�าขอรับการส่งเสริมสูงที่สุดเป็นมูลค่า

มากถึง 540,700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% ของมูลค่าค�าขอ 

ส่งเสริมตลอดทั้งปี และมีจ�านวนโครงการสูงถึง 651 โครงการ  

คิดเป็น 25% ของจ�านวนโครงการตลอดปี 2555 ทั้งนี้ สาเหตุ

หลกัน่าจะเป็นการยืน่ขอรบัการส่งเสรมิก่อนทีม่าตรการส่งเสรมิ

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและมาตรการด้านภาษีอากร

เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยจะสิ้นสุดลงในปี 2555 

โดยค�าขอรบัการส่งเสรมิในเดอืนธนัวาคมกระจกุตวัในธรุกจิผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานลมและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก มีมูลค่าลงทุน

รวม 240,360 ล้านบาท 

ส�าหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในปี 2555 เป็น

โครงการใหม่ยื่นค�าขอรับการส่งเสริมจ�านวน 1,185 โครงการ 

หรอื 46% ของโครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิทัง้หมด มลูค่าลงทนุ

รวมกว่า 580,000 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของมูลค่าการลงทุน

รวมทั้งหมด

ลงทุนตามมาตรการฟื้นฟูความ
เสียหายจากอุทกภัย 2 แสนล้าน

เม่ือพิจารณาการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ

ด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูโรงงานและลงทุนใหม่ในพื้นที่ประสบ

อุทกภัย พบว่ามีการขอรับการส่งเสริมรวม 313 โครงการ มูลค่า

ลงทุน 304,600 ล้านบาท จ�าแนกเป็นการขอรับการส่งเสริมเพื่อ

ฟื้นฟูความเสียจากอุทกภัย 258 โครงการ ลงทุน 178,200 ล้าน

บาท และการขอรับการส่งเสริมในโครงการใหม่ในนิคมและเขต

อตุสาหกรรมในจงัหวดัอยธุยาและปทมุธานทีีป่ระสบอทุกภยัอกี 

55 โครงการ ลงทุน 26,400 ล้านบาท

จ�านวนโครงการส่งเสริมขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง มูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมยังขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง
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5 อันดับลงทุนสูงสุด
อันดับ 1 หมวดธรุกจิบรกิารและสาธารณปูโภค มทีัง้สิน้ 

791 โครงการ เงินลงทุนรวม 612,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 

1.7 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่า

การลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการ

ขนส่งทางอากาศ 32 โครงการ ประกอบด้วยเครื่องบิน 78 ล�า 

และเฮลิคอปเตอร์ 1 ล�า ลงทุนรวม 131,000 ล้านบาท ไฟฟ้า

จากพลังงานลม 47 โครงการ ลงทุน 167,000 ล้านบาท และ

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 32 โครงการ ลงทุน 107,000 ล้านบาท

อันดับ 2 อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์

ขนส่ง มีมูลค่าการขอรบัส่งเสรมิรวม 255,500 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

97.3% เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีโครงการส�าคัญ คือ ยาง

รถยนต์ 7 โครงการ ลงทุน 47,000 ล้านบาท รถยนต์นั่งส่วน

บุคคล 32,500 ล้านบาท ชิ้นส่วนรถยนต์ 80,000 ล้านบาท 

เครื่องยนต์ 3,200 ล้านบาท เกียร์รถยนต์ 7,500 ล้านบาท  

ยางรถแทรกเตอร์ 4,000 ล้านบาท ชิน้ส่วนท่อรวมไอเสยีรถยนต์ 

3,975 ล้านบาท โคมไฟรถยนต์ 2,540 ล้านบาท รถตู้ 1,750 

ล้านบาท เป็นต้น

อันดับ 3 คือ เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก  

มีมูลค่าการขอรับส่งเสริม 244,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปี 2554 เกือบ 2.5 เท่า โครงการขนาดใหญ่ที่ขอรับการส่งเสริม 

คือ ปิโตรเคมีขนาดใหญ่ 17 โครงการ ลงทนุรวม 144,000 ล้านบาท 

เป็นการผลิต Paraxylene, Phenol, Bio Succinic Acid, Propyl-

ene, Aromatic Naphtha, Ethylene Hydrogen Gas และ Liner 

Alkylbenzene (LAB)

อันดับ 4 หมวดอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

มูลค่ารวม 167,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นมูลค่า 

80,200 ล้านบาท โครงการส�าคัญในหมวดนี้ คือ กล้องดิจิตอล

และอุปกรณ์ 2 โครงการ ลงทุน 28,000 ล้านบาท HDD  

3 โครงการ 15,000 ล้านบาท Flexible Printed Circuit 15,000 

ล้านบาท Capacitor 6,326 ล้านบาท เซมิคอนดักเตอร์ 9,200 

ล้านบาท PCBA 8,200 ล้านบาท LCD & LED TV 4,100 ล้านบาท 

เป็นต้น

อันดับ 5 หมวดเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร  

มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมประมาณ 94,800 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จากปี 2554 เป็นสัดส่วน 36.4% โครงการขนาดใหญ่ในหมวด

นี้ คือ Bio Diesel และ Glycerin 2 โครงการ 3,170 ล้านบาท 

มันฝรั่งทอดกรอบ 2,387 ล้านบาท ซุปไก่สกัด 2,385 ล้านบาท 

Pyrolysis Gas Oil 2,300 ล้านบาท นม UHT 2,100 ล้านบาท 

ปลูกต้นยูคาลิปตัส 2 โครงการ 1,033 ล้านบาท เครื่องดื่มจาก

ผักและผลไม้ 1,875 ล้านบาท เป็นต้น

“ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่ลงทุนมากท่ีสุดท้ัง
จ�านวนโครงการและเงินลงทุน โดยมีจ�านวน 
872 โครงการ สัดส่วน 55.1%”

ในช่วงปี 2555  

มีโครงการใหม่และโครงการขยายยืน่ขอรับส่งเสริมในสัดส่วน 46 : 54

การลงทุนตามมาตรการฟื้นฟูจากวิกฤตอุทกภัย ในปี 2555 

มีมูลค่ากว่า 178,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12  

ของมูลค่าค�าขอทั้งสิ้น

รายงานประจ�าปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

89



ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามประเภทกิจการ เปรียบเทียบปี 2554 และปี 2555

หมวดประเภทกิจการ
จ�านวนโครงการ เงินลงทุน ( พันล้านบาท )

2554 2555 % เปลี่ยนแปลง 2554 2555 % เปลี่ยนแปลง

เกษตรกรรม และผลิตผลการเกษตร 361 331 -8.3 69.5 94.8 36.4

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 62 75 21.0 31.1 58.9 89.4

อุตสาหกรรมเบา 128 102 -20.3 15.4 45.0 192.2

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง 505 611 21.0 129.5 255.5 97.3

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 276 347 25.7 87.4 167.6 91.8

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 257 327 27.2 71.7 244.8 241.4

บริการ และสาธารณูปโภค 401 791 97.3 229.5 612.5 166.9

รวม 1990 2584 29.8 634.1 1479.1 133.3

การกระจายขนาดการลงทุน
การลงทุนขนาดไม่เกิน 200 ล้านบาท มีจ�านวน 1,615 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 62.5% ของจ�านวนโครงการทั้งหมด 

มูลค่าลงทุน 99,900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.8% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด 

การลงทุนขนาดเกิน 200 - 1,000 ล้านบาท มีจ�านวน 692 โครงการ เพิ่มขึ้น 304 โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุน 314,900 

ล้านบาท หรือสัดส่วน 26.8% ของจ�านวนโครงการทั้งหมด และ 21.3% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด

การลงทุนขนาดใหญ่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�านวน 277 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�านวน 177 โครงการ 

มูลค่าลงทุน 1,064,000 ล้านบาท แม้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 10.7% ของจ�านวนโครงการ แต่มูลค่าลงทุนคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 72%  

ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น

สัดส่วนการกระจายขนาดเงินลงทุนเปรียบเทียบปี 2554 และปี 2555

ขนาดเงินลงทุน
จ�านวนโครงการ เงินลงทุน  (พันล้านบาท) 

2554 2555 % เปลี่ยนแปลง 2554 2555 % เปลี่ยนแปลง

ขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาท 580 494 -14.8 5.2 4.2 -19.2

ขนาดมากกว่า 20-200 ล้านบาท 922 1121 21.6 71.8 95.7 33.3

ขนาดมากกว่า 200-500 ล้านบาท 265 460 73.6 89.8 156.2 73.9

ขนาดมากกว่า 500-1,000 ล้านบาท 123 232 88.6 90.3 158.7 75.7

ขนาดมากกว่า 1,000 ล้านบาท 100 277 177.0 377.0 1064.3 182.3

รวม 1990 2584 29.8 634.1 1479.1 133.3

การกระจายแหล่งที่ตั้งของการลงทุน
ในปี 2555 ค�าขอรบัส่งเสรมิกระจุกตวัอยูใ่นเขต 2 เป็นหลกั จ�านวนรวม 1,242 โครงการ มลูค่าลงทนุ 830,600 ล้านบาท 

สัดส่วน 56.2% ของมูลค่าลงทุนทั่วประเทศ ค�าขอรับการส่งเสริมในเขต 3 มีขนาดลงทุนมากรองลงมา 718 โครงการ มูลค่าลงทุน 

488,000 ล้านบาท สัดส่วน 33% ส�าหรับการลงทุนในเขต 1 มีค�าขอรับส่งเสริม 616 โครงการ มูลค่าลงทุน 157,500 ล้านบาท 

สัดส่วน 10.6% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด
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แหล่งที่ตั้ง
จ�านวนโครงการ เงินลงทุน  (พันล้านบาท) 

2554 2555 % เปลี่ยนแปลง 2554 2555 % เปลี่ยนแปลง

เขต 1 602 616 2.3 72.3 157.5 117.8

 - กรุงเทพมหานคร 257 243 -5.4 15.8 27.2 72.2

 - ปริมณฑล 345 373 8.1 56.5 130.2 130.4

เขต 2 807 1,242 53.9 382.2 830.6 117.3

 - ระยอง 202 305 51.0 134.2 353.6 163.5

 - ภูเก็ต 10 7 -30 3.4 1.7 -50.0

 - อื่นๆ 595 930 56.3 244.6 475.2 94.3

เขต 3 574 718 25.1 179.4 488.0 172.0

 - 36 จังหวัด 462 581 25.8 162.6 384.4 136.4

 - 22 จังหวัด 112 137 22.3 16.7 103.6 520.4

ไม่ระบุที่ตั้ง 7 8 14.3 0.2 2.9 1350

รวม 1990 2584 29.8 634.1 1479.1 133.3

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น
โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 910 โครงการ สัดส่วน 35.2%  ของจ�านวนโครงการที่ขอรับส่งเสริมทั้งหมด  มูลค่าลงทุน  

551,800 ล้านบาท สัดส่วน 37.3% ของทั้งหมด

โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น 999 โครงการ สัดส่วน 38.7% ของจ�านวนโครงการที่ขอรับส่งเสริมทั้งหมด มูลค่าลงทุน 

349,700 ล้านบาท สัดส่วน 23.6% ของทั้งหมด
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ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 
มูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศในช่วงปี 

2555 มีมูลค่า 647,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.5% จากปี 2554 

โดยญีปุ่น่ยงัคงเป็นประเทศทีล่งทนุมากทีส่ดุทัง้จ�านวนโครงการ

และเงินลงทุน โดยมีจ�านวน 872 โครงการ สัดส่วน 55.1% และ

ลงทุนรวม 374,000 ล้านบาท สัดส่วน 57.7% 

การลงทนุของญีปุ่น่จะกระจุกตวัในกจิการผลติชิน้ส่วน 

ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการผลิตยาง

รถยนต์ 2 โครงการ 25,000 ล้านบาท โครงการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 14,000 ล้านบาท โครงการผลิต Flexible Printed  

Circuit Board 12,000 ล้านบาท โครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 

9,500 ล้านบาท โครงการผลติเครือ่งยนต์เบนซนิ 7,000 ล้านบาท 

โครงการผลิต Capacitor 4,000 ล้านบาท โครงการผลิตท่อรวม

ไอเสยีรถยนต์ 3,975 ล้านบาท และโครงการผลติ LED TV 4,099 

ล้านบาท เป็นต้น

นอกเหนือจากการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นมูลค่ารวม

กว่า 374,000 ล้านบาทแล้ว ยงัมกีารลงทนุจากญีปุ่น่ผ่านประเทศ 

อื่นๆ ด้วย เช่น เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เป็นต้น 

มูลค่าเกือบ 65,000 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลเรื่อง

อตัราภาษีในการประกอบธรุกจิของประเทศเหล่านัน้อยูใ่นระดบัต�า่ 

ฮ่องกง ลงทนุมากเป็นอนัดบั 2 ลงทนุ 52,678 ล้านบาท 

สัดส่วน 8.1% ของมูลค่าลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น ส่วนใหญ่

เป็นการร่วมลงทนุกบันกัลงทนุจากชาตอิืน่ๆ ในโครงการส�าคญั 

ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 7 โครงการ ลงทุน 21,700 

ล้านบาท ขนส่งทางอากาศ 5 โครงการ ลงทุน 5,245 ล้านบาท 

โครงการอบชบุผวิโลหะด้วยวธิกีาร Anodize ลงทนุ 3,330 ล้านบาท 

โครงการผลิตยางรถยนต์และรถบัส ลงทุน 3,200 ล้านบาท 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการจากญี่ปุ่นลงทุนผ่านฮ่องกง 

15,200 ล้านบาท เช่น โครงการประกอบ Flexible Printed Circuit 

2 โครงการ ลงทุน 7,000 ล้านบาท โครงการผลิต LCD&LED TV 

ลงทุน 4,100 ล้านบาท

เนเธอร์แลนด์ ลงทุนมากเป็นอันดับ 3 มูลค่าลงทุน 

36,046 ล้านบาท สดัส่วน 5.6% สาเหตทุีม่เีงนิลงทนุสงู เน่ืองจาก

“เมื่อพิจารณาจ�านวนค�าขอรับการส่งเสริม 
ในปี 2555 เป็นรายเดือน พบว่าจ�านวนค�าขอใน 
แต่ละเดือนยังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมี
จ�านวนโครงการเฉลี่ยเดือนละ 215 โครงการ”

โครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้นมีมากทีสุ่ด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39
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มโีครงการจากญีปุ่่นลงทนุผ่านเนเธอร์แลนด์กว่า 18,750 ล้านบาท 

ส�าหรับโครงการส�าคัญ ได้แก่ โครงการผลิตกล้องดิจิตอล 5,700 

ล้านบาท โครงการผลิต IC ลงทุน 4,400 ล้านบาท โครงการผลิต

เลนส์แว่นตา 5 โครงการ ลงทุน 5,900 ล้านบาท 

สิงคโปร์ ลงทุนเป็นอันดับ 4 มูลค่าลงทุน 27,084  

ล้านบาท สดัส่วน 4.2% สาเหตทุีม่เีงนิลงทนุสงู เนือ่งจากมโีครงการ

จากญี่ปุ่นลงทุนผ่านสิงคโปร์ ยื่นขอรับการส่งเสริม โดยมีเงิน

ลงทุนรวมกว่า 21,640 ล้านบาท ส�าหรับโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่  

เซมิคอนดักเตอร์ 9,228 ล้านบาท 

สหรฐัอเมรกิา ลงทนุเป็นอนัดบั 5 มลูค่าลงทุน 24,705 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.8% โครงการส�าคัญ ได้แก่ ช้ิน

ส่วน Suspension จ�านวน 2 โครงการ ลงทุน 3,660 ล้านบาท  

เซมิคอนดักเตอร์ 3,022 ล้านบาท โครงการผลิต Natural  

Colloidal Crystalline Cellulose 2,976 ล้านบาท โครงการผลิต 

มันฝรั่งทอดกรอบ 2,387 ล้านบาท และโครงการ IC Testing 

1,640 ล้านบาท นอกจากนีย้งัมโีครงการผลติ HDD ผ่านหมูเ่กาะ

เคย์แมน ลงทุน 8,080 ล้านบาท

แนวโน้มการลงทุนในปี 2556
มูลค่าค�าขอรบัการส่งเสรมิปี 2556 คาดว่าจะมปีระมาณ 

600,000 – 700,000 ล้านบาท โดยปัจจัยบวกที่ส�าคัญต่อการ

ลงทุนในปี 2556 มีดังนี้ 

• ประเทศไทยเป็นคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมส�าคัญ 

เช่น อาหาร ยานยนต์ HDD White Goods (เครื่องซักผ้า ตู้เย็น 

เครื่องปรับอากาศ) ปิโตรเคมี เป็นต้น ท�าให้มีความสนใจลงทุน

ในอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 

• โอกาสในการย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ ่นมายัง

ประเทศไทย เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการเข้า

สูส่งัคมผูส้งูอาย ุความเสีย่งขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า และปัญหา

ข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีน 

• การเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ภายในประเทศ เนื่องจาก

มีการเพิ่มค่าจ้างและเงินเดือน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาล

• การปรบัลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลลงเหลอืร้อยละ 

20 จะท�าให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีขึ้น

• การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนออกไปอีก 1 ปี 

• นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ

รัฐบาล (Mega Projects) 

• การลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานผลิตรองรับการรวม

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ
ลงทุนในปี 2556 มีดังนี้

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะยโูรโซน 

ที่ยังเปราะบาง

• จากวกิฤตใิหญ่ทีผ่่านมา ท�าให้นกัลงทนุบางส่วนปรบัตวั

เพื่อลดความเสี่ยงต่อ Supply Chain โดยกระจายฐานการผลิต

ไปยังประเทศต่างๆ แทนที่จะกระจุกในประเทศไทย

• แม้ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองลดลง แต่ยัง

ถือว่าไม่ม่ันคง โดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

• ปัญหาด้านภาษีอากรกับหน่วยงานรัฐกระทบต่อ

บรรยากาศการลงทุน 

• ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทัง้ระดบัมีฝีมือและไร้ฝีมอื 

ประกอบกับการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ท�าให้ต้นทุนในการ

ประกอบธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น

• ค่าประกันอุทกภัยที่เพิ่มสูงขึ้น

การลงทุนทีข่อรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ : ญีปุ่่นลงทุนมาก 

เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่า FDI ทั้งสิ้น
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04 ภาวะการลงทุน 
อุตสาหกรรมส�าคัญ

การพัฒนาประเทศนั้น นอกจากจะมองที่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมแล้ว ยังมองไปที่
ศักยภาพที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทด้วย เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตัวช้ีวัดถึงขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในเวทรีะดบัโลกนัน่เอง ดงันัน้ การพัฒนาด้านอตุสาหกรรมจงึไม่ได้
หมายความถงึการสร้างรายได้ให้ประเทศเท่านัน้ หากแต่ยงัสะท้อนถงึคณุภาพของอตุสาหกรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลกด้วย 
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อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน : 
ผลิตมากเป็นอันดับ 3 ของโลก

อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มนับเป็นอุตสาหกรรมที่มี

ความส�าคัญกับประเทศไทย โดยมีห่วงโซ่อุปทานครอบคลุม

ตัง้แต่การปลกูปาล์มน�า้มนั การผลติน�า้ปาล์มดบิ การผลติน�า้มัน

ปาล์มบริสุทธิ์ เพื่อใช้บริโภคโดยตรงและน�ามาแปรรูปเพื่อผลิต 

ไบโอดีเซลใช้เป็นพลังงานทดแทน 

ในปี 2555 ประเทศไทยผลติน�า้มนัปาล์มดบิได้ประมาณ 

1.9 ล้านตัน ถือว่ามากเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย (25.9 

ล้านตัน) และมาเลเซีย (18.2 ล้านตัน) แบ่งเป็นเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศประมาณ 47% ผลิตไบโอดีเซลประมาณ 27% 

และส่งออกประมาณ 8.7% 

จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มพื้นที ่

ที่ปลูกปาล์มน�้ามันตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน

และน�้ามันปาล์ม ปี 2551-2555 ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน�้ามัน

และการผลิตน�้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การ

ใช้น�้ามันปาล์มภายในประเทศก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก

ปรมิาณความต้องการบรโิภคและความต้องการของอตุสาหกรรม

ต่อเนื่องในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

การที่น�้ามันปาล์มเป็นน�้ามันพืชที่มีความต้องการ

บริโภคสูงกว่าน�้ามันพืชชนิดอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นน�้ามันถ่ัวเหลือง 

น�้ามันร�าข้าว หรือน�้ามันเมล็ดทานตะวัน เนื่องจากมีราคาที่

ถูกกว่า โดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตปาล์มน�้ามันออกสู่ตลาด

ปริมาณมากและราคาค่อนข้างต�่า ส่วนปริมาณการผลิตและ

การใช้ไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตาม

แนวทางของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก

ของกระทรวงพลังงาน ซ่ึงมีเป้าหมายผลิตไบโอดีเซลวันละ

ประมาณ 6 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2564 โดยบริหารจัดการ

สัดส่วนการผสมน�้ามันไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับปริมาณการ

ผลิตน�้ามันปาล์มภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถานการณ์ปาล์มน�้ามันของ

ประเทศมทีัง้ช่วงทีป่ระสบปัญหาผลผลติปาล์มน�า้มนัออกสู่ตลาด

น้อยกว่าปกต ิท�าให้ต้องน�าเข้าน�า้มนัปาล์มดบิ (crude palm olein) 

จากต่างประเทศ และภาวะผลผลิตน�้ามันปาล์มดิบล้นตลาด ซึ่ง

ในกรณีนี้ภาครัฐจะก�าหนดมาตรการให้ผสมน�้ามันไบโอดีเซลใน 

น�้ามันดีเซลในสัดส่วนที่มากขึ้น เพื่อดูดซับปริมาณน�้ามันปาล์ม

ส่วนที่เกินจากการใช้บริโภค 

ส่วนการน�าเข้าน�้ามันปาล์มนั้น จะให้น�าเข้าเฉพาะ

กรณีจ�าเป็น คือ เมื่อขาดแคลนน�้ามันปาล์มบริโภค และจะต้อง

ขออนุญาตโดยการก�ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายปาล์ม 

น�้ามันแห่งชาติ เพื่อจัดระบบบริหารการน�าเข้าอย่างรัดกุมทั้ง

ด้านปรมิาณ ชนดิ ผูน้�าเข้า และช่วงระยะเวลา เพือ่ลดผลกระทบ 

ต ่อเกษตรกรผู ้ปลูกปาล์มและอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน 

ในภาพรวม

องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น�าเข้าภายใต้กรอบ WTO 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในโควตาก�าหนดปริมาณและมีอากรขาเข้า 
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20% และนอกโควตา ไม่จ�ากดัปรมิาณโดยมอีตัราอากรขาเข้าสูง

ถึง 143% โดยการน�าเข้าเพื่อส่งออกจะก�าหนดให้ผู้น�าเข้าต้อง

รับซื้อผลผลิตภายในประเทศเพื่อส่งออกด้วย 1 ส่วนและต้อง 

ส่งออกรวม 2 ส่วนภายใน 30 วัน 

นอกจากนี ้ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรอีาเซยีน (AFTA) 

ตามข้อตกลงการเปิดตลาดน�าเข้าน�้ามันปาล์มโดยไม่เสียอากร 

ขาเข้า ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 

2558 นี ้อาจส่งผลให้การค้าสนิค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชกิ 

มีความเสรีมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะน�าเข้าน�้ามันปาล์ม

จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีราคาต�่ากว่า (ปัจจุบัน

ราคาน�า้มันปาล์มดบิของประเทศมาเลเซยีจะต�่ากว่าประเทศไทย

เฉลีย่ประมาณ 2 บาท/กก. และน�า้มนัปาล์มบรสิทุธิร์าคาต�า่กว่า

ประมาณ 3-5 บาท/กก.) เข้ามาแข่งขันกับน�้ามันปาล์มที่ผลิต

ได้ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกปาล์ม

น�้ามันและอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มภายในประเทศทั้งระบบ 

และส่งผลต่อราคาผลปาล์มที่จะต้องลดลงตามไปด้วย

จัดท�าแผนปาล์มน�้ามัน  
2556 - 2560

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามนัแห่งชาต ิ(กนป.) ได้

มอบหมายให้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

จัดท�าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามัน

ปาล์ม ปี 2556-2560 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานพัฒนา

อตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มให้สอดคล้องกนั และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตปาล์มน�้ามันและ 

น�้ามันปาล์ม โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที ่

เพาะปลูกปาล์มน�้ามันพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพของผลปาล์ม 

การแก้ปัญหาปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มโดยการ

ใช้มาตรการและนโยบายของรัฐที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น 

การแทรกแซงตลาดโดยให้โรงสกัดน�้ามันปาล์มรับซ้ือผลปาล์ม

ในราคาที่ก�าหนดเมื่อเกิดภาวะผลปาล์มออกสู่ตลาดมากและ

มีราคาตกต�่าอย่างต่อเน่ือง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคา 

น�า้มนัพชืบรโิภค เพือ่ดแูลผูบ้รโิภคและค่าครองชพีให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การใช้มาตรการให้ผู้ค้า 

น�้ามันจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลที่มีการผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่

สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตน�้ามันปาล์ม นับว่าเป็นแนวทาง

บรหิารจดัการและเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะส่งผลต่อการส่งเสรมิและ

พัฒนาอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของประเทศ หากการก�าหนด

นโยบายและมาตรการต่างๆ น้ัน สามารถส่งผลประโยชน์โดย

รวมต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์

เฉพาะกลุ่ม ไม่เป็นการบิดเบือนกลไกการตลาด รวมทั้งเพ่ิม

ภาระด้านงบประมาณ ก็จะส่งผลดีกับระบบอุตสาหกรรมน�้ามัน

ปาล์มของทั้งประเทศ 

อย่างไรก็ดีบางมาตรการก็อาจจะสามารถน�ามาใช้แก้

ปัญหาสถานการณ์น�า้มนัปาล์มได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่งเท่านั้น การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน

และน�า้มนัปาล์มในระยะยาว ตัง้แต่การวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่

ผลผลิตปาล์มน�า้มัน การเพิม่คุณภาพการให้น�า้มันของผลปาล์ม 

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งความสอดคล้อง 

ของการบรหิารจดัการผลผลติน�า้มนัปาล์มดบิทัง้ระบบทัง้โรงสกดั

น�้ามันปาล์ม โรงกล่ันน�้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ และโรงงานผลิต 

ไบโอดีเซล จึงจะสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของ

ประเทศไทยให้เติบโต และพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมเกษตร

ที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ไม่น้อยไปกว่าพืชเศรษฐกิจ

ชนิดอื่น

ส่งเสริมการลงทุน 
ผลิตน�้ามันปาล์ม

ปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้การ 

ส่งเสริมการลงทุนผลิตน�้ามันปาล์มดิบและน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ 

โดยให้การส่งเสริมในประเภท 1.12 คือกิจการผลิตน�้ามันหรือ 

ไขมันจากพืชหรือสัตว์ อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด

ตามหลักเกณฑ์กิจการให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ คือ ยกเว้น

อากรขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดย

ก�าหนดวงเงินไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนในทุกที่ตั้ง

ในปี 2555 มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมผลิตน�้ามัน

ปาล์มดิบและน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ 30 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 

7,035 ล้านบาท และอนุมัติให้การส่งเสริม 28 โครงการ มูลค่า

ลงทุน 3,470 ล้านบาท

“ในปี 2555 ประเทศไทยผลติน�า้มนัปาล์มดบิได้
ประมาณ 1.9 ล้านตัน ถือว่ามากเป็นอันดับ 3 
รองจากอนิโดนเีซยี (25.9 ล้านตัน) และมาเลเซยี 
(18.2 ล้านตัน)”
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : 
อุตสาหกรรมมูลค่าส่งออกสูงสุด

อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์นบัเป็น

อตุสาหกรรมทีไ่ทยมศีกัยภาพและมคีวามได้เปรยีบกว่าประเทศ 

อืน่ๆ  ในภูมภิาค รวมถงึเป็นกลุม่อตุสาหกรรมทีม่ยีอดส่งออกสงู

ที่สุดมาโดยตลอด ในปี 2555 มียอดส่งออกสูงถึง 55,610 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 24% ของยอดส่งออกรวมของ

ประเทศ เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขปี 2554 ซึ่งมี

ยอดส่งออก 53,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 ส�าหรับมูลค่าส่งออกในปี 2555 ของสินค้าเครื่องใช้

ไฟฟ้าที่มีฐานการผลิตหลักในประเทศ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ 

ตู้เย็น เคร่ืองซกัผ้า ฯลฯ มมีลูค่า 23,000 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 

4.5% เม่ือเทยีบกบัปี 2554 แต่เป็นการขยายตวัในช่วงครึง่ปีหลัง 

เนื่องจากครึ่งปีแรกมีผู้ผลิตหลายรายประสบภาวะน�้าท่วมท�าให้

ต้องหยุดสายการผลิตในช่วงสองไตรมาสแรก โดยสินค้าที่ผลิต

มากที่สุดได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ

ได้แก่ ตลาดสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ มี

อัตราขยายตัวของมูลค่าส่งออกมากถึง 10% เมื่อเทียบกับปีที่

แล้ว

ส่วนมูลค่าการส่งออกในปี 2555 ของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Hard Disk Drive (HDD) และชิ้นส่วน   

เซมิคอนดัคเตอร์ แผ่นวงจรพิมพ์ก่ึงส�าเร็จรูป (PCBA) รวมถึง

ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ส�าเรจ็รปูอืน่ๆ  มมีลูค่า 32,000 ล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยยอด

ส่งออกส่วนใหญ่มาจาก HDD วงจรรวม ไมโครแอสเซมบล ี ไดโอด 

ทรานซิสเตอร์ และอุปกรณ์กึ่งตัวน�า (มูลค่ารวมกันกว่า 23,000 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2555 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่

ในช่วงฟ้ืนฟกูจิการทีถ่กูน�า้ท่วมเมือ่ปลายปี 2554  เนือ่งจากฐาน

การผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ดังนั้น 

ตลาดส่งออกจงึปรบัตวัลดลง ยกเว้นตลาดสหรฐัฯ ทีม่ยีอดส่งออก

ขยายตัวเป็นมูลค่าสูงถึง 25%

กลุ่มที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมากท่ีสุดจะ

เป็นกลุม่ผูผ้ลติชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ HDD, ชิน้ส่วน HDD, 

วงจรรวม เป็นต้น มมีลูค่าลงทนุรวมประมาณ 100,000 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นสัดส่วน  60% ของการลงทุนในหมวดนี้ทั้งหมด

อย่างไรกด็ ีพบว่าการขอรบัการส่งเสรมิเพือ่ฟ้ืนฟูกจิการ

จากอทุกภยัของอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้ามี

การยืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2555 จ�านวน 347 โครงการ มลูค่า

ลงทุนรวมกว่า 167,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ

ปีที่แล้ว 90% โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และชิ้นส่วนที่ตั้งสถานประกอบการในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 

เช่น อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ได้ยื่นค�าขอรับการส่งเสริมใน

โครงการลงทุนเพื่อทดแทนโครงการเดิมที่ประสบความเสียหาย 

เช่น Western Digital, Toshiba, Hitachi, Nidec ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นโครงการตั้งอยู่ในเขต 1 และเขต 2 ส่งผลให้ยอดโครงการที่

ได้รบัส่งเสรมิในกลุ่มเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์กระจกุตวั

ในพื้นที่เขต 1 และ เขต 2 เป็นมูลค่าสูงถึง 150,000 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของมูลค่าลงทุนในหมวดนี้ทั้งหมด  
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พลาสติกชีวภาพ...  
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ด้วยกระแสการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านพลังงาน 

ท�าให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของโลกมีแนวโน้มเติบโต

อย่างก้าวกระโดด จากการศึกษาของ Chemical Market Market 

Associations Inc (CMAI) พบว่าในปี 2554 มีความต้องการใช้

พลาสติกชีวภาพทั้งโลก (ทั้ง Petro Based และ Bio Based) 

ประมาณ 180,000 ตัน/ปี และคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้น

อีก 7 เท่า เป็น 1.2 ล้านตัน/ปี ภายในปี 2563

ขณะเดียวกันพลาสติกชีวภาพนับว่าน่าสนใจและเป็น

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย เน่ืองจากมีความ

พร้อมอย่างมาก โดยเฉพาะกจิการผลติพลาสตกิชวีภาพเป็นฐาน

ผลิตจากน�้าตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญส�าหรับพลาสติกชีวภาพ 

โดยไทยเป็นผูส่้งออกรายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก ทัง้นี ้ในปี 2554 

ไทยผลติน�า้ตาลมากถงึ 9.6 ล้านตนั จ�าหน่ายในรปูน�า้ตาลทราย

ขาวเพือ่การบรโิภคภายในประเทศเพยีง 2.1 ล้านตนั ส่วนทีเ่หลอื

ส่งออกไปยังต่างประเทศ 6.7 ล้านตัน 

สู่การผลิต BSA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในปี 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติ

การส่งเสรมิแก่โครงการขนาดใหญ่ในด้านพลาสตกิชวีภาพจ�านวน 

2 โครงการ เงินลงทุนรวม 6,856 ล้านบาท กล่าวคือ โครงการ 

Bio-Succinic Acid (BSA) ก�าลงัผลติ 34,000 ตนั/ปี และโครงการ

ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutylene Succinate (PBS)  

ก�าลังผลิต 40,000 ตนั/ปี ซึง่ทัง้ 2 โครงการมีความเกีย่วเนือ่งกนั  

โดย BSA เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PBS 

อนึ่ง ในปี 2554 ได้อนุมัติให้การส่งเสริมแก่โครงการ

ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PBS ไปแล้ว 1 โครงการ ก�าลังผลิต 

20,000 ตัน/ปี ดังนั้น โครงการที่ได้รับการส่งเสริมในปี 2555 จึง

เป็นการขยายก�าลังผลิตเม็ดพลาสตกิชีวภาพ PBS และขยายการ

ผลิตไปยังวัตถุดิบขั้นต้นน�้า คือ BSA ด้วย

การผลิต Bio Succinic Acid (BSA) ของโครงการที่

ได้รับส่งเสริมจะใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ซึ่งจะท�าให้ 

BSA มีราคาถูกลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตเม็ดพลาสติก

ชวีภาพ PBS ควบคูก่นัไปด้วย ส�าหรบัการผลติ BSA ทีไ่ด้รบัการ 

ส่งเสริมนี้ คาดว่าจะใช้วัตถุดิบ เช่น น�้าตาล แป้งมัน หรือหัวมัน 

ในประเทศ มูลค่ารวมประมาณ  892.7 ล้านบาท/ปี และเมื่อ

โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นโครงการผลิต Bio-

Succinic Acid ที่มีก�าลังผลิตมากที่สุดในโลก และเป็นโรงงาน

แห่งแรกของทวีปเอเชีย 
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“เมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะ
เป็นโครงการผลติ Bio-Succinic Acid ทีม่กี�าลงั
ผลิตมากท่ีสุดในโลก และเป็นโรงงานแห่งแรก
ของทวีปเอเชีย” 

อย่างไรก็ดี ในปี 2553 ที่ผ่านมา พบว่าความต้องการ 

Succinic Acid (SA) โดยรวมทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 43,000 ตัน ซึ่ง

น�าไปใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมการเคลือบสีและหมึกพิมพ์ 

เป็นสัดส่วนสูงถึง 31% ของปริมาณความต้องการทั้งหมด ส่วน

การน�ามาใช้ในกลุ่มโพลิเมอร์เพื่อผลิตพลาสติกยังเป็นสัดส่วน

น้อยมากเพียง 7% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตคาดว่าการ

ใช้งานในกลุ่มโพลิเมอร์จะเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะเติบโตเพิ่ม

ขึ้นเป็น 145,000 ตัน ในปี 2568  คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ย 8% 

ต่อปี ส�าหรับผู้ผลิต SA รายส�าคัญของโลก เช่น BioAmber 

(สหรัฐอเมริกา), DSM (เนเธอร์แลนด์), Roquette SA (ฝรั่งเศส), 

Myriant Technologies (สหรัฐอเมริกา), Mitsubishi Chemicals 

(ญี่ปุ่น) เป็นต้น

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ Polybutylene Succinate (PBS)  

นบัเป็นพลาสตกิย่อยสลายได้ทางชวีภาพ (Biodegradable Plastic)  

ทีส่ามารถผลติจากวตัถดุบิทีเ่ป็น Succinic Acid (SA) ทัง้ทีไ่ด้จาก

ปิโตรเลียมและจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด  

มันส�าปะหลัง เป็นต้น สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน 

ตามมาตรฐานยุโรป 

PBS จะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับพลาสติกประเภท 

PET กล่าวคือ สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ เช่น Injection,  

Extrusion, Extrusion Blown Film Extrusion เพื่อผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในทางการเกษตร หรือ

ฟิล์มพลาสติกส�าหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ หรือสามารถน�าไปผสม

เพื่อท�าเป็น Compounded Plastic เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติก 

ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้

จากสถิติของกรมศุลกากร ในปี 2555 ไทยน�าเข้า 

PBS ในปริมาณที่น้อยมาก เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงและยัง

เป็นตลาดใหม่ ส�าหรับความต้องการใช้ในส่วน PBS ในโลก มี

ประมาณ 20,000 ตัน/ปี คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 18% ต่อปี และ

เพิ่มอีก 13 เท่า เป็น 268,000 ตัน/ปี ในปี 2563

สัดส่วนการใช้ Succinic Acid (SA) ทัว่โลก ปี  2530
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยว :  
แนวโน้มเติบโตขึ้นอีกมาก

องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organiza-

tion : UNWTO) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2563 นักท่องเที่ยวทั่วโลก

จะเพิม่ขึน้เป็นกว่า 1,600 ล้านคน  โดยภมูภิาคทีจ่ะมนีกัท่องเทีย่ว 

มากที่สุด คือ ยุโรป รองลงมา คือ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

และอเมริกา ตามล�าดับ โดยนักท่องเที่ยวแถบเอเชียตะวันออก

และแปซิฟิกจะมีมากถึง 400 ล้านคน 

กลุม่ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จะเป็นจดุหมาย

การท่องเที่ยวที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

แสดงให้เห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวในแถบอาเซียนยังมีแนวโน้ม

เตบิโตขึน้อกีมาก และในปี 2558 ประเทศแถบอาเซยีนจะก้าวไป

สถิตินักท่องเทีย่วทัว่โลก (ล้านคน)

แหล่งข้อมูล: World Tourism Organization (UNWTO)

สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ 

ซึ่งจะเปิดเสรีในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านท่องเที่ยว ท�าให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนเริ่มต่ืนตัวและให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขัน

ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเตรียมความพร้อมใน

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่การ

ท่องเทีย่ว ตลอดจนปัจจยัด้านต่างๆ ทีส่นบัสนนุการท่องเทีย่วให้

มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
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“การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเปิดเสรีในด้านต่างๆ 
รวมท้ังด้านท่องเท่ียว ท�าให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเริ่มตื่นตัวและให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น”

ส่งเสริมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยของเกาหลีใต้

ในปี 2555 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

มากเป็นประวัติการณ์ ที่ระดับมากถึง 22.3 ล้านคน สร้างรายได้ 

จากการท่องเที่ยวมากถึง 960,000 ล้านบาท และปี 2556  

คาดว่าจะเป็นปีทองของการท่องเที่ยวของไทยอีกปีหนึ่ง โดยตั้ง 

เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ 24.5 ล้านคน เพ่ิมข้ึนมากถึง 

10% จากปี 2555  

ส�าหรบัการส่งเสรมิการลงทนุในธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัการ

ท่องเที่ยวในปี 2555 มีโครงการที่น่าสนใจมากโครงการหนึ่ง คือ 

การแสดงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ภายใต้ชื่อ “Nanta Show” ซึ่ง

ได้รับส่งเสริมในกิจการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทศูนย์

แสดงศิลปวัฒนธรรม ก่อสร้างเป็นโรงละครขนาด 500 ที่นั่ง 

รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

Nanta Show เป็นการแสดงวัฒนธรรมการท�าอาหาร

ของประเทศเกาหลี  โดยน�าเอาเทคนิคของละครใบ้มาถ่ายทอด

เรือ่งราว โดยใช้กุก๊เป็นตวัชโูรง ประกอบกบัน�าเครือ่งครวัมาเลยีน

เสียงเครื่องดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี  ประกอบไปด้วย “บุก” หรือ

กลองเล็ก,  “จังจู” กลองใหญ่ หรือกลองสองหน้า (รูปร่างคล้าย

นาฬิกาทราย) , “แกวง-จารี” ฆ้องเล็ก  และ “จิง” ฆ้องใหญ่ 

Nanta Show ได้เริ่มแสดงครั้งแรกที่ประเทศเกาหล ี

ในเดอืนตลุาคม 2542 และได้รบัการตอบรบัจากผูช้มอย่างดเียีย่ม  

จึงได้เริ่มเปิดแสดงไปยังต่างประเทศเม่ือปี 2544 ที่งาน Ed-

inburgh Fringe Festival และได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยม  

นบัแต่นัน้กไ็ด้ไปเปิดการแสดงไปยงัประเทศต่างๆ มากมาย ทัง้ใน

ยโุรป อเมรกิา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึง่ดงึดดูผูช้มชาวต่างชาติ

ได้เป็นจ�านวนมาก และได้แสดงทีโ่รงละคร New Victoria Theater 

ในบรอดเวย์ นวิยอร์ก นบัเป็นละครเวทชุีดแรกของทวปีเอเชยีทีไ่ด้ 

มีโอกาสแสดงที่โรงละครบรอดเวย์  

ความโดดเด่นของ Nanta Show อยู่ที่การแสดงที่ไม่

ใช้ค�าพูด แต่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านดนตรีและท่าทาง จึงไม่มี

อุปสรรคเรื่องภาษากับผู้ชมทั่วโลก มีการถ่ายทอดประเพณี

เกาหลีผสมผสานกับละครเพลงสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน และ

ด้วยจงัหวะดนตรทีีส่นกุสนานและเนือ้เรือ่งการแสดงทีต่ลก ชวน

ตดิตาม โดยมห้ีองครวัเป็นฉากหลงั จงึสามารถเรยีกเสยีงหวัเราะ

จากผู้ชมได้ดีและไม่น่าเบ่ือ นอกจากนี้ ในบางครั้งยังให้ผู้ชม 

มีส่วนร่วมกับการแสดงด้วย
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ปี 2555 ปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ :
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

จากปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในช่วงปลายปี 2554  ได้ส่ง

ผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรมของไทยอย่างมาก จนถงึนโยบาย

รถยนต์คันแรกของรัฐบาล ปี 2555 ถือเป็นปีประวัติศาสตร์ของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยยอดการผลิตรถยนต์ที่สูงสุดใน

รอบ 51 ปี อยูท่ี ่2,460,414 ล้านคนั เพิม่จากปีทีผ่่านมากว่า 68% 

ส่งผลให้ประเทศไทยเลือ่นอนัดบัการเป็นผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ 

จากอันดับ 14 มาอยู่ที่อันดับ 9 ของโลก แซงหน้าประเทศสเปน 

รสัเซยี และฝรัง่เศส แสดงให้เหน็ถงึความส�าเรจ็และศกัยภาพของ

อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ของไทย และตอกย�า้

เป้าหมายของรัฐาลไทย ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของโลก 

ส�าหรบัรถยนต์ทีค่รองอนัดบัหนึง่ในภาคการผลติยงัคง

เป็นรถปิคอัพ 1 ตัน ซึ่งเป็น Product Champion ที่ไทยส่งออก

มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในปี 2555 ไทยผลิตได้ 1,452,254 

คัน รองลงมา ได้แก่ รถยนต์นั่ง 964,344 คัน และรถยนต์เพื่อ

การพาณิชย์ 43,816 คัน 

ในส่วนของรถจักรยานยนต์ ในปี 2555 ไทยผลิตรถ

จักรยานยนต์ทั้งสิ้น 2,606,161 คัน เพิ่มขึ้น 27% และจากสถิติ

พบว่าผลิตรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวและแบบสปอร์ตเพิ่ม

ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2554 โดยมีผูน้�าตลาด

ได้แก่ ฮอนด้ามีสัดส่วนตลาด 70% ยามาฮ่า 23% และซูซูกิ 4% 

ตามล�าดับ  มียอดส่งออกรถจักรยานยนต์รวมทั้งแบบรถยนต์

ส�าเร็จรูป (CBU) และแบบชิ้นส่วน CKD รวมทั้งสิ้น 856,935 

คัน โดยจ�าแนกเป็นแบบ CBU จ�านวน 313,991 คัน และ CKD 

จ�านวน 542,944 คัน ขณะที่ปริมาณส่งออกลดลง 24% เมื่อ

เทียบกับปี 2554 แต่ในแง่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 22% เนื่องจาก

มีการส่งออกในรูป CBU เพิ่มมากขึ้น

เกินดุลการค้าหมวดยานยนต์ 3.4 
แสนล้านบาท 

ส�าหรับมูลค่าส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ปี 

2555 ไทยส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรวมทั้งสิ้น 1,010,402 

ล้านบาท แบ่งเป็นส่งออกรถยนต์ 494,349 ล้านบาท ลดลง 14%  

เมื่อเทียบกับปี 2554 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 35,485 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 23% ส�าหรับการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์นั้น จ�าแนก

เป็นการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ 462,112 ล้านบาท และชิ้นส่วน

รถจักรยานยนต์ 18,454 ล้านบาท

ในส่วนของการน�าเข้ายานยนต์และชิน้ส่วน ในปี 2555 

ไทยน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนมูลค่า 669,113 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 7% จ�าแนกเป็นการน�าเข้ารถยนต์ 73,089 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 13% น�าเข้ารถจักรยานยนต์มูลค่า 4,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
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112% และน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ 592,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

6% จ�าแนกย่อยเป็นการน�าเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ 574,846 ล้าน

บาท และน�าเข้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 17,168 ล้านบาท เมื่อ

คิดมูลค่าส่วนต่างของการน�าเข้าและส่งออกของยานยนต์และ 

ชิ้นส่วนยานยนต์ข้างต้นแล้ว ไทยเกินดุลการค้ากว่า 341,289 

ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2554  

ศักยภาพเป็นศูนย์กลางการผลิต
ระดับภูมิภาค

ยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ 

ในแง่ของภาครัฐ ไทยมีความชัดเจนในระดับนโยบายที่จะ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 

โดยเริ่มตั้งแต่ส่งเสริมเพ่ือลดการน�าเข้า จนมาถึงในช่วงกลาง 

ประเทศไทยต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและ

สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ จึงได้ปรับนโยบายมาเน้นส่งเสริม

การลงทุนเพื่อเพิ่มการส่งออก จนถึงปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคการค้า

เสรีอย่างเต็มตัว โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นฐานผลิต

รถยนต์ในภูมภิาคอาเซยีน และเป็นฐานผลติทีต่ดิ 10 อนัดบัแรก

ของโลก ซึ่งปัจจุบันบรรลุเป้าหมายแล้ว

ในแง่ความพร้อม ไทยมีค่ายรถยนต์ชั้นน�าของโลก

หลายค่ายเข้ามาตัง้โรงงานประกอบ และมเีครอืข่ายอตุสาหกรรม

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่ง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมี

ความเชี่ยวชาญรองรับในห่วงโซ่การผลิต ส่งผลให้ไทยมีความ

ได้เปรียบจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล โดยสามารถผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไป

ทั่วโลก มิได้จ�ากัดอยู่เพียงการผลิตเพื่อรองรับตลาดในประเทศ

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

จากรายงานของ FIA Foundation (FIA) ได้คาดการณ์

ว่าในอนาคตข้างหน้าจนถึงปี 2593 จะมีปริมาณรถยนต์เพิ่ม

มากกว่าปัจจบุนัถงึ 3 เท่า รวมทัง้จะมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

สัดส่วนรถยนต์ที่ใช้งานของประเทศต่างๆ กล่าวคือ ประเทศ

เศรษฐกิจเก่า (Mature economies) เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป 

และญีปุ่น่ จะมีสัดส่วนอปุสงค์ต่อรถยนต์ลดลง ในขณะทีป่ระเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies) เช่น จีน และอินเดีย 

จะมีสัดส่วนรถยนต์อุปสงค์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าใน

อนาคตการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะมี

สัดส่วนมากกว่าประเทศเศรษฐกิจเก่า 

เม่ือพิจารณาสภาพการผลิตรถยนต์ของโลกพบว่า 

บรษิทัผูผ้ลิตรถยนต์มีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตไปในประเทศ

ซึง่มที�าเลทีต่ัง้อยูใ่กล้ตลาด ซึง่จะท�าให้ต้นทนุการผลติและต้นทนุ

การขนส่งต�่ากว่า  โดยตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดเกิดใหม่

จากรายงานของ FIA Foundation (FIA) ได้คาด
การณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าจนถงึปี 2593 จะมี
ปรมิาณรถยนต์เพิม่มากกว่าปัจจบุนัถงึ 3 เท่า 
รวมทัง้จะมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างสดัส่วน
รถยนต์ที่ใช้งานของประเทศต่างๆ
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ที่ก�าลังเติบโต โดยเฉพาะหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จะมีจ�านวนประชากรที่มีรายได้และมีความต้องการ

บริโภครถยนต์เพิ่มมากขึ้น  ท�าให้ไทยยังมีโอกาสอีกมากในการ

พัฒนาศักยภาพในฐานะผู้ผลิตรถยนต์หลักของภูมิภาค

เกาะติดเทคโนโลยียานยนต์เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวังของผู้บริโภครถยนต์ในอนาคตไม่จ�ากัด

อยูเ่พยีงสมรรถนะของรถและราคาเท่านัน้  ในด้านความเป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม (Green Technology) มาตรฐานความปลอดภัย 

(Safety) และอัตราการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ก็เป็น

ปัจจยัทีไ่ม่อาจละเลยได้ ในสถานการณ์ทีส่งัคมให้ความส�าคญักบั

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งแนวโน้มการเข้มงวด

ของระดับมาตรฐานมลพิษและความปลอดภัยซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการพฒันา

เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต รวมถึงราคาพลังงานที่ปรับตัวสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจยัต่างๆ เหล่านี ้เป็นความท้าทายของอตุสาหกรรม

ยานยนต์ไทยในการพัฒนามาตรฐานการผลิตให้สามารถตอบ

โจทย์ความต้องการของสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้รักษาขีดความ

สามารถในการแข่งขันและคงการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ

ชิ้นส่วนที่ส�าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกไว้ได้

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะต้องปรับตัวให้ทันต่อ

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถ

ผลิตยานยนต์ที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และ

ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนไทยเม่ือปี 2555 ได้ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

“ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์โลก พร้อม

ด้วยห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม” (Thailand is a global green automotive produc-

tion base with strong domestic supply chains which create 

high value added for the country)

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะต้องปรับตัว
ให้ทันต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถผลิตยานยนต์ที่
สะอาด เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ปลอดภยั และ
ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

น�าเข้าเหล็กจ�านวนมาก
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่งส�าหรบัน�ามาใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรม

ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ 

รวมทัง้โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครฐับาล ขณะเดยีวกนัจากการทีไ่ทยยงัขาดการผลิตเหล็ก

ขั้นต้นน�้าจากสินแร่เหล็ก ท�าให้ปริมาณการน�าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน สรุปได้ ดังนี้

ปี 2551 2552 2553 2554 2555

ปริมาณการส่งออก (ล้านตัน) 1.97 1.32 1.56 1.26 1.99

ปริมาณการน�าเข้า (ล้านตัน) 9.45 8.06 10.61 14.44 16.76

ปริมาณการบริโภคเหล็ก (ล้านตัน) n/a 18.09 21.79 22.09 22.13

ส�าหรับในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นการผลิตเพื่อป้อนให้กับ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ

อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเป็นการน�าเศษเหล็กมาหลอมให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลาง (SLAB, 

BILLET และ BLOOM) หรือการน�าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลางมาผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ขั้นปลายต่อไป โดยสถิติการย่ืนค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเหล็กในระยะที่ผ่าน

มาสรุปได้ ดังนี้
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ลักษณะโครงการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555

โครงการผลิตเหล็กต้นน�้า
จ�านวนโครงการ 1 0 0 0 0 0.

เงินลงทุน (ล้านบาท) 3,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

โครงการผลิตเหล็กขั้นกลาง
จ�านวนโครงการ 3 1 2 1 2 3

เงินลงทุน (ล้านบาท) 1,663.5 1,475.0 1,164.0 630.0 1,660 3,459

โครงการผลิตเหล็กทรงแบน
จ�านวนโครงการ 2 1 1 2 4 5

เงินลงทุน (ล้านบาท) 6,382.0 1,242.0 2,800.0 30,553.7 12,589.8 13,915.9

โครงการผลิตเหล็กทรงยาว
จ�านวนโครงการ 0 0 2 1 4 4

เงินลงทุน (ล้านบาท) 0.0 0.0 65.5 200.0 1,240.0 5,078.0

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ความต้องการจะเพิ่มในอัตราสูง 
ในอนาคต

สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทยมีการคาด

การณ์ถึงความต้องการเหล็กในประเทศช่วง 10 ปี ข้างหน้า ว่า

จะมีเพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่คาดว่าจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตในอัตราเฉลี่ยอัตรา 5 – 7% ต่อปี ไม่ว่าจะเป็น

เหล็กทรงแบนหรือเหล็กทรงยาวของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิคส์ โดยเฉพาะเหล็กคุณภาพสูงซึ่งปัจจุบันยังต้องน�า

เข้าจากต่างประเทศ 

กลุ่มเหล็กทรงแบนที่ใช้มากในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดกัดกรดและเคลือบน�้ามัน (HR 

sheet P&O) เหล็กแผ่นรีดเย็น (CR carbon steel) และเหล็ก

เคลือบสังกะสี คาดว่าปริมาณความต้องการจะเติบโตในอัตรา

สูงมากในปี 2556 โดยได้รับอานิสงส์จากนโยบายรถคันแรก แม้

จะหมดระยะเวลาแล้ว แต่ก็ยังมีรถยนต์ที่ยังต้องรอการส่งมอบ

อีกจ�านวนมาก 

ส�าหรับในส่วนของเหล็กทรงยาวคาดการณ์ว่าในปี 

2556 จะทรงตัวเนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์พบว่าโครงการ

ต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนยังคงทรงตัวอยู ่จึงมีผลท�าให้ 

แนวโน้มสถานการณ์การผลิตและความต้องการใช้ในประเทศ

ของเหล็กในกลุ่มทรงยาวทรงตัวด้วย

จากความต้องการผลติภณัฑ์เหลก็ทีค่าดว่าจะมเีพ่ิมข้ึน

นัน้ นบัเป็นปัจจยัหนึง่ทีด่งึดดูให้มกีารลงทนุผลติเหลก็โดยเฉพาะ

เหลก็คณุภาพสงูเพิม่ขึน้ ซึง่ต้องอาศยัวตัถดุบิทีม่คีวามบรสิทุธิส์งู

ทีจ่ะได้จากเหลก็ถลงุเท่านัน้ แต่การผลติทีม่อียูใ่นประเทศพึง่พา

การหลอมเศษเหล็กเป็นหลัก จึงไม่สามารถพัฒนาคุณภาพขึ้นสู่

ระดับที่ต้องการได้  โดยในระยะสั้นการลงทุนจะเป็นการน�าเข้า

ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลางส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก

คุณภาพสูงเข้ามาผลิตในประเทศ ส�าหรับในระยะยาวน้ัน หาก

ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถท�าความเข้าใจให้กับภาค

ประชาชนมากขึ้นแล้ว ก็อาจจะเกิดโครงการเหล็กต้นน�้าขึ้นใน

ประเทศไทยได้
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กิจกรรมส�ำคัญ 
ในรอบปี 255505
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การประชุมหารือกับหอการค้า

ร่วมต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 

มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม

ศูนย์ประสานการบริการด้าน

การลงทุน

การสัมมนา เรื่อง BOI กับการ

ส ่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ผูป้ระกอบการจงัหวดักาญจนบรุี 

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 

ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัด

กาญจนบุรี

การประชุมหารือกับหอการค้า

ญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2555 ณ หอการค้า

ญี่ปุ ่น - กรุงเทพ ถ.เพลินจิต 

กรุงเทพมหานคร
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นายประเสรฐิ บญุชยัสขุ รฐัมนตรี 

ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม น�า

คณะไปชักจูงการลงทุน บริษัท

ผลิตรถจักรยานยนต์ Triumph 

ของสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2555

การสัมนาชักจู งการลงทุนที ่

นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ

วันที่ 13 เมษายน 2555

กิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน

ท่ีประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 

22 มีนาคม 2556
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กิจกรรมจับคู ่ ธุ ร กิจระหว ่าง 

นักลง ทุนไทยและนักลงทุน 

เมียนมาร์ ที่เมืองมะริต โดย

ด�าเนินการร ่วมกัับหอการค้า 

มะริต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2555

สัมมนาเร่ือง “เจาะลึกกลยุทธ์

การลงทุนไทยในกลุ ่มประเทศ 

CLMV” เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 

2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

กรุงเทพมหานคร

คณะของส�านกังานคณะกรรมการ

ส ่งเสริมการลงทุนพบปะกับ 

ผู้บริหารของหอการค้ากัมพูชา 

ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม 2555
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ส�านกังานเข้าร่วมกจิกรรมเปิดตวั

โครงการ “อุตสาหกรรม ร่วมใจ

ภักดิ์ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน” เมื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์

ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ภาพกิจกรรม สัมมนา Forbes 

Forum: Asia’s Power Busi-

ness Women เมื่อวันที่  23 

เมษายน 2556 ณ โรงแรม

พลาซ่าแอทธินีรอยัลเมอริเดียน 

กรุงเทพมหานคร จัดร ่วมกับ

นิตยสาร Forbes โดยมีนายก

รฐัมนตรกีล่าว Keynote address

กิจกรรมจัดสัมมนาเกี่ยวกับ

โอกาสการลงทุนในเวียดนาม

และการเจรจาจบัคูธ่รุกจิระหว่าง

นักลงทุนไทยและเวียดนาม 

จั ด ร ่ ว ม กั บหอก า รค ้ า แ ล ะ 

อุุตสาหกรรมของเวียดนามและ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีโ่รงแรม

โซฟิเทล ณ นครโฮจิมินห์ เมื่อ 

วันที่ 7 ธันวาคม 2555
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ที่ตั้งส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนและหน่วยงำนภำยใน

06
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ที่อยู่ส�ำนักงำนใหญ่

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (662) 553-8111 โทรสาร (662) 553-8222

เว็บไซต์: http://www.boi.go.th 

อีเมล์: head@boi.go.th

ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน (OSOS)

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (662) 209-1100 โทรสาร (662) 209-1199

อีเมล์: osos@boi.go.th

ศูนย์บริกำรวีซ่ำ และใบอนุญำตท�ำงำน

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (662) 209-1100 โทรสาร (662) 209-1194

อีเมล์: visawork@boi.go.th

ที่ตั้งส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนและหน่วยงำนภำยใน
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ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1-7

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 

ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 

90 ถนนมหิดล ต�าบลหายยา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ (053) 203-397-400 

โทรสาร (053) 203-404 

อีเมล์: chmai@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 2

2112/22 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044) 213-184-6 

โทรสาร (044) 213-182 

อีเมล์: korat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 3

177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ (043) 271-300-2 

โทรสาร (043) 271-303 

อีเมล์: khonkaen@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 4

เลขที่ 46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (038) 491-820-30

โทรสาร (038) 490-479 

อีเมล์: chonburi@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 5

7-15 อาคารไชยงค์ ถนนจุติอุทิศ 

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท์ (074) 347-161-5

โทรสาร (074) 347-160  

อีเมล์: songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 6

49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�าบลมะขามเตี้ย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ (077) 284-637, 284-435

โทรสาร (077) 284-638

อีเมล์: songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 7

อาคารไทยศวิารตัน์ ช้ันที ่3 

เลขที ่59/15 ถนนบรมไตรโลกนาถ 2 ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ (055) 248-111 

โทรสาร (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

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

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

Tokyo

Osaka

ShanghaiStockholm

Paris

Seoul

Sydney

Taipei

Guangzhou

Los Angeles

New York

Frankfurt

Beijing
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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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รำยชื่อผู้จัดท�ำ 
รำยงำนประจ�ำปี 2555

นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ประธานคณะท�างาน

นางบุษยาพร วิริยะศิริ คณะท�างาน

นางผุสดี ราชแพทยาคม คณะท�างาน

น.ส.ปิยะวรรณ ขยันมาก คณะท�างาน

น.ส.อรสา ไพบูลย์ คณะท�างาน

น.ส.กรองกนก มานะกิจจงกล คณะท�างาน

นายวัชรสาร ธิติโสภี คณะท�างาน

น.ส.สุรีย์พร ศักดิ์สว่างกรรณ์ คณะท�างาน

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง คณะท�างาน

น.ส.ณัฎฐิณี เนตรอ�าไพ คณะท�างาน

น.ส.ศิถี ตันมูนเต็ก คณะท�างาน

น.ส.สุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์ คณะท�างาน

นายพิสัณท์ สัมฤทธิ์ คณะท�างาน

นายอิทธิโชติ ด�ารงรักษ์ธรรม คณะท�างาน

น.ส.ยอดกมล สุธีรพจน์ คณะท�างาน

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ คณะท�างาน

น.ส.วันทนา ทาตาล คณะท�างาน

น.ส.ศิริรัตน์ หวังสถิตย์วงษ์ คณะท�างาน

นายกฤตวิทย์ มัธยมางกูร คณะท�างานและเลขานุการ

น.ส.วรกานต์ แซ่ล่ิม คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานกุาร

นายศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์ คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุาร

นายณัฐพล สุขส�าราญ คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุาร
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