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สุ วทิ ย์ แจงลงทุนจริงเกิดต่ อเนื่องเน้ นกลุ่มR&D วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
เพือ่ สร้ างมูลค่าเพิม่
สุ วทิ ย์ เมษินทรีย์ ชี้แจง การลงทุนจริ งเปลีย่ นจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปสู่ อุตสาหกรรมทีเ่ น้ น
นวัตกรรม ชู นโยบายใหม่ ดูดการลงทุนด้ านวิจัยและพัฒนา พร้ อมยา้ ไทยยังจาเป็ นต้ องให้ สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเพือ่ ดึงดูดการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และไม่ ได้ ยกเว้ นภาษีให้ กบั ทุกธุรกิจ
นายสุ วิทย์ เมษินทรี ย ์ รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มีบางท่านให้ข่าวว่า
การลงทุนไทยไม่กระเตื้องและหดตัวต่อเนื่ องนั้น เป็ นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่ องจากหลังจากที่บีโอไอ
ได้ประกาศใช้ “ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)” ได้หนั มาให้ความสาคัญ
กับโครงการลงทุนที่มีคุณภาพ มากกว่าการเน้นเม็ดเงิ นลงทุนเหมือนในอดีต ดังจะเห็ นได้วา่ มาตรการต่างๆ
ของ บีโอไอในปั จจุบนั มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การลงทุ นในอุ ตสาหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง หรื อกิ จการที่ สร้ างมูลค่าเพิ่มสู งต่ อระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง
กิจการเหล่านี้มกั จะมีมูลค่าการลงทุนต่อโครงการไม่สูงมาก อีกทั้งในระยะหลังจะมีโครงการลงทุนของกลุ่ม
Startup ในธุ รกิ จดิ จิทลั ขอรั บการส่ งเสริ มเป็ นจานวนมาก ซึ่ งมี มูลค่าการลงทุ นไม่สูง แต่ สามารถสร้ า ง
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เริ่ มใช้นโยบายใหม่เมื่อปี 2558 จนถึงเดือน
มีนาคม 2560 มีกิจการวิจยั และพัฒนา ยื่นขอรับการส่ งเสริ มจานวน 43 โครงการ เงินลงทุนรวม 6,400 ล้าน
บาท และกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ยืน่ ขอรับการส่ งเสริ มมากถึง 455 โครงการ เงินลงทุนรวม 4,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ โดยธรรมชาติ ข องการลงทุ น ขนาดใหญ่ ใ นหลายอุ ต สาหกรรม เช่ น ปิ โตรเคมี รถยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ จะมีลกั ษณะเป็ น Cycle มิได้มีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นทุกปี โดยเมื่อลงทุนไปแล้ว จะต้องมี
การใช้กาลังการผลิตให้มากกว่าร้อยละ 60-70 จึงจะมีการขยายการลงทุนใหม่เพิ่มเติม
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สาหรับตัวเลขการลงทุนจริ งของโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนที่ลดลงในช่วง 1-2 ปี ที่
ผ่านมานั้น นายสุ วทิ ย์ กล่าวว่า สาเหตุเกิดจากในช่วงปี 2556-2557 มีการลงทุนจริ งของโครงการขนาดใหญ่
ในกลุ่มสาธารณู ปโภค เช่น อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี กิจการโรงไฟฟ้ า และขนส่ งทางอากาศ รวมประมาณ 6
แสนล้านบาท ขณะที่กลุ่มที่ลงทุนจริ งในปี 2558-2560 ส่ วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า แต่เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมายที่มีเทคโนโลยีและมูลค่าเพิ่มสู ง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสถิติในขั้นการอนุ มตั ิให้การส่ งเสริ ม
และการออกบัตรส่ งเสริ มของบีโอไอแล้ว จะเห็นได้วา่ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 มีมูลค่าเงินลงทุนที่
อนุมตั ิและออกบัตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 120 และร้อยละ 85 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นสัญญาณที่ดีวา่ จะมีการทยอยลงทุน
จริ งในระยะเวลาอันใกล้
ส่ วนกรณี ที่มีงานวิจยั ของสถาบันวิจยั ป๋ วย เสนอแนะว่ารัฐบาลไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องขยาย
สิ ทธิ ประโยชน์แก่นกั ลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีในการดึ ง FDI อีก แต่ควรปรั บ
เงื่ อนไขการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เพื่อความคุ ม้ ค่า เพราะยังมี ปัจจัยอื่ นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ น
มากกว่า คือความยากง่ายในการทาธุ รกิจนั้น นายสุ วิทย์ ให้ความเห็ นว่า ประเทศไทยยังจาเป็ นต้องให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกระตุ น้ ให้เกิ ดการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
อุตสาหกรรมที่ประเทศต้องการและไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ตามกลไกตลาด ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศคู่แข่งใน
ภูมิภาคยังใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเป็ นเครื่ องมือแย่งชิ งการลงทุนที่มีคุณค่า ถึงแม้วา่ จะมีอตั ราภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลในระดับ ต่ า แล้ว ก็ ต าม ทั้ง นี้ บี โ อไอได้ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี โ ดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ที่ป ระเทศจะได้รับ และไม่ไ ด้ใ ห้ก ารส่ ง เสริ ม ในทุ ก ประเภทธุ รกิ จ ระดับของการให้สิทธิ
ประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการก็จะแตกต่างกันตามคุณค่าของประเภทกิจการนั้นๆ โดยจะมีเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้ าหมายที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรื ออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศในวงกว้างเท่านั้น จึงจะอยูใ่ นข่ายได้รับสิ ทธิประโยชน์ในระดับสู ง
นายสุ วทิ ย์ เมษินทรี ย ์ เน้นย้ าว่ารัฐบาลและบีโอไอ ได้ให้ความสาคัญอย่างมากกับการเร่ งแก้ไข
ปั ญหาและอุปสรรคด้านการลงทุนต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิ จ (Ease of Doing
Business in Thailand) เช่น การออก พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุ ญาตที่ชดั เจนและไม่
เป็ นอุปสรรคต่อประชาชน การออกคาสั่ง คสช. เมื่อเดื อนเมษายน 2560 เพื่อปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายบาง
ฉบับเพิ่มเติ ม เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายล้มละลาย เพื่อแก้ไ ขขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายเหล่ านี้ ใ ห้เอื้ อต่อการประกอบธุ รกิ จมากยิ่งขึ้ น
ตลอดจนการลดการขอเอกสารซ้ าซ้อน อีกทั้งขณะนี้ บีโอไอได้หารื อกับภาคเอกชน และได้นาเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหาและอานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนต่อคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนมาอย่างต่อเนื่ อง
เช่น ปั ญหาด้านวีซ่าและใบอนุญาตทางาน ปั ญหาเรื่ องเขตปลอดอากร เป็ นต้น
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นายสุ วิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความพยายามของรัฐบาลในการเร่ งแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
ด้านการลงทุ นต่ างๆ รวมทั้งความพยายามแก้ไขปั ญหาทุ จริ ตคอรั ปชั่นและผลักดันให้ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่ดีข้ ึน ประกอบกับขณะนี้ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการลงทุนฉบับแก้ไขและ พ.ร.บ.การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ได้มีผลใช้บงั คับแล้ว อีกทั้ง
รัฐบาลกาลังเร่ งรัดนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เห็นผลเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ วที่สุด
สิ่ งเหล่านี้จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนที่มีคุณภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต
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