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งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่อง
ถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่าง
จึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่อง
ไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่าย
ทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท�ามาก่อน หรือใคร
เป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส�าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์
ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�า
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ
งานทุกอย่างจึงจะด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และ
ส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558
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บีโอไอ...ใต้ร่มพระบารมี
เนื่องในมหามงคลสมัย ที่ใต้ฝ่าละอองธุ ลีพระบาทเสด็จ
ด�ารงสิริราชสมบัติมาครบ 50 ปี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จึงจัดงานนิทรรศการ “ก้าวไกล ไทยท�า 2538” หรือ “บีโอไอแฟร์
1995” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสนี้ โดยเมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ห่ วั พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิ ดงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุ รี โดยมี ค ณะรั ฐ มนตรี ทู ต านุ ทู ต ข้ า ราชการ นั ก ลงทุ น
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ชั้ น น� า จากทั่ ว โลก และพสกนิ ก ร
คอยเฝ้าทูลละอองธุ ลีพระบาทอย่างเนืองแน่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้ทรงกดปุ่ มเพื่อขับเคลื่อน
‘ช้ า งขั บ จรวด’ อั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องงาน พุ ่ ง ขึ้ น สู่ ย อดโดม
ทรงกลม และงานก็ได้เริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ยังความปลาบปลื้มปิ ติ
ยินดีแก่ชาวบีโอไอเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้
th
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เปิ ดงานบีโอไอแฟร์ 2011
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ห่ วั
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิ ด
งานนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังน�้าใจ
โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going Green for the Future” ณ ห้อง
รอยัล จู บิล่ี บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมี ค ณะรั ฐ มนตรี และแขกผู ้ มี เ กี ย รติ จ ากองค์ ก รภาครั ฐ
สถานทูต หอการค้าต่างประเทศ และผู ้บริหารจากบริษัทเอกชน
เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมในพิธีเปิ ดงาน

th
8 l 50 Anniversary BOI

บีโอไอทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน น�าคณะผู บ้ ริหารกระทรวง
อุ ตสาหกรรม ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และผู แ้ ทนบริษทั เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน มู ลนิธชิ ัยพัฒนา
เนื่องในโอกาสฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2550 ณ ศาลาดุสดิ าลัย

ใต้ร่มพระบารมี l 9

QR Code E-Book

หนั ง สื อ “50 ปี บี โ อไอ”
งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่
การลงทุน
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ใต้ร่มพระบารมี
สารจากบุ คคลส�ำาคัญ
•
•
•

นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5 ทศวรรษ กับต�ำานานแห่งการส่งเสริมการลงทุน

•
•
•
•
•

ทศวรรษที่
ทศวรรษที่
ทศวรรษที่
ทศวรรษที่
ทศวรรษที่

1 (พ.ศ. 2509 - 2518)
2 (พ.ศ. 2519 - 2528)
2528)   
3 (พ.ศ. 2529 - 2538)  
2538)
4 (พ.ศ. 2539 - 2548)   
2548)
5 (พ.ศ. 2549 - 2558)  
2558)

5 ทศวรรษ กับการขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุน ทัง้ ในไทยและต่างประเทศ

•
•

การจัดตัง้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาค
บีโอไอต่างแดน

5 ทศวรรษ กับการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
•
•

สารบัญ
4
15
16
17
20
24
28
32
36
42
46

แคมเปญ เสริมสร้างภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทย                                                 
ไทย
54
แบบสัญลักษณ์ บีโอไอ                                                                  
อไอ
60

5 ทศวรรษ แห่งความส�ำเร็จ
•
•

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ                                                             
การรับรองมาตรฐาน                                                             

5 ทศวรรษ กับการพัฒนากฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุน

•   พัฒนาการของกฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุน                                        

5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอุ ตสาหกรรมไทย

•   
•   
•   
•   

การพัฒนาอุ ตสาหกรรมการเกษตร
การพัฒนาอุ ตสาหกรรมยานยนต์
การพัฒนาอุ ตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี

ผลสัมฤทธิ์ของบีโอไอ
•

ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

ครอบครัวบีโอไอ
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ความทรงจ�ำจากใจ...อดีตผู ้บริหารบีโอไอ
ผู ้บริหาร บีโอไอ
เจ้าหน้าที่ บีโอไอ
บทกลอน 50 ปี บีโอไอ ที่ชนะการประกวด  

ครอบครัวบีโอไอ

64
66

•   
•   
•   

ที่ตงั้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค
ที่ตงั้ ส�ำนักงานในต่างประเทศ
คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือ 50 ปี ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

156
158
160

70

86
92
102
108

ขั้ น ตอนการใช้ ง านเทคโนโลยี Augmented Reality    ประกอบการอ่ า นหนั ง สื อ
ดาวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั น
“PixLive Player” ฟรี !
ส� ำ หรั บ สมาร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต

154

2

3
QR Code ส� ำ หรั บ สแกนเพื่ อใช้ ง าน

DOWNLOAD

116
126
130
132
144
152

1

Application on

จาก App Store (IOS) หรื อ
Google Play (Android)
เมื่ อ สแกน QR Code เสร็ จ สมบู ร ณ์
ระบบจะเชื่ อมต่ อ โดยแสดงข้ อ ความ ดั ง นี้

เปิ ดแอพพลิ เ คชั น PixLive Player
แล้ ว สแกน QR Code ในข้ อ 3

4

ลองสั ง เกตเครื่ อ งหมาย

ในหนั ง สื อ

5

6

PixLive Player has been linked
with your account
OK

“PixLive Player has been linked
with your account”

จากนั้ นใช้ แ อพพลิ เ คชั น ...สแกนภาพ
ที่ มี เ ครื่ อ งหมาย

ภาพและเสี ย งจะปรากฏขึ้ น ต่ อ สายตาคุ ณ
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พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ประเทศไทย เป็นประเทศทีเ่ ป็นศูนย์กลางของภูมภิ าคอาเซียน และมีความได้เปรียบ
ในการเชือ่ มโยงทางการค้าและการลงทุนกับทัว่ โลก ท�าให้หลายประเทศให้ความส�าคัญ
กับไทย ในฐานะเป็นฐานการผลิตหลักที่ส�าคัญ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีความพร้อม
ในการเร่งพัฒนาศักยภาพให้เจริญรุดหน้า และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอ ซึ่งการติดตามสถานการณ์การลงทุนของโลก รวมทั้ง
การวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการลงทุน นับเป็นภารกิจส�าคัญของ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ตลอดจนขยายไปสู่การส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยให้ก้าวข้ามการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap)
อีกทั้งต้องอ�านวยความสะดวก และพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนที่สร้างคุณค่า
ให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่
26 มกราคม 2559 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ และสติปัญญา
เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงตลอดไป

(พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
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นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมภำคเอกชนให้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในกำรลงทุน โดยมีภำครัฐให้กำรสนับสนุน
ด้วยสภำวะเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย ท�ำให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
จ�ำเป็นต้องปรับบทบำท หน้ำที่ รวมถึงโครงสร้ำงให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ไปตำมบริบทของโลก เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมและดึงดูดกำรลงทุน ซึ่งจะ
ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเกิดกำรขยำยตัวและเติบโตอย่ำงมั่นคง
ผมขอแสดงควำมชื่นชมส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ได้ปฏิบัติงำน
ด้ ว ยควำมมุ ่ ง มั่ น และทุ ่ ม เทมำตลอด โดยเฉพำะกำรด� ำ เนิ น งำนตำมยุ ท ธศำสตร์
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยน
ทิศทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยใน
ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเอกชนไทย ทั้งช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ดีขึ้น อันเป็นพื้นฐำนที่มั่นคงต่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทยให้มีควำมยั่งยืน
เนื่องในโอกำสครบรอบ 50 ปี ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ผมขออวยพรให้กำรด�ำเนินงำนประสบผลส�ำเร็จตำมเจตจ�ำนง และขออำรำธนำ
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยในสำกลโลก โปรดดลบันดำลประทำนพร
ให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ
เพียบพร้อมด้วยก�ำลังกำย ก�ำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจของไทย
ให้มีควำมก้ำวหน้ำรุ่งเรืองสืบไป

ตลอด 50 ปีที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือบีโอไอ เป็น
หน่วยงำนหลักที่ท�ำหน้ำที่ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในประเทศ โดยกำรสร้ำงสิ่งจูงใจ
ในกำรดึงดูดกำรลงทุน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรลงทุนของไทยในต่ำงประเทศ
ในปีที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้มีกำรปรับเปลี่ยน
ทิศทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดกำรลงทุนที่มีคุณค่ำต่อประเทศมำก
ที่สุด โดยเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ด้วยกำรส่งเสริม
ให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมและบริกำรของไทยให้มีมูลค่ำ
เพิ่มสูงขึ้น ด้วยควำมมุ่งหวังที่จะพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
ในกำรที่จะไปสู่เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ใหม่ของส�ำนักงำนได้นั้น จ�ำเป็นต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดกำรลงทุน
ในประเทศ และภำคเอกชนที่เป็นพลังขับเคลื่อนส�ำคัญที่สุด ที่จะก่อให้เกิดกำรลงทุน
จริงขึ้นได้ รวมถึงข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ทุกคน ซึ่งเป็นพลังส�ำคัญในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนที่มีคุณค่ำต่อประเทศของเรำ
หนังสือ “50 ปี บีโอไอ” จัดพิมพ์ขึ้นโดยได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงดียิ่งจำกอดีต
ผู้บริหำรหลำยท่ำน ที่ได้กรุณำสละเวลำมำร่วมแบ่งปันข้อคิดเห็นและประสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำนทีผ่ ำ่ นมำ รวมถึงข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีส่ ำ� นักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดท�ำข้อมูล ส่งภำพถ่ำย และเอกสำรต่ำงๆ ที่มีอยู่
ด้วยควำมหวังว่ำหนังสือเล่มนี้ จะรวบรวมควำมเป็นมำและผลงำนทีส่ ำ� คัญของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไว้ให้ได้มำกทีส่ ดุ เพือ่ ร�ำลึกถึงอดีตทีผ่ ำ่ นมำ และเตรียม
บีโอไอไปสู่ก้ำวต่อไปในอนำคต
ก้ำวต่อไปของบีโอไอ จะยังคงมุง่ มัน่ ให้บริกำรทีด่ ี ผลักดันกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุน
กำรลงทุน และส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนที่มีคุณค่ำ โดยยังคงรักษำสมดุลของเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รองนายกรัฐมนตรี
th
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นางหิรัญญา สุจินัย

(นางหิรัญญา สุจินัย)
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สาร l 17

5 ทศวรรษ
กับต�ำนำนแห่งกำรส่งเสริมกำรลงทุน

l Office of the Board of Investment

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

1

2509-2518
นายพจน์ สารสิน

นายจินตมัย อมาตยกุล
th
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ต�ำนำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน l 21

l Office of the Board of Investment

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

ทศวรรษ 1
เริ่ ม ต้ น การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
2509

2511
2510

จัดตัง้ “ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ล ง ทุ น เ พื่ อ กิ จ ก ำ ร
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ” โ ด ย ข ณ ะ นั้ น
มี น ำยพจน์ สำรสิ น เป็ น ประธำน
ก ร ร ม ก ำ ร แ ล ะ มี น ำ ย จิ น ต มั ย
อมำตยกุ ล เป็ น เลขำธิ ก ำรคนแรก

th
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2513
2512

2517

2515
2514

เปลี่ ยนชื่ อคณะกรรมการและ
ส�านักงานเป็น “คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน”

2516

2518

จั ด ตั้ ง ส� า นั ก งานต่ า งประเทศ
2 แห่งแรก คือ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า และนครแฟรงก์ เ ฟิ ร์ ต
ประเทศเยอรมนี

ปรั บ ปรุ งกฎหมายส่ ง เสริ ม การ
ลงทุน “ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 277”

ต�ำนำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน l 23

l Office of the Board of Investment

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

2

2519-2528

th
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ต�ำนำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน l 25

l Office of the Board of Investment

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

ทศวรรษ 2
การส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก
2519

2521
2520

จั ด ตั้ ง ส� า นั ก งานต่ า งประเทศ
ณ นครซิ ด นี ย์ เครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย
และกรุ งโตเกียว ประเทศญี่ป่ ุ น

2523
2522

2527

2525
2524

ทบทวนพื้ น ที่ เขตส่ ง เสริ ม การ
ลงทุ นให้ มี พื้ น ที่ ท่ี แ คบลง โดยมี ก าร
เลือกเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
อุ ตสาหกรรมเป็น Growth Center

2526

2528

ย้ า ยที่ ตั้ ง ส� า นั ก งานจากถนน
ราชด� า เนิ น มายั ง อาคารกสิ ก รไทย
พหลโยธิน

ประกาศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520
th
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ต�ำนำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน l 27

l Office of the Board of Investment

ส� า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น l

ทศวรรษ 3
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
2529

2531
2530

จัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 2 นครราชสีมา” เป็นส�านักงาน
สาขาภูมิภาคแห่งแรก
จัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 1 จังหวัดเชี ยงใหม่”
ประกาศปรั บ ปรุ ง เขตส่ ง เสริ ม การ
ลงทุนอีกครั้ง เพื่อผลักดันการลงทุน
ไปสู่จังหวัดรอบนอกให้มากขึ้น โดยการ
แบ่งเขต 1 เขต 2 และเขต 3
ย้ า ยที่ ตั้ ง ส� า นั ก งานจากอาคาร
กสิ ก รไทย พหลโยธิ น มายั ง บริ ษั ท
ปตท. ส�านักงานใหญ่ (ปั จจุ บัน)
จัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

th
30 l 50 Anniversary BOI

2533
2532

2537

2535
2534

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ครั้งที่ 1
จัดตั้ง “หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุ ตสาหกรรม (BOI Unit for Industrial
Linkage Development : BUILD)”
จั ดตั้ ง ส� านั ก งานต่ างปร ะเท ศ
ณ ฮ่องกง และกรุ งปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส
ย้ า ย “ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น
ภาคที่ 5” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตั้งที่
จังหวัดสงขลา
จัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 4 จังหวัดชลบุ รี”

2536

2538

จั ด ตั้ง “สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น ”
เพื่ อ อ� า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ
การส่ ง เสริ ม โดยจั ด ตั้ ง ขึ้ นในรู ป แบบ
นิติบุคคลที่ไม่หวังผลก�าไร
จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ าและ
ใบอนุ ญ าตท� า งาน” ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู ่ ท่ี
จามจุ รีสแควร์
จั ด งาน “ก้ า วไกล ไทยท� า 2538
หรือ บีโอไอแฟร์ 1995” เฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ห่ วั
ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี
(วั น ที่ 17 - 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2538
ณ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุ รี)
จั ดตั้ ง ส� านั ก งานต่ างปร ะเท ศ
ณ นครโอซากา ประเทศญี่ป่ ุ น

ต�ำนำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน l 31

l Office of the Board of Investment

ส� า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น l

ทศวรรษ 4
การฟื้ นฟู ความเชื่ อมั่น
2539

2541
2540

จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น
ภาคที่ 3 จั ง หวั ด ขอนแก่ น ” และ
“ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น ภาคที่ 6
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ”
ปรั บ ปรุ งนโยบายและหลั ก เกณฑ์
การส่งเสริมการลงทุน
จัดงาน “เชื่ อมั่นประเทศไทย บีโอไอ

2543
2542

2547

2545
2544

แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ครั้งที่ 2
จั ด ตั้ ง ส� า นั ก งานต่ า งประเทศ ณ
นครเซี่ ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
จั ด ตั้ ง ส� า นั ก งานต่ า งประเทศ ณ
นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

2546

2548

เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ภ า พ ส� า นั ก ง า น
ไ ป เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ภ า ยใ ต้ ก า ร
บั ง คั บ บั ญ ชาของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม
จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด
อุ บลราชธานี”

แฟร์ 2000” (วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2543
ณ เมืองทองธานี)
th
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ต�ำนำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน l 35

l Office of the Board of Investment

ส� า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น l

ทศวรรษ 5
การลงทุนที่สร้างคุณค่า
2549

2551
2550

จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งำนต่ ำ งประเทศ ณ
กรุ งไทเป ไต้หวัน
จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ป ระสำนกำรบริ ก ำร
ด้ำนกำรลงทุน (One Start One Stop
Investment Center : OSOS) ณ
จำมจุ รีสแควร์
จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งำนต่ ำ งประเทศ ณ
กรุ งสตอกโฮล์ม รำชอำณำจักรสวีเดน
กรุ งโซล สำธำรณรัฐเกำหลี กรุ งปั กกิ่ง
และนครกวำงโจว สำธำรณรัฐประชำชนจีน

th
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2553
2552

2557

2555
2554

2556

2558

ออกนโยบำยส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น
เพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ย่ั ง ยื น โดยเน้ น กำร
ส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น ที่ ส ร้ ำ งควำมเจริ ญ
ในทุกมิติ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

จัดตั้ง “กองส่งเสริมกำรลงทุนไทย
ในต่ำงประเทศ”

จัดงำน “บีโอไอแฟร์ 2011 รวมพลัง
น�้ำใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน” (วันที่ 5 - 22
มกรำคม 2555 ณ บริเวณริมทะเลสำบ
เมืองทองธำนี)

ประกำศใช้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
กำรลงทุ นในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 2564)

จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งำนต่ ำ งประเทศ ณ
เมืองมุ มไบ สำธำรณรัฐอินเดีย

เปลี่ ย นสถำนภำพเป็น ส่ ว นรำชกำร
สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

วันที่ 26 มกราคม 2559 ครบรอบ
50 ปี ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ)

ต�ำนำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน l 39

5 ทศวรรษ

กับการขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุน ทัง้ ในและต่างประเทศ
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การจัดตัง้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาค
เพื่อกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค

“

เลื อ กพื้ น ที่ ท่ี มี ศั ก ยภาพสู ง
พัฒนาให้เป็น Growth Center
ในแต่ละภูมิภาค

ผลงานเด่นชิ้นหนึ่งในช่วงเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาของ
บีโอไอคือ การกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้าง
ความเจริญแก่ท้องถิ่นต่างๆ
ในปี 2516 บีโอไอได้เริ่มมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์
ตามที่ตั้ง โดยก�าหนดบางพื้นที่ให้เป็น “เขตส่งเสริมการ
ลงทุน” ได้แก่ เขตส่งเสริมการลงทุนส�าหรับอุตสาหกรรม
ทั่วไป เขตส่งเสริมการลงทุนส�าหรับกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร และเขตส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ
อุตสาหกรรมส่งออก
ต่อมาในปี 2521 บีโอไอมีการประชุมร่วมกับผู้แทน
จากหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อพิจารณาทบทวนพื้นที่
เป้าหมายให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยการเลือกพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพสูง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็น Growth Center
ในแต่ละภูมิภาค และส่งเสริมให้นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
ท� า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางส� า หรั บ การลงทุ น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ
th
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”

โดยประกาศเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 4 เขต ได้แก่
เขต 1 อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อ�าเภอ
เมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน และต่อมาในปี 2526 ได้เพิ่ม
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เขต 2 อ�าเภอเมือง อ�าเภอปักธงชัย และอ�าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอเมือง และอ�าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เขต 3 อ� า เภอเมื อ ง และอ� า เภอบ้ า นไผ่ จั ง หวั ด
ขอนแก่น
เขต 4 อ�าเภอเมือง และอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้นิคมอุตสาหกรรมและเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมทุกแห่ง เป็นเขตส่งเสริม
การลงทุนอีกด้วย

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ได้มมี ติให้บโี อไอลดสิง่ จูงใจ เพือ่ การลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พร้อมกับเพิ่มสิ่งจูงใจในต่างจังหวัดให้มากขึ้น
เพื่อกระจายอุตสาหกรรมไปยังต่างจังหวัด บีโอไอจึงปรับการ
แบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนออกเป็น 3 เขต และประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2530 ได้แก่
เขต 1 มี 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
เขต 2 มี 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี
และนครปฐม
เขต 3 ได้แก่ จังหวัดที่เหลือทั้งหมด ซึ่งจะเป็นเขตที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากตั้งอยู่ไกลจากส่วนกลางมาก
ที่สุด
อย่างไรก็ตาม โรงงานส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่ต้ังในจังหวัด
ใกล้ กั บ ส่ ว นกลาง เช่ น ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา เป็ น ต้ น ท� า ให้
วัตถุประสงค์ของการกระจายโรงงานไปสู่จังหวัดที่ห่างไกล ยังไม่
บรรลุผลเท่าที่ควร
ในปี 2532 บีโอไอจึงมีการประกาศปรับปรุงเขตส่งเสริม
การลงทุนอีกครั้ง เพื่อผลักดันการลงทุนไปสู่จังหวัดรอบนอก
ให้มากขึ้น โดยรวมเขต 1 และเขต 2 ไว้ด้วยกัน และก�าหนดให้
10 จังหวัดในเขต 3 เดิม ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี นครนายก

และสมุทรสงคราม เป็นเขต 2 ใหม่ และ 57 จังหวัดที่เหลือ
รวมกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นเขต 3
ต่อมาในปี 2536 บีโอไอได้ก�าหนดให้โครงการที่ตั้งในเขต 3
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดเท่าที่กฎหมายจะให้อ�านาจไว้ ท�าให้
อุตสาหกรรมมีการกระจายไปสู่ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น อย่างที่ไม่เคย
มีมาก่อน
ในเดื อ นสิ ง หาคม 2543 บี โ อไอมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเขต
ส่งเสริมการลงทุนอีกครั้ง โดยปรับเปลี่ยนจังหวัดระยอง และ
ภูเก็ต จากเขต 3 มาเป็นเขต 2 และก�าหนดให้ 18 จังหวัดที่มี
รายได้ต่อหัวต�่าและมีการลงทุนน้อยในขณะนั้น คือ กาฬสินธุ์
นครพนม นราธิ ว าส น่ า น บุ รี รั ม ย์ ปั ต ตานี พะเยา แพร่
มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล
สุรินทร์ หนองบัวล�าภู และอ�านาจเจริญ เป็นเขต 3 พิเศษ โดยได้
รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเขต 3 ทั่วไป
ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบีโอไอจะยกเลิกการแบ่งเขตส่งเสริมการ
ลงทุนอย่างที่ผ่านมา แต่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใน
ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) ก็ยังคงให้ความส�าคัญกับการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยแฝงอยู่ในมาตรการเฉพาะ
ที่ให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่การลงทุนในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่
20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชี ยงใหม่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุ รี
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
จังหวัดสงขลา

ส�ำนักงำนบีโอไอในภูมิภำค

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

th
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ในช่วงปี 2530 - 2543 มีการปรับปรุงนโยบายกระจายการลงทุนสู่
ภูมิภาคหลายครั้ง ส่งผลให้การลงทุนในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมาก ท�าให้การ
ติดต่อระหว่างนักลงทุนในภูมิภาคกับส�านักงานบีโอไอในส่วนกลาง อาจไม่
ได้รับความสะดวกมากนัก บีโอไอจึงมีนโยบายจัดตั้งส�านักงานภูมิภาคขึ้น
เพื่ออ� านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ประสานงาน ส�าหรั บนั ก ลงทุ น ใน
ต่างจังหวัด
ส�านักงานภูมิภาคแห่งแรกของบีโอไอได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2531 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยในครั้งแรกมีชื่อว่า “หน่วยปฏิบัติงานส่งเสริม
การลงทุน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 1” และในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา”
ส�านักงานภูมิภาคแห่งที่ 2 ท�าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532
ในชื่อว่า “ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่”
ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่” โดยเมื่อปี 2547 ได้มีการจัดตั้งสาขาขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อรองรับภารกิจจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก
ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
อุทัยธานี และตาก
ส�านักงานภูมิภาคแห่งที่ 3 ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้
ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ส�านักงานภูมิภาคแห่งที่ 4 ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2538 ซึ่งเป็นวันเดียวกับพิธีเปิดงาน “ก้าวไกล ไทยท�า” บีโอไอแฟร์
ครั้งที่ 1 และในปี 2545 ศูนย์นี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี”

ส�านักงานภูมิภาคแห่งที่ 5 ได้แก่ “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคใต้ 1” จัดตั้งเมื่อปี 2533 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี
2535 ได้ย้ายมาตั้งที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในปี
2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 จังหวัด
สงขลา”
ส�านักงานภูมิภาคแห่งที่ 6 ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2540 เพือ่ ช่วยแบ่งเบา
ภาระงานของศูนย์สงขลา เนื่องจากการลงทุนในภาคใต้มีมากขึ้น
ตลอดช่วงเวลา 50 ปี ของการก่อตั้งบีโอไอ เราได้ให้ความ
ส�าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค ดังจะเห็นว่าบีโอไอ
มี ก ารจั ด ตั้ ง ส� า นั ก งานในภู มิ ภ าคถึ ง 6 แห่ ง ใน 7 จั ง หวั ด
โดยส�านักงานส่วนภูมิภาคนี้ เปรียบเสมือนกลไกที่ช่วยกระจาย
การลงทุนสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต

5 ทศวรรษ กับการขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ l 45

l Office of the Board of Investment

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

บีโอไอต่างแดน
ทัพหน้าเจาะตลาดและชักจู งนักลงทุนรายใหม่ๆ

ในระยะแรกของการจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเมื่อปี 2509 การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนจาก
ต่ า งประเทศยั ง เป็ น เรื่ อ งใหม่ ทั้ ง ของไทยและประเทศอื่ น
ในภูมิภาค โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรอให้นักลงทุนมาติดต่อ
เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน มากกว่าออกไปชักจูงการลงทุน
ในต่างประเทศ
ต่ อ มาเมื่ อ ประเทศได้ มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี
ความพร้อมมากขึ้น และรัฐบาลต้องการขยายอัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ตลาดในประเทศมีจ�ากัด
รัฐบาลจึงได้ก�าหนดให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) มีสาระส�าคัญในการมุ่งเน้นการ
ผลิตเพื่อส่งออก
ในช่วงเวลานั้น บีโอไอก็มีการปรับกลยุทธ์จากการส่งเสริม
การลงทุน “เชิงรับ” เป็นการส่งเสริมการลงทุน “เชิงรุก” โดยเมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2517 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง “ส�ำนักงำน
ที่ปรึกษำฝ่ำยเศรษฐกิจ (กำรลงทุน) ในต่ำงประเทศ” (ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุน) ขึ้นเป็นครั้งแรก
จ�านวน 2 แห่ง ทีน่ ครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี เพื่อท�าหน้าที่
เป็นทัพหน้าในการเจาะตลาดและชักจูงนักลงทุนรายใหม่ๆ ที่มี
ศักยภาพให้มาลงทุนในประเทศไทย
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ต่ อ มาในปี 2521 บี โ อไอได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ เ ปิ ด
ส�านักงานต่างประเทศเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ที่นครซิดนีย์ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การชักจูง
การลงทุนจากต่างประเทศ ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมาย
ที่ส�าคัญมากขึ้น
กิจกรรมของส�านักงานต่างประเทศในช่วงแรก เน้นการแนะน�า
ประเทศไทยในฐานะแหล่งรองรับการลงทุน เผยแพร่ลู่ทางการ
ลงทุนและบรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศ จัดกิจกรรมชักจูง
การลงทุน รวมทัง้ ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุนต่างชาติ
ที่สนใจลงทุนในประเทศไทย ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การลงทุน
จากต่ า งประเทศก็ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ควบคู ่ ไ ปกั บ การขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจไทย
ในปี 2535 บี โ อไอได้ จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งำนที่ เ มื อ งฮ่ อ งกง
เนื่องจากเห็นว่า เศรษฐกิจฮ่องกงขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
ขณะที่ต้นทุนการผลิตของฮ่องกงเพิ่มขึ้นจากค่าแรงที่พุ่งสูงขึ้น
จึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะชักจูงให้บริษัทจากฮ่องกงเข้ามาใช้
ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากต้นทุน
การผลิตที่ต�่ากว่า และในปีเดียวกันนั้น บีโอไอก็เปิดส�ำนักงำน
ที่กรุงปำรีส สำธำรณรัฐฝรั่งเศส เป็นส�านักงานแห่งที่สองใน
ยุโรป ต่อจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อเชิญชวนนักลงทุนยุโรปให้มา
ลงทุนในไทยมากขึ้น
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ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

ที่ตัง้ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
กรุ งสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุ งปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นครเซี่ ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
GREENLAND
(DENMARK)

SVALBARD
(NORWAY)

กรุ ง สตอกโฮล์ ม ราชอาณาจั ก รสวี เ ดน

ALASKA (USA)

กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ป่ ุ น
ICELAND

CANADA

RUSSIA

SWEDEN
FAROE
ISLANDS

FINLAND

NORWAY

นครโอซากา ประเทศญี่ป่ ุ น

ESTONIA
LATVIA

นครลอสแอนเจลิส
สหรัฐอเมริกา

LITHUIANIA

ESTONIA
IRELAND

UNITED
KINGDOM

BELARUS

POLAND

NETHERLAND

GERMANY

BELGIUM

CZECH
REPUBLIC

LUXEMBOURG

SLOVAKIA
LIECHTENSTEIN

FRENCH

MOLDOVA

AUSTRIA

HUNGARY

SWITZERLAND
SLOVENIA

ROMANIA

CROATIA

นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา

UNITED STATES OF AMERICA

BOSNIA
AND
HERZEGOBINA

SERBIA

SPAIN

MACEDONIA

ITALY

ARMENIA

ALBANIA

AZERBAIJAN

TURKMENISTAN

TURKEY

GREECE

SYRIA

MALTA
CYPRUS
LEBANON

TUNISSIA

MADEIRA ISLANDS
(PORTUGAL)

MOROCCO

HAITI
JAMAICA

DOMINICAN
REPUBLIC

MALI

SAINT KITTS AND NEVIS
MONSERRAT
GUADALOUPE
DOMINICA

CAPE
VERDE

MARTINIQUE
SAINT VICENT

NICARAGUA

GUINEA

VENEZUELA

SIERRA LEONE

LIBERIA

GUYANA

SAUDI
ARABIA

NIGERIA

BENIN

COTE
D’IVOIRE

GHANA

INDIA

OMAN

UGANDA

GABON
CONGO

BRAZIL

MYANMAR
(BURMA)
LAOS

THAILAND

YEMEN

DEMOCRATIC
REPUBLIC
OF THE CONGO

ฮ่องกง

PHILIPPINES

SRI
LANKA

SOMALIA

MALASIA

KENYA

INDONESIA

SEYCHELLES

CABINDA
(PROVINCE)

GUAM

VIETNAM

ADAM
AND NICOBAR
ISLANDS (INDIA)

ETHIOPIA

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

CAMEROON
EQUATORIAL
GUINEA
SAO
TOME

กรุ งไทเป ไต้หวัน

BANGLADESH
UNITED
ARAB
EMIRATES

CAMBODIA

BIOKO (EQUATORIAL
GUINEA)

FRENCH
GUANA

ECUADOR

PERU

ERITHEA

SUDAN

QATAR

DJIBOUTI
TOGO

SURINAME

COLOMBIA

CHAD

BURKINA
FASO

GUINEA-BISAU

PANAMA

NIGER

SENEGAL
THE GAMBIA

BARBADOS

TRINIDAD AND TOBAGO

SAN JOSE

NEPAL
BHUTAN

EGYPT

MAURITANIA

PUERTO
RICO (USA)

HONDURAS

EL SALVADOR

กรุ งโซล สาธารณรัฐเกาหลี

PAKISTAN
KUWAIT

LIBYA

CUBA
BELIZE
GUATEMALA

JAPAN

ISRAEL

ALGERIA
WESTERN
SHARAH

THE BAHAMAS

SOUTH
KOREA

CHINA

KASHMIR

AFGHANISTAN

IRAN

IRAQ
JORDAN

CANARY ISLANDS
(PORTUGAL)

MEXICO

NORTH
KOREA

UZBEKISTAN
BULGARIA

MONTENEGRO

PORTUGAL

AZORES
(PORTUGAL)

MONGOLIA

KAZAKHSTAN

UKRAINE

TANZANIA

PAPUA
NEW
GUINEA
SOLOMON
ISLANDS

COMOROS

ANGOLA

MALAWI

ZAMBIA

BOLIVIA

ZIMBAWE

NAMIBIA

CHILE
URUGUAY
ARGENTINA

นครแฟรงก์เฟิ ร์ต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

MAURITUS

NEW CALEDONIA
(FRANCE)
SWAZILAND

SOUTH
AFRICA

VANUATU

MADAGASCAR

REUNION

BOTSWANA

PARAGUAY

MAYOTTE
(FRANCE)

MOZAMBIQUE

LESOTHO

เมืองมุ มไบ
สาธารณรัฐอินเดีย

AUSTRALIA

นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

FALKLAND
ISLANDS (UK)
HEARD ISLAND
(AUSTRALIA)

SOUTH
GEORGIA (UK)

นครซิ ดนีย์
เครือรัฐออสเตรเลีย

2518
2521
2535
2538
2546
2549
2551
2552
2552
2552
2552
2556

นครนิวยอร์ก
นครแฟรงก์เฟิ ร์ต
นครซิ ดนีย์
กรุ งโตเกียว
ฮ่องกง
กรุ งปารีส
นครโอซากา
นครเซี่ ยงไฮ้
นครลอสแอนเจลิส
กรุ งไทเป
นครกวางโจว
กรุ งปั กกิ่ง
กรุ งโซล
กรุ งสตอกโฮล์ม
เมืองมุ มไบ

สหรัฐอเมริกา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศญี่ป่ ุ น
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศญี่ป่ ุ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา
ไต้หวัน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี
ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐอินเดีย

นครนิ วยอร์ ก สหรั ฐ อเมริ ก า
th
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เมือ งมุ มไบ สาธารณรัฐอินเดีย

NEW
ZELAND

KERGUELEN
ISLAND (FRANCE)

ด้วยปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนของประเทศไทย และการปรับตัวสูงขึ้น
ของค่าเงินเยนตามข้อตกลง “Plaza Accord” ในปี 2528 ท�าให้การชักจูง
การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จอย่างมาก และนักลงทุน
ญี่ปุ่นมุ่งหน้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ในปี 2538
ได้มีการจัดตั้งส�ำนักงำนที่นครโอซำกำ ประเทศญี่ปุ่น เป็นส�านักงาน
แห่งที่สองในประเทศญี่ปุ่น โดยย้ายมาจากส�านักงานที่ฮ่องกง เนื่องจาก
นครโอซากา ซึ่งตั้งอยู่ในแถบคันไซ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นต้องการแสวงหาแหล่งผลิตต้นทุนต�่าในเอเชีย ประกอบ
กับความไม่แน่นอนทางการเมืองของฮ่องกง ที่จะถูกส่งมอบคืนให้แก่
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2540
จากความส� า เร็ จ ในการชั ก จู ง การลงทุ น เชิ ง รุ ก กั บ นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ่น
บีโอไอก็ไม่หยุดนิ่งที่จะหากลุ่มนักลงทุนเป้าหมายใหม่ และเมื่อประเทศ
ที่เป็นเสมือนยักษ์หลับ มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจโลก
อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประสบความส�าเร็จในการเข้าร่วมเป็น

สมาชิกของ WTO ในปี 2544 และการเพิ่มเติมข้อความให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินเอกชนในรัฐธรรมนูญจีน ในปี 2547 ท�าให้เศรษฐกิจจีนเติบโต
อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดเศรษฐีจีนที่มีความสามารถในการลงทุน
ในต่างประเทศจ�านวนมาก
ดังนั้นในปี 2546 บีโอไอจึงตัดสินใจเสนอให้มีการเปิดส�านักงาน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นการส่งเสริมการลงทุน 2 ทาง ทั้งการ
ส่งเสริมให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทย และการส่งเสริมการลงทุนของ
ไทยในจีนด้วย
ส� า นั ก งานแห่ ง แรกในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ไม่ ไ ด้ ตั้ ง อยู ่ ที่
กรุงปักกิง่ ซึง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ตงั้ อยูท่ นี่ ครเซีย่ งไฮ้ เนือ่ งจาก
เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่าส�าคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
มี นั ก ลงทุ น เป้ า หมายจ� า นวนมาก และนั ก ลงทุ น เซี่ ย งไฮ้ ก็ ใ ห้ ค วาม
กระตือรือร้นที่จะลงทุนในต่างประเทศ โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง
ที่นักลงทุนเซี่ยงไฮ้สนใจมาลงทุน
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นครลอสแอนเจลิส สหรั ฐอเมริ กา

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

ฮ่ อ งกง
กรุ ง ปั กกิ่ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น

นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ปุ่น

นครแฟรงก์เฟิ ร์ต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นครซิ ดนี ย์ เครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย

กรุ งปารีส สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส

แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บีโอไอจะเปิดส�านักงานเพิ่มเติมในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก
แต่ก็ไม่ได้ทิ้งนักลงทุนในประเทศเป้าหมายอื่น โดยนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่เต็มไปด้วย
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการชักจูงการลงทุนเสมอ
และเพื่อให้การชักจูงการลงทุนโดยตรงครอบคลุมประเทศเป้าหมายในทวีปอเมริกา ซึ่งได้แก่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 บีโอไอจึงจัดตั้งส�านักงาน
ในสหรัฐอเมริกาแห่งที่ 2 ขึ้น ที่นครลอสแอนเจลิส เพื่อท�าหน้าที่ชักจูงการลงทุนจาก 12 รัฐ
ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก และให้ส�านักงานที่นครนิวยอร์ก ท�าหน้าที่ชักจูง
การลงทุนในรัฐที่เหลือของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ช่วงปี 2550 - 2551 เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่จากวิกฤตสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ หรือวิกฤตซับไพร์ม ที่มีจุดเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกา ท�าให้นักลงทุนสหรัฐฯ ลงทุน
ในต่างประเทศลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอ และรัฐบาลก็เริ่มส่งสัญญาณให้
นักลงทุนสหรัฐฯ ลงทุนในประเทศมากขึ้น ท�าให้บีโอไอต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการชักจูง
การลงทุนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งยังมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และ
จ�าเป็นต้องหาแนวทางกระตุ้นความสนใจของนักลงทุนให้หันมามองไทยมากขึ้น
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กรุ ง โซล สาธารณรั ฐ เกาหลี

กรุ งไทเป ไต้ ห วั น

นครเซี่ ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้กา� หนดให้ปี 2550 - 2551 เป็น “ปีแห่งการลงทุนไทย”
และเปิดส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว
เพิ่มอีก 5 แห่ง ได้แก่ กรุงไทเป ไต้หวัน นครกวางโจวและกรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงสตอกโฮล์ม
ราชอาณาจักรสวีเดน
ความมุ่งมั่นของการท�ากิจกรรมชักจูงการลงทุนเชิงรุก ยังคงเดินหน้า
อย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ความจ�ากัดของงบประมาณท�าให้สา� นักงานต่างประเทศ
บางแห่งต้องจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน นอกเหนือจากประเทศทีต่ งั้ ส�านักงาน
ด้ ว ย และประเทศล่ า สุ ด ที่ ถู ก คาดหมายว่ า จะเป็ น แหล่ ง รวมนั ก ลงทุ น
ที่มีศักยภาพที่ส�าคัญในอนาคตอีกแห่งของโลกก็คือ ประเทศอินเดีย
อินเดียเป็นประเทศที่ประชาชนมีความสามารถด้านไอทีและใช้ภาษา
อั ง กฤษได้ ดี มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มี ข นาดใหญ่ อั น ดั บ 10
ของโลก และเป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากจีนและญี่ปุ่น รวมถึงมีตลาด
ขนาดใหญ่จากจ�านวนประชากร 1,200 ล้านคน มีผู้ประกอบการที่มี

“

บี โ อไอในต่ า งประเทศ
ต้ อ ง เ ป็ น ทั พ ห น้ า
ที่ มี ขี ด ความสามารถ
การดึ ง ดู ด การลงทุ น
ให้เข้ามาในประเทศไทย

”

ศักยภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ จ�านวนมาก ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการชักจูงให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน
ซอฟต์แวร์ เคมีภัณฑ์ และยา
ขณะเดียวกัน ยังมีความพร้อมเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากไทย
ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน
2556 บีโอไอจึงได้ตัดสินใจจัดตั้งส�านักงานที่นครมุมไบ สาธารณรัฐ
อินเดีย ซึ่งเป็นส�านักงานในต่างประเทศล่าสุดล�าดับที่ 14 ของบีโอไอ
ในอนาคตเป็นที่แน่นอนว่า การส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกจะยังคงมี
ความส�าคัญ โดยเฉพาะภายใต้บริบทการแข่งขันแย่งชิงการลงทุนที่จะ
มีความเข้มข้นขึ้น บีโอไอในต่างประเทศจึงต้องเป็นทัพหน้าที่มีขีดความ
สามารถสูงในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อดึงการลงทุนที่มีคุณค่าให้เข้ามาปักธง
ในประเทศไทยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

5 ทศวรรษ กับการขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ l 51
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แคมเปญ
เสริมสร้างภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทย

วิกฤตต้มย�ากุ้ง

ปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ “ต้มย�ากุ้ง” บีโอไอได้จัดท�าโครงการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
(Thailand Image Enhancement Program)
เป็นครั้งที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจจริงของไทยในการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ภายใต้ชอื่ “Thailand : On the Road to Recovery”
มีเนื้อหาหลัก 3 ประการคือ
• Thailand : Growing Pains Slow
an Asian Tiger เป็นการยอมรับความจริงที่ว่า

ฝ่ ามรสุมเศรษฐกิจและการเมือง

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง บีโอไอ
ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ จึงมีความจ�าเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอ นับตั้งแต่ปี 2535 ที่เกิดวิกฤตทางการเมือง “พฤษภาทมิฬ” เป็นต้นมา
ในโอกาสที่บีโอไอครบรอบ 50 ปี ทีมงานจัดท�าหนังสือที่ระลึกจึงขอรวบรวมแคมเปญเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่างๆ ของบีโอไอ มาประมวลไว้ในหนังสือฉบับนี้

“

บี โ อไอวางแผนกลยุ ท ธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
เพื่อฟื้ นฟู ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

พฤษภาทมิฬ

”

ปี 2535 สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ด้านเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศเป็นอย่างยิ่ง บีโอไอจึงได้ร่วมกับหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจต่างๆ จัดท�าโครงการฟื้นฟูภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทยในต่างประเทศขึ้น
ภายใต้ชื่อ “Thailand Open Society - Dynamic Economy” เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง และแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปทั่วโลกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
โลโก้ประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลจากการรณรงค์ดังกล่าว ท�าให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าใจ
สถานการณ์ในประเทศไทย และสามารถเรียกความมัน่ ใจในการลงทุนกลับคืนมาได้

th
54 l 50 Anniversary BOI

ประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
• Thailand : The Right Medicine for
Recovery เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ
ซึ่งแม้จะเจ็บปวดในระยะสั้น และประชาชนต้อง
รั ด เข็ ม ขั ด แต่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาของประเทศได้
ในระยะยาว
• Thailand : And Now More Reasons
Than Ever to Consider Thailand เป็นแนวโน้ม
ในอนาคตของไทย ที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ในการค้าและการลงทุน

Invest Now
(1998 - 1999)

เชื่ อมั่นเมืองไทย เศรษฐกิจสดใสปี 2000

ปี 2542 เมื่อประเทศไทยก�าลังจะก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ บีโอไอ
ได้จัดท�าแคมเปญ “Thailand Invest Now” และ “เชือ่ มัน่ เมืองไทย
เศรษฐกิจสดใสปี 2000” ซึ่งเป็นแคมเปญที่เรียบง่าย แต่สามารถสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน โดยใช้สัญลักษณ์การพยากรณ์อากาศ
มาเป็นสื่อในการอธิบายสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงปี
2540 - 2543 เพือ่ จะสร้างความเชือ่ มัน่ ว่า วิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ปี
2540 ก�าลังจะผ่านพ้นไป และเศรษฐกิจไทยก�าลังจะฟื้นและกลับมา
สดใสอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

• รูปที่ 1 ปี 2540 เป็นปีทมี่ กี ารลอยตัวค่าเงินบาท ท�าให้คา่ เงินบาทลดลงมาก
ภาพทีส่ อื่ ออกมา คือ ภาพฝนตกหนัก มีฟา้ ผ่ารุนแรง ประเทศไทยเข้าสูภ่ าวะเศรษฐกิจ
ถดถอย
• รูปที่ 2 ปี 2541 สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของไทยดีขึ้น แต่ยังคงมี
ฝนตกหนักและท้องฟ้ามืดครึ้ม
• รูปที่ 3 ปี 2542 พระอาทิตย์เริ่มฉายแสง เปรียบเสมือนสัญญาณที่แสดงถึง
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
• รูปที่ 4 ปี 2543 พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างสดใส หมายความถึงเศรษฐกิจ
ไทยได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้ว
5 ทศวรรษ กับการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย l 55
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THAILAND of Investment (2002 - 2003)

THAILAND of Investment (2004)

https://youtu.be/M6-Dw5xTaz4

Invest in Our Future (2001)

Think Asia, Invest Thailand
(2010)

Where Success Stories Begin (2006 - 2007)
Double Your Expectations
(2005)

Think Asia, Invest Thailand (2011)

The Perfect Opportunity (2008)

Think Asia, Invest Thailand (2009)

Unbeatable Thailand, Unparalleled Opportunities (2012)

วิกฤตมหาอุ ทกภัย ปี 2554

Invest in Our Future

ปี 2544 บีโอไอได้ออกแคมเปญทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการฟืน้ ตัวอย่างเต็มทีข่ องเศรษฐกิจ
ไทย โดยยังคงใช้ภาพพระอาทิตย์สื่อความ
หมายว่าในปี 2544 เศรษฐกิจไทยได้ผ่าน
พ้นวิกฤตและกลับมาสดใสอย่างเต็มที่แล้ว
ภายใต้ชื่อ “THAILAND : Invest in Our
Future”
th
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แคมเปญในช่ วงปี 2545 - 2554

แคมเปญของบีโอไอทีใ่ ช้ในการชักจูงการลงทุนในช่วงปี 2545 - 2554 ได้เน้นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่หลากหลายของประเทศไทย ตลอดจนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่
• ปี 2545
THAILAND of Investment
• ปี 2548
THAILAND of Investment Double Your Expectations
• ปี 2549 - 2550 THAILAND of Investment Where Success Stories Begin
• ปี 2552 - 2554 Think Asia, Invest Thailand

ประเทศไทยประสบกั บ ปั ญ หาหลายด้ า นมา
ตั้งแต่ปี 2550 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) และความ
ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ แต่ที่เกิดผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง คือ
มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554
บีโอไอได้จัดท�าแคมเปญรณรงค์ใหม่ภายใต้ชื่อ
“Unbeatable Thailand, Unparalleled Opportunities”
เป็นการน�าจิตวิญญาณความเป็นนักสู้ (Fighting
Spirit) ของคนไทยและประเทศไทย มาน�าเสนอผ่าน
มวยไทย โดยมี บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดัง

และ จา พนม (คุณทัชชกร ยีรัมย์) นักแสดงภาพยนตร์
ซึ่งมีความช�านาญในศิลปะการต่อสู้ของไทย มาเป็น
พรีเซ็นเตอร์ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ไม่ว่าคนไทยหรือ
ประเทศไทยจะเผชิญอุปสรรค ทัง้ จากความขัดแย้ง
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ก็สามารถพลิกฟืน้
กลั บ ขึ้ น มาใหม่ ไ ด้ ทุ ก ครั้ ง ” เปรียบเสมือนศิลปะ
มวยไทยที่นักมวยจะต้องฝึกฝนอย่างอดทน เรียนรู้
กลยุทธ์การต่อสู้ทั้งรับและรุก ซึ่งท�าให้ประเทศไทย
ไม่ เ พลี่ ย งพล�้ า และสามารถพั ฒ นากลั บ มาดี ก ว่ า
ที่เคยเป็น ด้วยแผนฟื้นฟูและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

5 ทศวรรษ กับการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย l 57
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ยุ ค AEC

เพื่อรองรับการที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวม
ตัวกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC)” ในปี 2558 บีโอไอได้
ใช้โอกาสดังกล่าว แสดงศักยภาพความเป็นศูนย์กลาง
ของภูมภิ าคทีพ่ ร้อมจะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
ด้วยแคมเปญต่างๆ ที่สะท้อนความได้เปรียบด้านที่ตั้ง
ของประเทศและศักยภาพในอุตสาหกรรมที่มีความ
หลากหลาย
A Race Half Won (2013)

Win it All (2014)

th
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• ปี 2556 แคมเปญ “Thailand : An ASEAN
Hub, a World of Opportunity” (A Race Half Won)
เป็ น การน� า เสนอข้ อ ได้ เ ปรี ย บของประเทศไทยผ่ า น
การแข่งขันกรีฑา โดยผู้เข้าแข่งขันอยู่ตรงจุดออกตัว
ในต� า แหน่ ง ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บ ซึ่ ง จะมี โ อกาสชนะสู ง กว่ า
ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในต�าแหน่งอื่นๆ เปรียบเสมือนการ
เลือกการลงทุนในประเทศที่ดี และมีความได้เปรียบ
ในหลายๆ ด้าน
• ปี 2557 แคมเปญ “Think Asia, Invest
THAILAND : An ASEAN Hub, a World of
Opportunity” (Win it All) เป็นการต่อยอดมาจาก
แคมเปญของปี 2556 โดยน�าเสนอผ่าน “เส้นชัย”
หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว จะสามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เป็นการน�าข้อได้เปรียบของ
ประเทศไทย อาทิ ท� า เลที่ ตั้ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
สามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ได้สะดวก และการมี
หน่ ว ยงานที่ ช ่ ว ยอ� า นวยความสะดวกในการลงทุ น
ท�าให้ด�าเนินธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็ว

An ASEAN Hub, a World of Opportunity (2015)

เข้าสู่ยุคปรับเปลี่ยนนโยบาย

• ปี 2558 แนวคิดในปีนี้ยังคงอยู่ภายใต้แคมเปญ “Think Asia, Invest THAILAND : An ASEAN
Hub, a World of Opportunity” (TREE) โดยเปรียบเทียบประเทศไทยกับ “ต้นไม้” ที่เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน มั่นคง ผลิดอกสดใส แต่ละกิ่งก้านแสดงถึงปัจจัยเด่นและข้อได้เปรียบต่างๆ ที่จะช่วยให้การลงทุน
ประสบความส�าเร็จ รวมถึงกิ่งส่วนยอดของต้นไม้ซึ่งเป็น New Focus แสดงถึงอุตสาหกรรมหรือกิจกรรม
ที่ต้องการให้มีการลงทุนมากขึ้นตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นแคมเปญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ในแต่ละช่วงเวลา
ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่า การเลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว
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แบบสัญลักษณ์ บีโอไอ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อกิจการอุ ตสาหกรรม
ความหมายสัญลักษณ์
กิจการอุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์นี้ ประกอบ
ไปด้วย ฟันเฟือง มือ และรูปโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
มีความหมายดังนี้
รูปโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่ด�าเนินการโดยเอกชน
มือสองข้าง หมายถึง การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
ฟันเฟือง 12 ซี่ หมายถึง การผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ให้หมุนได้ดังเช่นฟันเฟือง ซึ่งการเติบโตเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ
และการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของภาคเอกชน

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ความหมายสัญลักษณ์
รูปวงรี 3 วง เป็นสีทอง วางในลักษณะซ้อนในมุมต่างกัน วงรีแรก
ตั้งในแนวนอน ขนานกับพื้นมีขนาดเล็กที่สุด วงที่ 2 มีขนาดใหญ่กว่า
ท�ามุมประมาณ 18 องศา และวงที่ 3 มีขนาดใหญ่ที่สุด ท�ามุมประมาณ
38 องศา ตามล�าดับ
วงรีดังกล่าว หมายถึง เหรียญเงินที่นักลงทุนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศน�ามาลงทุนในประเทศไทย ขนาดวงรีที่ต่างกันนั้น หมายถึง
ระบบเงินตราที่นักลงทุนใช้หมุนเวียนในประเทศ นอกจากนั้น วงรีทั้ง ๓ วง
ยังแสดงถึงความเคลื่อนไหว และวงแรกที่ตั้งขนานกับพื้นแสดงถึงความ
มั่นคงของธุรกิจที่ลงทุนในประเทศไทย
ตราสัญลักษณ์นี้ ส�านักงานจะใช้เผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของส�านักงาน ประทับบน
หัวกระดาษจดหมาย ตราประทับของที่ระลึก และปรากฏในสื่อเผยแพร่อื่นๆ

ตราสัญลักษณ์นี้ เป็นเครื่องหมายของ “ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม” ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2509
โดยใช้มาจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2536 จากนั้นจึงได้เปลี่ยนมาใช้สัญลักษณ์
รูปวงรี 3 วงสีทอง มาจนถึงปัจจุบัน
แบบสั ญ ลั ก ษณ์ เนื่ องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ส� านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
(50th Anniversary Office of the Board of Investment)
th
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รางวั
ล
แห่
ง
ความส�
า
เร็
จ
ความภาคภูมิใจของคนบีโอไอ
The Silver Award for Pavilion Excellence
Most Outstanding Pavilion Design of the APEC

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลดีเด่น กระบวนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

presented by Investment Mart 1999, South Korea
Korea Trade-Investment Promotion Agency (2542)

โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2546)

1992 Asian Management Award
Developement Management
Investment Promotion Agency of the Year
IPA of the Year 2001 : Asia
รางวัลส่วนราชการดีเด่นในการบริหาร
และการจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

presented by Corporate Location (2544)

โดย คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐ (ป.ป.ร.) และส�านักงาน ก.พ. (2544)

1997 Asian Investment Promotion Awards
Best Overall Performance

th
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โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2553)

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
(Thailand Public Service Awards 2013)
รางวัลดีเด่น การพัฒนาการบริการที่เป็ นเลิศ

presented by Asian Institute of Management,
Philippines (2535)

presented by Corporate Location and
Coopers & Lybrand (2540)

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลดีเด่น นวัตกรรมการให้บริการ

Advertising Excellence Best in Category
Area Development
presented by Forbes (2547)

Asia-Pacific IPA Awards 2003
BEST IPA in Attracting
Manufacturing Investment
Special Recognition Best Event
BOI Fair 2000

โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2556)

presented by Strategic Direct Investor (SDI)
(2547)

Thailand ICT Excellence Awards 2013
สมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ NECTEC, Software Park,
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)

presented by Thailand Incentive and
Convention Association (2546)
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การรับรองมาตรฐาน
ส�ำนักงำนได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO ตำมล�ำดับ ดังนี้

ISO 9002 : 1994

ISO 9002

th
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• ปี 2543 ส�ำนักงำนได้รบั กำรรับรองระบบ
คุณภำพมำตรฐำน ISO 9002:1994 เมื่อวันที่
31 ตุลำคม 2543 และปี 2546 ได้รับกำรต่ออำยุ
ครั้งที่ 1
• ปี 2546 เปลี่ยนเวอร์ชั่น โดยได้รับกำร
รับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2000
ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม 2546 - 30 ตุลำคม 2549
• ปี 2549 ได้รบั กำรต่ออำยุครัง้ ที่ 2 ภำยใต้
มำตรฐำน ISO 9001:2000 ระหว่ำงวันที่ 31
ตุลำคม 2549 - 30 ตุลำคม 2552
• ปี 2552 ได้รับกำรต่ออำยุพร้อมเปลี่ยน
เวอร์ชั่นเป็น ISO 9001:2008 ระหว่ำงวันที่ 31
ตุลำคม 2552 - 30 ตุลำคม 2555
• ปี 2555 ได้รบั กำรต่ออำยุครัง้ ที่ 2 ภำยใต้
มำตรฐำน ISO 9001:2008 ระหว่ำงวันที่ 31
ตุลำคม 2555 - 30 ตุลำคม 2558
• ปี 2558 ได้รบั กำรต่ออำยุครัง้ ที่ 3 ภำยใต้
มำตรฐำน ISO 9001:2008 ระหว่ำงวันที่ 31
ตุลำคม 2558 - 30 ตุลำคม 2561

ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 27001 : 2005

ส�ำนักงำนได้รับใบรับรองระบบ ISO/IEC
27001:2005 และใบรับรองระบบ ISO/IEC
27001:2013 เพื่ อ ให้ ค วำมมั่ น ใจว่ ำ กำร
บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่ สำรของห้องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ ย จะเป็นไป
อย่ำงต่อเนือ่ ง และมีเสถียรภำพมัน่ คงปลอดภัย
รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจะมีควำมมั่นคง
และมีควำมสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำน

ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 27001 : 2013
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พั
ฒ
นาการ
ของกฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการลงทุนในช่ วง 50 ปี ที่ผ่านมา มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จากเดิมที่มีแต่ภาคการเกษตรเป็นภาค
เศรษฐกิจหลัก จนเกิดเป็นภาคอุ ตสาหกรรมและภาคบริการที่มีความหลากหลาย และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู ้น�าระดับโลกและภูมิภาคได้ในหลายสาขา
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในช่ วงที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทัง้ นโยบายรัฐบาลในแต่ละช่ วงเวลา สรุ ปได้ดังนี้

ยุ ค แ ร ก ข อ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ต�่าลง ท�าให้รายได้จากการส่งออกของประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตผลการเกษตรลดลงไปด้วย
(พ.ศ. 2497 – 2500)
รั ฐ บาลไทยได้ เ ริ่ ม ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การ
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนตัง้ แต่ชว่ งปี 2497
เนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีปัญหา
การขาดแคลนสินค้า อุตสาหกรรมที่น�าเข้า จาก
ต่างประเทศ ภายหลังสงครามยุติลงราวปี 2488
รัฐบาลในสมัยนั้นจึงเกิดความคิดที่จะเร่งพัฒนา
อุตสาหกรรมขึ้นภายในประเทศ โดยในระยะแรก
ได้เน้นการลงทุนโดยภาครัฐในรูปของรัฐวิสาหกิจ
เป็ น ส� า คั ญ แต่ ก็ ยั ง มี ป ริ ม าณการผลิ ต ในภาค
อุตสาหกรรมน้อยมาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
อุปโภคบริโภคในประเทศเท่านั้น เช่น แบตเตอรี
แก้ว ทอผ้า อาหาร กระสอบ น�้าตาล กระดาษ
เป็นต้น
นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดสงครามเกาหลีในช่วง
กลางปี 2496 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ได้ลด
th
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ประเทศไทยจึงเริ่มเผชิญกับปัญหาการขาดดุล
การช�าระเงิน
รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม จึ ง เห็ น
ความจ� า เป็ น และมี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาภาค
อุ ต สาหกรรมโดยภาคเอกชนขึ้ น ทั้ ง นี้ ได้ ต รา
“พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.
2497” นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทย และเป็น
ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ได้ประกาศชัดเจนถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม
การลงทุ น ของภาคเอกชน ทั้ ง การลงทุ น โดย
คนไทย และการลงทุ น จากต่ า งประเทศ โดยมี
บทบัญญัตใิ ห้สทิ ธิประโยชน์เป็นสิง่ จูงใจ แก่กจิ การ
ที่ รั ฐ เห็ น ว่ า ส� า คั ญ และจ� า เป็ น แก่ ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ได้ระบุถึงเจตนารมณ์
ในการตรากฎหมายฉบับนี้ว่า

“กิจการอุตสาหกรรมเป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น
และก้าวหน้าต่อไปโดยด่วน แต่รัฐย่อมไม่อยู่ในฐานะ
ที่จะท�ากิจการอุตสาหกรรมเสียเองหมดทุกอย่าง ในการ
ที่เอกชนจะท�ากิจการอุตสาหกรรมนั้น บางอย่างถ้ารัฐ
ไม่เข้าไปช่วยเหลือค�้าชู เอกชนก็ไม่อาจจะกระท�าให้
ส�าเร็จตลอดไปได้...
นอกจากนี้ เมื่อเอกชนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ
มาท�ากิจการอุตสาหกรรมแล้ว ไม่มอี ะไรเป็นหลักประกันว่า
เขาจะถอนทุนคืนและแบ่งก�าไรกลับประเทศของเขาได้
เช่นนี้ก็ย่อมไม่มีการลงทุนของต่างประเทศในประเทศเรา

กิ จ การอุ ต สาหกรรมบางอย่ า งที่ ต ้ อ งการลงทุ น
จ�านวนมาก ต้องการคนช�านาญงานสูง ซึ่งประเทศเรา
ในขณะนี้ยังต้องอาศัยต่างประเทศอยู่ เมื่อมีหลักประกัน
มั่นคง จนถึงออกกฎหมายบังคับไว้ ที่จะให้เขาได้รับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนเช่นนี้ ก็ย่อมเป็นทางชักจูงให้
มีการลงทุนจากต่างประเทศในกิจการอุตสาหกรรม...”
ระยะแรกการบริหารงานด้านการส่งเสริมการลงทุน
อยู่ในรูปของ “คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม”
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน
แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว โดยไม่ มี ห น่ ว ยงานบริ ห าร หรื อ
“ส�านักงาน” เช่นในปัจจุบัน
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ยุ คเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาอุ ตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน�าเข้า
(พ.ศ. 2501 – 2514)
ต่อมารัฐบาลเห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2497 ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดให้ภาคเอกชน
ทั้งไทยและต่างประเทศ มาลงทุนประกอบการอุตสาหกรรมตาม
เป้าหมายได้ โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ใช้กฎหมายนี้ (พ.ศ. 2497 2501) มีโครงการลงทุนมายื่นขอรับการส่งเสริม 9 ราย และได้รับ
อนุมัติเพียง 6 รายเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ก�าหนดขั้นตอน
การอนุมัติที่ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องน�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
อนุมัติเป็นรายๆ ใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน บางรายใช้
เวลาเป็นปี อีกทั้งบทบัญญัติเป็นการควบคุมมากกว่าส่งเสริม

“

รัฐไม่ควรประกอบการค้า
และอุ ตสาหกรรม
แข่งขันกับภาคเอกชน

”

ดังนั้น ภายหลังการปฏิวัติโดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในเดือนตุลาคม
2501 คณะปฏิวัติจึงได้ตัดสินใจยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2497 และให้ใช้ “ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2501” แทน
โดยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ” ให้มีอ�านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ การให้สิทธิประโยชน์จะพิจารณาจาก
ประเภทกิจการเป็นหลัก โดยแยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
• ประเภท ก. (กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมหลักของ
th
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ประเทศ) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด คือ ยกเว้นอากรขาเข้าและภาษี
การค้าส�าหรับวัตถุดิบเป็นเวลา 5 ปี
• ประเภท ข. (กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์รองลงมา
คือ ลดหย่อนอากรขาเข้าและภาษีการค้ากึ่งหนึ่งส�าหรับวัตถุดิบเป็นเวลา 5 ปี
• ประเภท ค. (กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
ขั้นปลายน�้าที่มีกระบวนการผลิตง่ายๆ) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์น้อยที่สุด คือ
ลดหย่อนอากรขาเข้าและภาษีการค้าหนึ่งในสามส�าหรับวัตถุดิบเป็นเวลา 5 ปี
ต่อมาในปี 2503 รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีเจตนาแน่วแน่

ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เ อกชนเป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส� า คั ญ
ในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการตรา
กฎหมายขึน้ ใหม่เรียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
การลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503”
ซึ่งเปรียบเสมือนเสาเอกต้นแรกของงานส่งเสริม
การลงทุน เป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น
สาระส�าคัญ คือ การก�าหนดกิจการที่อยู่ใน
ข่ายให้การส่งเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างชัดเจน และก�าหนดนิยามของ
“กิจการอุตสาหกรรม” ให้ครอบคลุมการอุตสาหกรรม
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง การขนส่ง
และการจัดให้ความสะดวกหรือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
นอกจากนัน้ ยังมีบทบัญญัตใิ ห้หลักประกันว่า
รัฐจะไม่โอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐและ
จะไม่ ป ระกอบกิ จ การขึ้ น ใหม่ แ ข่ ง ขั น กั บ ผู ้ ไ ด้ รั บ
การส่งเสริม รัฐจะให้สิ่งจูงใจในด้านภาษีอากร ทั้ง
เครื่องจักร วัตถุดิบ และภาษีเงินได้ (ก�าหนดระยะ
เวลายกเว้นภาษีเงินได้จากเดิม 2 - 5 ปี ให้เป็น 5 ปี

เท่านั้น) อนุญาตให้น�าช่างฝีมือจากต่างประเทศ
เข้ามาได้นอกเหนืออัตราควบคุมคนเข้าเมือง และ
ให้บริษัทต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมได้
อีกทัง้ ยังมีบทบัญญัตใิ ห้จดั ตัง้ “คณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ กิ จ การอุ ต สาหกรรม
(ก.ท.อ.)” ขึ้น และให้มี “คณะกรรมการบริหาร”
ท�าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมติ ก.ท.อ. ด้วย โดยให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การ
บริหารงานส่งเสริมการลงทุนอยู่ในระดับสูง
หลั ง จากประเทศไทยได้ ป ระกาศใช้ แ ผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ แรก
(พ.ศ. 2504 - 2509) รัฐบาลเห็นว่าการส่งเสริมการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคเกษตรมาสู่ภาค
อุตสาหกรรม จ�าเป็นต้องมีกลไกทางกฎหมายที่
เหมาะสม จึงได้แก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
แล้วตราเป็น “พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505” โดยได้แบ่ง

กิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมออกเป็นประเภท
ก. ข. ค. โดยให้สิทธิประโยชน์มากน้อยตามล�าดับ
ความส�าคัญของประเภทกิจการ
ต่ อ มาเมื่ อ ปริ ม าณงานและอุ ต สาหกรรมที่
จะให้การส่งเสริมมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยได้ตรา
“พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508” ก�าหนดให้
มีการจัดตั้ง “ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม” เมื่อปี 2509
เป็ น หน่ ว ยราชการระดั บ กรม ขึ้ น ตรงต่ อ นายก
รัฐมนตรี ท�าหน้าทีบ่ ริหารงานการส่งเสริมการลงทุน
ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ท.อ. และให้ยุบ
คณะกรรมการบริหารที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ ยังมี
การแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยอีกครั้งในปี 2511 โดย
“พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511” เพือ่ ก�าหนด
ให้ กิ จ การนิ ค มหรื อ เขตอุ ต สาหกรรมอยู ่ ใ นข่ า ย
ได้รับการส่งเสริมด้วย
กลยุทธ์ส�าคัญในช่วงปี 2501 - 2514 ได้เน้น
การส่งเสริมการลงทุน “อุตสาหกรรมทดแทนการ
น�าเข้า” เพราะเล็งเห็นว่า มีตลาดภายในประเทศ
รองรับอยู่แล้ว อันจะช่วยลดการสูญเสียเงินตรา
ต่ า งประเทศจากการน� า เข้ า สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายชัดเจนที่จะให้การส่งเสริม
การลงทุนเฉพาะแก่ภาคเอกชนเท่านัน้ ไม่ชว่ ยเหลือ
โรงงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเห็นว่า
รัฐไม่ควรประกอบการค้าและอุตสาหกรรมแข่งขัน
กับภาคเอกชน
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ยุ คส่งเสริมอุ ตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก และเริ่มใช้
นโยบายกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2515 – 2534)
เมื่อประเทศไทยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมาได้ระยะหนึ่ง
เกิดโรงงานทันสมัยต่างๆ มากขึ้น แต่ก็เริ่มประสบปัญหาและ
ข้อจ�ากัดคือ
• ตลาดภายในประเทศเล็ก ไม่เพียงพอที่จะท�าให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวในอัตราสูงเช่นเดิมได้ จึงต้องพยายามหาช่องทางส่งสินค้า
ออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ โดยผลิตจ�านวนมากเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)
• แม้การน�าเข้าสินค้าส�าเร็จรูปมีแนวโน้มลดลง แต่ปรากฏ
ว่าสัดส่วนการน�าเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรและสินค้าประเภท
กึ่งวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• อุตสาหกรรมผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้าไม่ได้ท�าให้เกิด
การจ้างงานมากเท่าที่ควร เนื่องจากมักเป็นอุตสาหกรรมที่เน้น
การใช้ทุน
• รายได้ระหว่างคนในเมืองกับชนบทมีช่องว่างมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
รั ฐ บาลจึ ง ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและการส่ ง เสริ ม
การลงทุนครั้งส�าคัญในปี 2515 โดยเปลี่ยนมาเน้นส่งเสริมการผลิตเพื่อ
ส่งออกและการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค โดยอาศัยความได้เปรียบ
จากทรัพยากรที่มีอยู่มากภายในประเทศ และมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทุน
ในการส่งออก โดยลดภาระภาษีอากรที่มีอยู่ในสินค้าส่งออก
ในส่วนของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนได้ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
ในสมัยของ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในรูปของ “ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 227 พ.ศ. 2515” ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญเพื่อรองรับ
นโยบายข้างต้น ดังนี้
• เปลีย่ นชือ่ คณะกรรมการและส�านักงาน โดยตัดค�าว่าอุตสาหกรรมออก
เหลือเพียง “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” และ “ส�านักงานคณะ
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กรรมการส่งเสริมการลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนมีขอบเขต
ที่กว้างขวาง ไม่จ�ากัดเฉพาะอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ให้รวมถึงกิจการบริการ
ด้วย
• ยกเลิกการแบ่งกิจการเป็นประเภท ก. ข. ค. เนื่องจากทั้ง 3 ประเภท
กิจการมีความแตกต่างด้านสิทธิประโยชน์น้อยอยู่แล้ว คือ จะมีเพียงการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรวัตถุดิบน�าเข้าที่แตกต่างกันเท่านั้น จึงไม่จ�าเป็น
ต้องแบ่งหมวดให้สับสนอีกต่อไป
• เป็นครั้งแรกที่เริ่มใช้นโยบายส่งเสริมการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค
โดยให้อา� นาจคณะกรรมการฯ โดยการอนุมตั ขิ องคณะรัฐมนตรี ก�าหนดท้องที่
เฉพาะให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน และให้มีสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม
ส�าหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนนั้น

• เป็นครั้งแรกที่เริ่มใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออก โดย
ก�าหนดสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษส�าหรับกิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออก
• ให้อ�านาจคณะกรรมการฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 - 8 ปี
ยืดหยุ่นขึ้นจากเดิมที่ก�าหนดตายตัวไว้ที่ 5 ปีเท่านั้น
• เพิ่มอ�านาจในการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ โดยการก�าหนด
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ต่อมาในปี 2520 ได้มีการตรากฎหมายใหม่ คือ “พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520” ซึ่งยกระดับคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยบัญญัติให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง
กฎหมายฉบับนี้ยังเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ ก�าหนดให้สามารถท�าได้ทั้งยกเว้นและลดหย่อนอากร
ขาเข้าเครื่องจักร เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผล เพิ่มการ
ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ และเพิ่มหลัก
ประกันในด้านต่างๆ แก่นักลงทุน
ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เล็กน้อยเมื่อปลายปี 2534 เนื่องจาก
รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน ได้น�าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษี
การค้าตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นไป จึงไม่จ�าเป็นต้องมีการยกเว้นหรือลดหย่อน
ภาษีการค้าให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมในกฎหมายฉบับนี้อีกต่อไป

เหตุการณ์ส�าคัญที่ควรกล่าวถึงในยุคนี้คือ ประเทศไทยได้มีการส�ารวจ
พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและน�าขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี 2524 จากนั้น
ในปี 2525 รัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ตัดสินใจลงทุนมหาศาล
เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ให้เป็น
พื้นที่อุตสาหกรรมหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการท่าเรือ
แหลมฉบังได้ในปี 2534 และท่าเรือมาบตาพุดในปี 2535
นอกจากนี้ ในยุครัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ช่วงปี 2531 2534 ยังได้ผลักดันนโยบายหลัก “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” โดยได้
เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและเปิดตลาดการค้า-การลงทุน
ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่งออกขยายตัวรวดเร็ว จนกลายเป็นเสาหลักของ
เศรษฐกิจไทยนับแต่นั้นมา
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ยุ คพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือด้านภาษีอากร
(พ.ศ. 2543 – 2550)

ยุ คเปิ ดเสรีอุตสาหกรรม และเน้นการกระจายการลงทุน
สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2535 – 2539)
รัฐบาลได้เริ่มใช้นโยบายกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาคตั้งแต่ปี 2515
แต่ในช่วงแรกไม่ได้ผลเท่าที่ควร การลงทุนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการลงทุนมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดที่ห่างไกลออกไป ประกอบกับ
สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมไม่มีความแตกต่างกัน
มากนักระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้
ให้ความส�าคัญกับการกระจายการลงทุนสูภ่ มู ภิ าคมากขึน้ เพือ่ กระจาย
ผลประโยชน์ของเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้
ไปสู่ภูมิภาคให้มากที่สุด อันจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าของรายได้และ
สร้างงานในท้องถิ่น
ในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลยังได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากระบบที่
รัฐเข้าไปแทรกแซงในเรื่องต่างๆ มากมาย มาสู่ระบบที่อาศัยกลไกตลาด
และเน้นการสร้างความโปร่งใสเป็นส�าคัญ โดยลดการคุ้มครองและ
เปิดเสรีในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ ปิโตรเคมี เหล็ก
th
76 l 50 Anniversary BOI

ยุ คกระตุ้นการลงทุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
(พ.ศ. 2540 – 2542)
ปูนซิเมนต์ การผลิตไฟฟ้า เป็นต้น และหันมาปรับปรุงระบบการบริหาร
งานของรัฐเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2536
โดยเน้ น การเปิ ด เสรี ก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต แบบไม่ จ� า กั ด
จ�านวน ผ่อนปรนการถือหุ้นของต่างชาติ ลดการคุ้มครอง และใช้กลไก
ตลาดแทนการพิจารณาอุปสงค์-อุปทาน ซึ่งเดิมเป็นการส่งเสริมการลงทุน
แบบจ�ากัดทั้งจ�านวนบริษัทและก�าลังการผลิต เพื่อควบคุมไม่ให้มีก�าลัง
การผลิตมากเกินความต้องการ
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค โดยได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ตามเขตพื้นที่เป็นหลัก กล่าวคือ ให้สิทธิ
ประโยชน์สูงสุดกับโครงการที่ตั้งในภูมิภาค โดยเฉพาะเขต 3 อีกทั้งมีการ
ขยายส�านักงานสู่ภูมิภาค เพื่อสามารถให้บริการนักลงทุนในต่างจังหวัด
ได้มากขึ้น ผลการด�าเนินนโยบายดังกล่าวท�าให้โครงการลงทุนในเขต 3
เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดอุตสาหกรรมพื้นฐาน อุตสาหกรรม
สนับสนุน และกิจการสาธารณูปโภคมากมาย

วิกฤตการเงินของเอเชีย (Asian Financial Crisis) ซึ่งมี
จุดเริม่ ต้นทีป่ ระเทศไทย หรือทีเ่ รียกกันว่า วิกฤตต้มย�ากุง้ เมือ่ ปี 2540
ได้ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยอย่างหนัก การส่งออกหดตัว
รุนแรง ภาระหนี้สูง ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ บรรยากาศการ
ลงทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงมาก
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในช่วงนี้ จึงได้ให้ความส�าคัญกับ
การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้
กลับคืนมา โดยได้ออกมาตรการระยะสั้นหลายประการ เพื่อแก้
ปัญหาสภาพคล่องของผู้ส่งออก กระตุ้นการผลิตเพื่อส่งออก และ
ผ่ อ นปรนหลั ก เกณฑ์ ร ่ ว มทุ น เพื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สามารถน�าเงินทุนเข้ามาฟืน้ ฟูกจิ การ ตลอดจนการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ
เช่น กิจกรรมฟื้นฟูภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทย ร่วมกับบริษัทสื่อ
ชั้นน�าของโลก และการจัดงานนิทรรศการระดับนานาชาติ “เชื่อมั่น
เมืองไทย : BOI Fair 2000” ซึ่งนโยบายและกิจกรรมดังกล่าวได้
ส่งผลให้การลงทุนฟื้นตัวขึ้นตามล�าดับ

หลังจากที่ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ
ทุ ก ภาคส่ ว นต่ า งตื่ น ตั ว ที่ จ ะหั น มาทบทวนตนเอง
และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข็งแกร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมรับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต
บี โ อไอก็ ไ ด้ ใ ช้ โ อกาสนี้ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง
นโยบายครั้ ง ใหญ่ เ มื่ อ ปี 2543 โดยได้ ป ระเมิ น ผล
การส่งเสริมการลงทุนในระยะที่ผ่านมา แล้วพบว่า
ยังมีอุปสรรคและข้อจ�ากัดในการใช้นโยบายอยู่หลาย
ประการ อาทิ
• แม้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว แต่วิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการคลังของรัฐบาลค่อนข้างรุนแรง ท�าให้
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ เพื่อน�าไป
ใช้ ใ นการพั ฒ นาประเทศลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
ในขณะที่ ภ าระหนี้ ส าธารณะได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก
ในระยะทีผ่ า่ นมา จึงมีแรงกดดันต่อการให้สทิ ธิประโยชน์
ด้านภาษีอากรของบีโอไอ ที่ต้องมีความคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ส�าหรับการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค พบว่า
การลงทุนส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในบางพื้นที่ของเขต 3
ที่ มี ค วามเจริ ญ และมี สิ่ ง อ� า นวยความสะดวกพร้ อ ม
อยู่แล้ว เช่น ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ นครราชสีมา
สงขลา เป็นต้น
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“
• หลั ก การใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นภาษี อ ากรที่ ใ ห้ ผู ้ ไ ด้ รั บ การ
ส่งเสริมใช้สทิ ธิกอ่ นแล้วตรวจสอบผลการด�าเนินงานภายหลัง ซึง่ ภาระ
ในการตรวจสอบตกอยู่กับบีโอไอมาก และในทางปฏิบัติมักมีปัญหา
กรณีบริษัทปฏิบัติผิดเงื่อนไข ถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ และต้องเสีย
ภาษีย้อนหลัง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้ปรับปรุงนโยบายและ
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2543
มีสาระส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงดังนี้
• สานต่อนโยบายกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค โดยยังคงก�าหนด
เขตการลงทุนเป็น 3 เขต และให้สิทธิประโยชน์ลดหลั่นตามเขต ทั้งยัง
สนับสนุนการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่ 18 จังหวัด (ต่อมาปรับเพิ่มเป็น
23 จังหวัด) ที่มีรายได้ต�่าและมีสิ่งเอื้ออ�านวยต่อการลงทุนน้อย
th
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• ปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับข้อตกลงด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยยกเลิกเงื่อนไขการส่งออก
และการบังคับใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ
• ก�าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องรายงานผลการด�าเนินงาน
ก่ อ นใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นภาษี อ ากร เพื่ อ เพิ่ ม ความคุ ้ ม ค่ า และ
ประสิทธิภาพในการให้สิทธิประโยชน์
• สนับสนุนให้อุตสาหกรรมปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานเพื่อ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยก�าหนดให้โครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
นับตั้งแต่วันเปิดด�าเนินการ

รัฐบาลให้ความส�าคัญกับ “งานด้านการตลาด”
พร้อมทัง้ ได้จัดตัง้ Country Desks เพื่อรับผิดชอบ
การชักจู งการลงทุนจากประเทศเป้าหมาย

• อ�านวยความสะดวกและกระตุ้นการลงทุนจาก
ต่ า งประเทศมากขึ้ น โดยอนุ ญ าตให้ ต ่ า งชาติ ถื อ หุ ้ น
ข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ในกิจการอุตสาหกรรม ไม่ว่าตั้ง
โรงงานในที่ใด
ต่ อ มา บี โ อไอได้ เ สนอขอแก้ ไ ขกฎหมายส่ ง เสริ ม
การลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อเดือน
กันยายน 2544 โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 มีสาระส�าคัญในการแก้ไข ดังนี้
1) ให้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น มากขึ้ น ในการให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ โดยให้คณะกรรมการฯ สามารถก�าหนดระยะ
เวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้น้อยกว่า 3 ปีได้
แต่สูงสุดยังไม่เกิน 8 ปีตามเดิม และมีอ�านาจจ�ากัดวงเงิน
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น (Cap วงเงิน) ตามที่
เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกิจการที่มีความส�าคัญเป็นพิเศษ
จึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่จ�ากัดวงเงิน
นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขให้อ�านาจคณะกรรมการฯ สามารถ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตส่งเสริมการลงทุน
ให้น้อยกว่า 5 ปีได้ จากเดิมก�าหนดตายตัวไว้ที่ 5 ปี
2) ปรับปรุงการก�าหนดเขตส่งเสริมการลงทุน
ให้เหมาะสมขึ้น จากเดิมใช้ค�าว่า “ท้องที่” เพิ่มเป็นค�าว่า
“ท้องที่และเขตพื้นที่” เพื่อให้สามารถก�าหนดเป็นเขตพื้นที่
ได้ด้วย เช่น นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมต่างๆ
3) ปรับปรุงมาตรการลงโทษ กรณีทผี่ ไู้ ด้รบั ส่งเสริม
ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ประโยชน์ ก ารยกเว้ น อากรขาเข้ า และ

”

ไม่ช�าระภาษีอากรภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เดิมให้ถือว่า
เป็นการหลีกเลี่ยงการช�าระภาษีอากร ซึ่งมีโทษทางอาญา
จึงเห็นสมควรแก้ไขเป็นให้ช�าระเงินเพิ่มตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร แต่หากผู้นั้นยังคงละเลยไม่ช�าระภาษีและ
เงิ น เพิ่ ม ภายในเวลาที่ ก� า หนดอี ก จึ ง จะถื อ ว่ า เป็ น การ
หลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งมีโทษทางอาญาในขั้นสุดท้าย
4) ก�าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ�านาจเพิกถอน
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
ผูไ้ ด้รบั ส่งเสริม ย้อนหลังถึงปีทไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขได้
จากเดิมที่กฎหมายมิได้ให้อ�านาจไว้
นอกจากนี้ ยังควรบันทึกไว้ด้วยว่าในยุคนี้ รัฐบาล
ได้ให้ความส�าคัญกับ “งานด้านการตลาด” ของบีโอไอ
อย่างมาก โดยได้จัดตั้ง “กองการตลาดเพื่อการลงทุน”
ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545 พร้อมทั้งได้จัดตั้ง Country
Desks เพื่อรับผิดชอบการชักจูงการลงทุนจากประเทศ
เป้ า หมายต่ า งๆ ทั้ ง ยั ง ได้ เ สนอเรื่ อ งขอเปิ ด ส� า นั ก งาน
ต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง จากที่มีอยู่เดิม 7 แห่ง
และได้ จั ด สรรงบประมาณส� า หรั บ การชั ก จู ง การลงทุ น
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ซึ่งเป็นยุคแรก
ที่มีการบูรณาการงานด้านการตลาดต่างประเทศร่วมกัน
ระหว่างบีโอไอ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และองค์กรภาคเอกชนด้วย
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ยุ คทวิวิกฤต : วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเมือง อุตสาหกรรมไทย
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามนโยบาย “ปี แ ห่ ง การ
(พ.ศ. 2551 – 2552)

ยุ คส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
(พ.ศ. 2553 – 2557)

จากการทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยยังพึง่ พาต่างชาติอยูม่ าก
โดยเฉพาะการส่งออกทีม่ สี ดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ของ GDP
ดังนั้น ในช่วงปี 2551 - 2552 เศรษฐกิจไทยจึงได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา (Hamburger
Crisis) อย่างมาก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังถูกซ�้าเติมจาก
วิกฤตการเมืองในประเทศ ทีร่ อ้ นระอุมาตัง้ แต่ชว่ งก่อนปฏิวตั ิ
เมื่อเดือนกันยายน 2549 และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
จนส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 รัฐบาลจึงได้ประกาศ
นโยบายให้ ป ี 2551 - 2552 เป็ น “ปี แ ห่ ง การลงทุ น
(Thailand Investment Year 2008 - 2009)” เพื่อเร่งฟื้นฟู
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงวิกฤต แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังพร้อมรับการลงทุน ทั้งจากนักลงทุนไทยและ
ต่างชาติ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการเดิม
ปรั บ ตั ว เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้สั่งระงับ 76
โครงการที่มาบตาพุดเป็นการชั่วคราว ตามที่สมาคมต่อต้าน
สภาวะโลกร้อนและชาวมาบตาพุด ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐอีก 8 แห่งว่า ละเลย
ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ก่อนที่ปัญหา
จะคลี่คลายในเวลาต่อมา รวมทั้งเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิด
บ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นในทุกมุมของโลก ได้ท�าให้ทุกฝ่ายหันมา
ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และยัง
ท�าให้กระแส “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ด้วย
บีโอไอได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาประเทศ
สู่ความยั่งยืน จึงได้มีมติเมื่อเดือนมกราคม 2553 ประกาศใช้
“นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเน้น
การสร้างความเจริญเติบโตแบบสมดุลในทุกมิติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น

ลงทุน 2551 - 2552” และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนจึงได้กา� หนด “มาตรการพิเศษเพือ่ เร่งรัดการลงทุน
ในปีแห่งการลงทุน 2551 - 2552” โดยให้สิทธิประโยชน์
สูงสุดกับกิจการ 6 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
และพลังงานทดแทน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 4 กลุ่มกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของรัฐ (Mega Projects) เฉพาะโครงการในกลุม่
บริหารจัดการทรัพยากรน�้า และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
กลุ่มที่ 5 กลุ่มกิจการด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยง
กับภาคอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มที่ 6 กลุ่มกิจการในอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผล
ทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

มาตรการส�าคัญภายใต้นโยบายดังกล่าว ได้แก่
• มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3 กลุ่ม คือ กิจการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน
ทดแทน กิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
• มาตรการส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ การ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
• มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
• มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
• การสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยบีโอไอได้ร่วมมือกับ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) จั ด ตั้ ง กองทุ น ด้ า นการพั ฒ นา
เทคโนโลยีและบุคลากร เพือ่ รองรับความต้องการเงินทุนสนับสนุน
ของโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
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บีโอไอปรับยุ ทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
รวมทัง้ ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
เพื่อให้มีการพัฒนาที่ย่งั ยืนในระยะยาว

ยุ คแห่งการเปลี่ยนแปลงยุ ทธศาสตร์การส่งเสริม
การลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)
บีโอไอเล็งเห็นว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บีโอไอจะต้อง
ปรับทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้น บีโอไอจึงได้ศึกษาทบทวนนโยบาย และมีการจัดประชุม
หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนทั้งไทยและ
ต่างชาติ เพื่อจัดท�าเป็น “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ
7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564)” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2557 นั บ เป็ น การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ท่ีสุดอีกครั้งหนึ่งของ
บีโอไอ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริม
การลงทุนใน 6 ด้านที่ส�าคัญ คือ
th
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1) ปรับเปลี่ยนประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม จากการ
ส่งเสริมแบบกว้างและครอบคลุมเกือบทุกกิจการ (Broad-based)
เป็นการส่งเสริมที่มีเป้าหมายชัดเจน และมีการจัดล�าดับความส�าคัญ
มากขึ้น (Focus & Prioritized)
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ จากเดิมให้
สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการและที่ตั้ง (Activity & Zone-based
Incentives) เป็นการให้สิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ต่างกันตามล�าดับ
ความส�าคัญของประเภทกิจการ และให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการ เพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารลงทุนหรือการใช้จา่ ยในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมมากขึ้น (Activity & Merit-based
Incentives)
3) ปรับเปลีย่ นแนวคิดเรือ่ งพืน้ ที่ จากการส่งเสริมตามเขตพืน้ ที่
(เขต 1 - 3) เป็นการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในภูมิภาคหรือพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (New Regional Clusters) โดยอาศัยการ
บูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และท้องถิน่ เพือ่ สร้าง
การรวมกลุ่มใหม่ของการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละ
พื้นที่มากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value
Chain) อย่างไรก็ตาม เพื่อชดเชยความเสียเปรียบของบางพื้นที่ที่ยังขาด
ปัจจัยพื้นฐานรองรับการลงทุน จึงจะยังคงให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เป็นพิเศษกับ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า

4) เพิ่มบทบาทด้านการบริการและอ�านวยความสะดวก
ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมโดยเน้นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
(Tax Incentives) เป็นการปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เหมาะสม
และเน้นการให้สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร การพัฒนาความ
พร้อมของปัจจัยสนับสนุนการลงทุน การเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดี และการอ�านวยความสะดวกให้เกิดการลงทุน (Tax &
Non-tax incentives and Facilitation)
5) เพิ่ ม บทบาทด้ า นการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยใน
ต่างประเทศ ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
เป็นหลัก (Inbound Investment) เป็นการเพิ่มบทบาทในการ
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Inbound & Outbound
Investment) เพื่ อ ก้ า วข้ า มข้ อ จ� า กั ด ด้ า นทรั พ ยากรในประเทศ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะ
โอกาสจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
เป็นการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
6) การก� า หนดตั ว ชี้ วั ด ใหม่ ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลการ
ด�าเนินงานขององค์กรจากมูลค่าค�าขอรับการส่งเสริม (Investment

Value) เป็นการวัดผลจาก 2 ตัวชี้วัด คือ มูลค่าค�าขอรับการส่งเสริม
และคุณค่าของโครงการลงทุน (Investment Value & Outcome)
โดยบีโอไอได้ก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดใหม่ รวมทั้งจะติดตาม
และประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวัดผลประโยชน์และ
ความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุนได้ชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ บีโอไอยังได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเพิ่มเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ
ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้มีมติ
อนุมัติหลักการแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใหม่ ใ ห้
ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้นบั ว่าเป็นโจทย์ทที่ า้ ทายมาก
แต่เชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มก�าลังแล้ว จะท�าให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวสู่
การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง และเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่าง
แท้จริง
5 ทศวรรษ กับการพัฒนากฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุน l 83
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การพัฒนาอุ ตสาหกรรม

การเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยในสัดส่วนที่สูง และสร้างรายได้
จากการส่งออกให้กับประเทศ ทั้งนี้เป็นผลมาจากความได้เปรียบ
ด้านการผลิตของไทย โดยเฉพาะการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการ
เกษตร และมีการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมาเป็น
ล�าดับ ท�าให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
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ช่ วงเริ่มต้นการพัฒนาอุ ตสาหกรรมการเกษตร

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และ 2
ได้เริ่มมีการส่งเสริมการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
โดยส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และมีการก�าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การผลิตน�้าตาล กระดาษ ยาง
รถยนต์ และไม้อัด เป็นต้น ผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในพื้นที่ป่าจ�านวนมาก
ในขณะนั้ น ภาคเกษตรมี สั ด ส่ ว นถึ ง ร้ อ ยละ 29.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แต่เมื่อเศรษฐกิจไทย
มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกสูงขึ้น ส่งผลให้มีการรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศและมีการผลิตแบบอุตสาหกรรม
มากขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ และภาคบริการเริ่ม
ขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าภาคเกษตร ส่งผลให้สัดส่วนของ GDP
ของภาคเกษตรมีอัตราลดลง ถึงแม้ว่ายังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องก็ตาม
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ช่ วงอุ ตสาหกรรมการเกษตรขยายตัว

ต่ อ มารั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก
โดยอาศัยความได้เปรียบจากทรัพยากรในประเทศที่มีจ�านวนมาก และ
มีมาตรการส่งเสริมต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการส่งออก เช่น การยกเว้นภาษี
อากรส�าหรับสินค้าส่งออก การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนโดยมี
เงื่อนไขการส่งออก เป็นต้น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรได้ขยายตัว
อย่างมาก เช่น อาหารกระป๋อง อาหารแปรรูปอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น
ในขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
โดยก�าหนดเงื่อนไขต้องได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานความสะอาด
และปลอดภัย เช่น GMP และ HACCP ส�าหรับกิจการอาหารแปรรูป
ในส่วนของบีโอไอ ได้มีการส่งเสริมประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อุ ต สาหกรรมการเกษตรมากขึ้ น ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ า ถึ ง ปลายน�้ า รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น การผลิตอาหารสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์
การเลี้ยงสัตว์ การฆ่าและช�าแหละสัตว์ เป็นต้น ตลอดจนมีการส่งเสริม
ประเภทกิจการใหม่ คือ กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical
Food) และกิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน หรืออาหารกึ่ง
พร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ให้สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศ
ที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทาง
การเกษตร อีกทั้งเมนูอาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ และสามารถ
ตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี

ตัง้ แต่ปี 2558 มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น
มาเน้ น ที่ คุ ณ ค่ า ของโครงการ
และให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม
ต า ม คุ ณ ค่ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
ช่ วงส่งเสริมอุ ตสาหกรรมการเกษตรในปั จจุ บัน

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนมาเน้นที่คุณค่าของโครงการมากขึ้น โดย
ค�านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
ระดับเทคโนโลยีการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบ
ภายในประเทศ จึงมีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ประเภท
กิ จ การในหมวดเกษตรกรรม และผลิ ต ผลจากการเกษตร
โดยก�าหนดสิทธิประโยชน์พื้นฐานตามความส�าคัญ และให้
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
อีกทั้งมีการเพิ่มประเภทกิจการใหม่ เช่น กิจการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์
กิจการผลิตแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตสาร
สกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟันและ
เครื่องส�าอาง) กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient)
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ กิจการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food
Supplement) เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขส�าหรับบางประเภท
กิจการ เช่น

”
• กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ กิจการฆ่าและช�าแหละสัตว์
ก�าหนดเงื่อนไขจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องมีระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารให้มมี าตรฐาน
ความปลอดภัย
• กิจการคัดคุณภาพและบรรจุเก็บรักษาพืชผักผลไม้หรือดอกไม้
ก� า หนดเงื่ อ นไขต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง เช่ น การใช้ ร ะบบเซ็ น เซอร์
ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการก�าจัดแมลง และ
การใช้ Nuclear Magnetic Resonance เป็นต้น หรือต้องใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพืช การอบไอน�้าฆ่าไข่แมลงวัน
ผลไม้ และการเคลือบผิวเมล็ดพืช เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สูงขึ้น
• กิจการฟอกหนังสัตว์หรือแต่งส�าเร็จหนังสัตว์ ก�าหนดเงื่อนไขต้อง
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้สารเคมี หรือน�า
เอนไซม์ หรือตัวเร่งชีวภาพ (Biological Catalyst) มาใช้ทดแทนการใช้
สารเคมี เป็นต้น
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่
ยังให้ความส�าคัญกับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
จากยางธรรมชาติ เนื่องจากยางพารา
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ยังให้ความส�าคัญกับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ยางธรรมชาติ เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ สร้างรายได้ให้กับประเทศ
แต่การส่งออกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่นรมควัน
ยางแท่ง และน�้ายางข้น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มต�่า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่มาก
เท่าที่ควร จึงส่งเสริมให้น�ายางขั้นต้นมาแปรรูปต่อเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยางรถยนต์ ชิ้นส่วน
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี มากกว่าการผลิตยางขั้นต้นที่ก�าหนดไว้ 3 ปี นอกจากนี้ สามารถน�าไม้ยาง
พารามาแปรรูปผลิตเป็นเครื่องเรือน น�าเศษไม้ไปผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หรือ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมเช่นกัน
กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะ หรือ
ของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความส�าคัญ เช่น
การผลิตเอทานอลไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ Biomass to Liquid เป็นต้น โดยได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติและมีอยูไ่ ม่จา� กัด แทนการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีเ่ ป็นพลังงานใช้แล้ว
หมดไป
ทั้งนี้ จ�านวนโครงการและมูลค่าของค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเกษตร
และผลิตผลจากการเกษตรในปัจจุบัน มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการส่วนใหญ่
จะอยู่ในประเภทกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
ทางการเกษตร กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ และกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์
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การพัฒนาอุ ตสาหกรรม

ยานยนต์

อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนกลายเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ด้วยสัดส่วนการ
ส่งออกที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตรถยนต์ ท�าให้มีมูลค่าส่งออกรวมเฉลี่ย
8 แสนล้านบาทต่อปี และมีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 9 ของ GDP ภาคการผลิตของ
ประเทศ และสร้างอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจ�านวนมาก ด้วยอัตราการใช้ชนิ้ ส่วนในประเทศ
ที่สูงและหลากหลาย
ส�าหรับรถปิกอัพ ที่มีอัตราการใช้ชิ้นส่วนในประเทศเฉลี่ยร้อยละ 80 รถยนต์นั่ง
เฉลี่ยร้อยละ 45 และรถจักรยานยนต์เฉลี่ยร้อยละ 90 ได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ในประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการ
ต่อเนื่องอื่นๆ ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 500,000 คน รวมถึงมีการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาจากผูป้ ระกอบรถยนต์และผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ทีก่ ลายเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ในการเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญของ
ภูมิภาคอาเซียน
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พัฒนาการของการส่งเสริมการลงทุนในอุ ตสาหกรรมยานยนต์

นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ได้ พั ฒ นา
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจ และตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ในอดีต รถยนต์ถือเป็น
สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพงและต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ นโยบายใน
ระยะแรกจึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ในประเทศ
เพื่ อ ทดแทนการน� า เข้ า แต่ เ มื่ อ ผู ้ ป ระกอบการเริ่ ม เข้ ม แข็ ง และมี ต ลาด
ที่ชัดเจนแล้ว นโยบายในระยะหลังจึงเปลี่ยนไปเน้นให้การส่งเสริมแก่กิจการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเพียงฐานการประกอบรถยนต์
ที่ต้องพึ่งพาการน�าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ยังมีการเปิดให้การส่งเสริมแก่กิจการผลิตรถยนต์ใน
บางช่วง เพื่อเร่งรัดให้มีการลงทุนในรถยนต์บางประเภทที่เห็นว่ามีความ
ส�าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ช่ วงวางรากฐานการผลิ ต ชิ้ นส่ ว นรถยนต์ ใ นประเทศ
(พ.ศ. 2512 - 2537)

ช่ วงเปิ ดศั ก ราชให้ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต รถยนต์ ท ดแทนการน� า เข้ า
(พ.ศ. 2509 - 2512)

หลังจากที่ไทยได้น�าเข้ารถยนต์มาระยะหนึ่ง จึงมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ช่วงเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า โดยนโยบายรัฐ
ขณะนัน้ มุง่ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มากขึน้
ด้วยการให้สิทธิประโยชน์รวมถึงใช้มาตรการทางด้านภาษี
ในปี 2509 บีโอไอ ได้มีส่วนร่วมในการให้ส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท
ผู้ประกอบรถยนต์ โดยมีผู้ประกอบการบุกเบิก 4 ราย (Four Pioneers)
และในปี 2512 มีผู้ได้รับส่งเสริมอีก 12 ราย มีการประกาศควบคุมการ
น�าเข้ารถยนต์นั่ง รวมถึงตั้งก�าแพงภาษีส�าหรับรถยนต์น�าเข้าเพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ
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เนื่องจากการผลิตรถยนต์ในช่วงนั้น ต้องพึ่งพาการน�าเข้า
ชิ้นส่วนยานยนต์มาประกอบเพิ่มขึ้น ท�าให้ประเทศสูญเสียเงินตรา
ออกไปต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก และมีผู้ประกอบการเข้ามา
ลงทุนแล้วหลายรายที่สามารถประกอบกิจการ และขยายก�าลังผลิต
ได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2512 รัฐบาลจึงประกาศ
ยกเลิกให้การส่งเสริมการประกอบรถยนต์ และเปลี่ยนนโยบาย
หันมาส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แทน เพื่อให้เกิดการลงทุน
ผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลาย เกิดห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง และพัฒนา
ประเทศไปสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ก�าหนดสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ
ให้สูงขึ้น โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และในปี 2534 เป็น
ช่วงเริ่มต้นของการเปิดเสรีอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เมื่อกระทรวง
พาณิชย์ประกาศยกเลิกการควบคุมการน�าเข้ารถยนต์นั่ง และคณะ
รัฐมนตรีได้ปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์และภาษีการค้าของรถยนต์
โดยรวม ส่งผลให้อัตราภาษีรถยนต์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศและ
รถยนต์ที่ประกอบในประเทศลดต�่าลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
โดยตรง

ช่ วงเปิ ดให้การส่งเสริมผลิตรถยนต์อีกครั้ง
(พ.ศ. 2537 - ปั จจุ บัน)

ในปี 2537 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศยกเลิกค�าสั่งห้าม
ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทย และรัฐบาลเปิดให้การส่งเสริม
กิจการประกอบรถยนต์อกี ครัง้ โดยก�าหนดให้กจิ การประกอบรถยนต์
ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร ตามเกณฑ์ที่ตั้ง
โรงงาน และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะรายได้จากการ
ส่งออก ท�าให้มผี ผู้ ลิตรายใหม่มาลงทุนในไทย เช่น General Motors,
Ford และ BMW เป็นต้น
นอกจากนี้ นโยบายในช่วงนั้นมุ่งไปที่การฟื้นฟูและเยียวยา
ภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจและค่าเงินบาท
ลอยตัวในปี 2540 โดยให้ความส�าคัญกับการส่งออก ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวโน้มการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผู้ผลิตต้องการ
สร้างฐานการผลิตที่เข้าถึงตลาดได้ง่าย ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และลดต้นทุนทางการผลิตไปพร้อมกัน จึงเปิดให้มี
การส่งเสริมการผลิตรถยนต์ขึ้นอีกครั้ง และปรับปรุงนโยบาย รวมถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เรื่อยมา เพื่อสร้างให้ไทยเป็นฐานการผลิตหลัก
ของบริษัทรถยนต์ข้ามชาติ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2543 ได้มีการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรส�าหรับกิจการประกอบ
รถยนต์เท่านั้น เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก
(WTO) เรื่องการยกเลิกมาตรการอุดหนุนการส่งออก
5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอุ ตสาหกรรมไทย l 95

| Office of the Board of Investment

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

“

ปี 2557 ไทยผลิตรถยนต์สูงสุด
ในอาเซี ยน และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก
โดยส่งออกมากกว่าร้อยละ 50

”

ภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุนในอุ ตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปั จจุ บัน
มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณรถยนต์ที่ใช้งาน
ในโลกนี้จะเพิ่มมากกว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า จนถึงปี
2593 และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging
Economies) เช่น จีน และอินเดีย จะมีประชากร
ชนชั้นกลางที่มีก�าลังซื้อและมีความต้องการใช้งาน
รถยนต์ สู ง ขึ้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ตลาดรถยนต์
ในประเทศเหล่ า นี้ จ ะมี โ อกาสเติ บ โตได้ อี ก มาก
กระแสความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท�าให้การแข่งขันชักจูงการลงทุนในประเทศต่างๆ
รุนแรงยิ่งขึ้น ส�าหรับไทยเองไม่ได้ยกเลิกการให้
ส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไปโดยสิ้นเชิง แต่ใช้วิธี
ออกมาตรการพิเศษ เพือ่ สนับสนุนกิจการผลิตรถยนต์
เป็นระยะๆ ส�าหรับรถยนต์บางประเภท เพื่อรักษา
ฐานการผลิตที่มีอยู่เดิม และเปิดโอกาสให้นักลงทุน
รายใหม่ตัดสินใจขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ การสร้างห่วงโซ่อุปทานของชิ้นส่วน
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ยานยนต์ที่หลากหลาย ยังมีความจ�าเป็นต่อการ
สร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
ในประเทศ จึ ง ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ยานยนต์มาโดยตลอด โดยเฉพาะชิ้นส่วนส�าคัญที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง มีเทคโนโลยีในการผลิต และยังมี
ผู้ผลิตน้อยราย ได้แก่ ชิ้นส่วนกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicle
(EV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
ยางล้อ เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
ชิ้นส่วนส�าคัญในระบบต่างๆ ของรถยนต์ ชิ้นส่วน
ที่ท�าจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ และชิ้นส่วนอื่นๆ
ที่มีความส�าคัญกับห่วงโซ่การผลิตรถยนต์
ปัจจุบัน ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส�าคัญ
ของผู้ผลิตหลายค่าย และมีการส่งเสริมให้มีการผลิต
รถยนต์หลากหลายประเภท รวมทั้งชิ้นส่วนยานยนต์

จนเกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เข็มแข็ง มีผู้ประกอบ
รถยนต์รายส�าคัญของโลกกว่า 18 ราย และผู้ผลิต
ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ใ นกลุ ่ ม 100 อั น ดั บ แรก
ของโลก 57 ราย ที่มีฐานการผลิตในไทย แบ่งเป็น
ผู้ประกอบการใน Tier 1 กว่า 700 ราย และ
Tier 2 และ 3 กว่า 1,700 ราย ครอบคลุมทั้ง
การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นจ� า พวกตั ว ถั ง โลหะ พลาสติ ก
และยาง ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ชิ้นส่วนระบบส่งก�าลัง ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว
ชิ้นส่วนระบบเบรก และอื่นๆ ที่ช่วยสร้างรากฐาน
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทย
โดยในปี 2557 ไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์สูง
ที่ สุ ด ในอาเซี ย น และเป็ น อั น ดั บ ที่ 12 ของโลก
มี ก ารส่ ง ออกมากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของปริ ม าณ
การผลิตทั้งสิ้นไปยังหลายภูมิภาคทั่วโลก
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นโยบายส่งเสริมการลงทุ น
ผลิต Eco Car มีผลต่อการชี้น�า
ทิศทางการพัฒนาอุ ตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ท�าให้สามารถเข้าถึง
รถยนต์คุณภาพสูงขึ้ น

”

การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผลิ ต รถยนต์ ป ระหยั ด พลั ง งาน
มาตรฐานสากล (Eco Car)

จากรถปิกอัพขนาด 1 ตัน ซึ่งประสบความส�าเร็จในอดีต ท�าให้
ไทยต้องการสร้าง Product Champion ตัวใหม่ ประกอบกับกระแส
รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้น นโยบายส่งเสริม
การลงทุนในปี 2550 จึงเน้นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว่ารถยนต์ทั่วไป
โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และ
ก�าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ที่ร้อยละ 17 จากเดิมร้อยละ 30
ช่วยให้ Eco Car ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ
ภายหลั ง จาก Eco Car รุ ่ น แรก มี ก ระแสตอบรั บ ที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ จึงได้มีการเปิดให้การส่งเสริม
Eco Car รุ่นที่ 2 เพื่อให้นักลงทุนทั้งรายเก่าและใหม่ตัดสินใจขยาย
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยที่สูงกว่า Eco Car รุ่นแรก
โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 6 ปี และใช้อัตรา
ภาษีสรรพสามิตใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมที่ร้อยละ 14
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนผลิต Eco Car ทั้ง 2 รุ่น ได้มีผลต่อ
การชี้น�าทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในหลายๆ ด้าน
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไทย ท�าให้สามารถ
เข้าถึงรถยนต์คุณภาพสูงขึ้นกว่าที่เคยมีมา โดยเป็นรถยนต์ที่จ�าหน่าย
ในประเทศเพียงประเภทเดียว ที่รัฐก�าหนดให้ต้องผ่านการทดสอบ
การป้องกันผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชน (Crash Test)
อีกทั้งยังเป็นรถยนต์รุ่นน�าร่องการใช้มาตรฐานมลพิษ (Emission
Standard) ระดับ EURO 5 ส�าหรับตลาดรถยนต์ในประเทศ ซึ่งถือ
เป็นความก้าวหน้าด้านมาตรฐานยานยนต์ระดับสูงสุดในภูมิภาค
อาเซียน หากข้อก�าหนดเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานในรถยนต์ทุกรุ่น
ในท้องตลาด จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาทัง้ คุณสมบัติ
และราคาของรถยนต์ประเภทอื่น รวมถึงเพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น
ในแง่ความส�าเร็จด้านเศรษฐกิจ นอกจากการกระตุ้นการบริโภค
ในประเทศแล้ว ข้อก�าหนดด้านปริมาณการผลิต 100,000 คันต่อปี
ยังช่วยผลักดันการส่งออก สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจด้านยานยนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อนส�าหรับอุตสาหกรรม
รถยนต์นั่งของไทย ท�าให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตเพื่อรองรับ
ตลาดญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์ส�าหรับรถยนต์รุ่น Mitsubishi Mirage,
Nissan March และ Nissan Almera ซึ่งไม่มีการผลิตในญี่ปุ่น ปัจจัย
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่สนับสนุน
ให้ ไ ทยก้ า วขึ้ น สู ่ ก ารเป็ น ฐานการผลิ ต รถยนต์ นั่ ง ที่ มี ม าตรฐาน
ระดับโลกอย่างแท้จริง
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แผนแม่บทอุ ตสาหกรรมยานยนต์
ปี 2555 - 2558 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์
ให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของโลก

การส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์แห่งอนาคต

ความมั่ น คงทางพลั ง งานเป็ น โจทย์ ห ลั ก ที่ ก� า หนด
ทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ซึ่งแผน
แม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555 - 2558 ได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ของโลก ด้วยห่วงโซ่
อุ ป ทานที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในประเทศ และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม จึงต้องมองหารถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ทั้งนี้ จากรายงานขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ
(International Energy Agency - IEA) ในปี 2555 พบว่า
ทั่วโลกยังมีสัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพียงร้อยละ 0.02
ของปริมาณรถยนต์ทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ใช้ในสหรัฐอเมริกา
จีน และญี่ปุ่น แต่ความต้องการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกระแส
Green Car ดังนั้นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Electric
Vehicle - EV) จึงสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทางเลือกได้ และมีศักยภาพในการเป็น Product
Champion ล�าดับต่อไป
การผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทย
ต้องอาศัยหลายปัจจัย โดยไม่ได้ขึ้นกับมาตรการด้านภาษี
เพียงอย่างเดียว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
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”

2558 ก�าหนดแนวทางส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์
ไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN BEV HUB) โดยจะส่งเสริมให้
มีการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้งานในประเทศและส่งออก รวมทั้งส่งเสริมระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
เช่น การเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารองของประเทศ การ
สร้างสถานีประจุไฟฟ้า การเตรียมความพร้อมของระบบ
สายส่ง และสร้างมาตรฐานสถานีประจุไฟฟ้า เป็นต้น
ในส่ ว นของนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ ใ ห้ ก าร
ส่งเสริมผลิตยานยนต์ในกลุ่มนี้ โดยตั้งแต่ปี 2548 ได้เริ่มให้
การส่งเสริมจากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) รุ่นที่ 1 และ 2 อุปกรณ์
ส�าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicle (EV) และ Plug-in
Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และปัจจุบนั รัฐอยูร่ ะหว่าง
พิ จ ารณามาตรการส่ ง เสริ ม ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า โดยเริ่ ม จาก
รถโดยสารไฟฟ้าและชิ้นส่วนส�าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น แบตเตอรี
ทั้งการผลิต ประกอบ และรีไซเคิล, Traction Motor and
Drive, Supercapacitor และชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ใ นการ
ประจุไฟฟ้า เป็นต้น
5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอุ ตสาหกรรมไทย l 101

| Office of the Board of Investment

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |

การพัฒนาอุ ตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

บี โ อไอได้ เ ห็ น ความส� า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมตลอดห่วงโซ่
อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ชิน้ ส่วน รวมทัง้ ธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กิจการออกแบบทางอิเิ ล็กทรอนิกส์
กิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ตัวอย่างการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส�าคัญ คือ การผลิต Hard Disk Drive และชิ้นส่วน ซึ่งมีความส�าคัญ
อย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยและการผลิต Hard Disk Drive ของโลก เนื่องจาก
ไทยเป็นฐานการผลิตที่มีมูลค่าการส่งออกสูงติดอันดับหนึ่งในสามของโลก
โดยพัฒนาการของอุตสาหกรรม Hard Disk Drive และชิ้นส่วน แบ่งออก
เป็น 5 ช่วง ดังนี้
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ช่ วงเริ่มต้นของการส่งออก (พ.ศ. 2517 - 2529)

ในช่ ว งแรกนี้ เ ป็ น การผลิ ต แผงวงจรรวม เพื่ อ การส่ ง ออกทั้ ง สิ้ น
ส�าหรับอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ในไทยเริ่มขึ้นในปี 2526 เมื่อ
Seagate Technology ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเพือ่ การผลิตและส่งออก
ชิน้ ส่วน ได้แก่ Head Gimbal Assembly (HGA) และ E-Block Assembly
โดยในระยะนั้นเป็นการน�าเข้าวัตถุดิบแทบทั้งสิ้น จากมาเลเซียและ
สิงคโปร์

“

ช่ วงการผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า (พ.ศ. 2503 - 2516)

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี
2503 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตทดแทนการน�าเข้า จึงเริ่มมีบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อท�าการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตในช่วงนี้เป็น
การน�าเข้าชิ้นส่วน CKD เข้ามาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
ในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ ได้แก่ Sanyo, Matsushita, Mitsubishi, Toshiba และ
Hitachi เป็นต้น
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บริ ษั ท ญี่ ป่ ุ นมี ก ารย้ า ย
ฐานการลงทุ น มายั ง
ประเทศไทย ซึ่ งรวมถึง
ผู ้ผลิต Hard Disk Drive
รายใหญ่อย่าง Toshiba

ช่ วงการพัฒนาเชื่ อมโยงเครือข่ายการผลิตในประเทศ
(พ.ศ. 2547 - 2549)

ช่ วงขยายตัวของการส่งออก (พ.ศ. 2530 – 2546)

เป็นช่วงที่ภาครัฐ ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มศักยภาพการผลิต
โดยเริ่มเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และเครือข่าย
การผลิต จึงเป็นช่วงที่มีการลงทุนและส่งออกสูง ทั้งนี้เนื่องจากค่าเงินเยน
และค่าเงินของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่แข็งขึ้นอย่างมาก ท�าให้มี
การย้ายฐานการลงทุนไปต่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งย้ายมาไทย ซึ่งรวมถึง
ผู้ผลิต Hard Disk Drive และชิ้นส่วนรายใหญ่อย่าง Toshiba ซึ่งได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในปี 2537 (ปัจจุบัน Western Digital ได้ซื้อกิจการ
แล้ว) และในปี 2545 Western Digital ได้ตั้งโรงงานขึ้นในไทย ตามด้วย
Hitachi ในปี 2546 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HGST และ Western Digital
ได้ซื้อกิจการแล้ว) นับเป็นความส�าเร็จอย่างชัดเจนของอุตสาหกรรม
ดังกล่าวในไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ส�าคัญ ได้แก่
Sony, Canon, Cal-Comp, Fujitsu และ IBM เป็นต้น

เป็นช่วงที่ไทยมีการผลิตชิ้นส่วนและเริ่มมีการใช้ช้ินส่วนภายใน
ประเทศมากขึ้น แต่ยังมีส่วนของการวิจัยและพัฒนาไม่สูงนัก ท�าให้
การพัฒนาคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในช่วงเริ่มพัฒนา จนเข้าสู่ช่วง
Engineering Stage เนื่องจากการสะสมทักษะฝีมือแรงงานระหว่าง
ผู้ผลิต Hard Disk Drive และผู้ผลิตชิ้นส่วนบางราย
ทั้งนี้ รัฐได้ให้ความส�าคัญกับคลัสเตอร์ Hard Disk Drive อย่าง
ชัดเจน โดยออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2547 เรื่อง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งให้สิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ก�าหนดสัดส่วนเงินลงทุน
ส�าหรับโครงการที่ตั้งในเขต 1, 2 และ 3 เป็นเวลา 4, 6 และ 8 ปี ตาม
ล�าดับ และต่อมาเมื่อนโยบายดังกล่าวสิ้นสุดลง ได้มีการออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2549 เรื่อง นโยบายส่งเสริม
การลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งคลัสเตอร์

”

ช่ วงความรู ้ท่ีฝังอยู ่ในตัวบุ คลากร
(พ.ศ. 2549 - ปั จจุ บัน)

เป็นช่วงที่เทคโนโลยีการผลิต Hard Disk Drive มีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญจาก Longitudinal Magnetic
Recording (LMR) ไปสู่ Perpendicular Magnetic
Recording (PMR) ท�าให้ความต้องการนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรภายในโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากต้อง
อาศัยประสบการณ์และความสามารถทางวิศวกรรมเข้า
มาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน
บริษัทผู้ผลิต Hard Disk Drive รายใหญ่ของโลก ได้แก่
Seagate Technology, Western Digital และ HGST
ยังคงขยายการผลิตอย่างต่อเนื่องในไทย
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“

ไทยเป็น Hub of Hard Disk Drive
โดยมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 63
ของมู ลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ หมดของประเทศ

ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 รัฐได้ออกมาตรการระยะสั้น
เพื่อเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งกิจการผลิต
Hard Disk Drive และชิ้นส่วนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด
คือ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่
ก�าหนดวงเงิน และลดหย่อนอีกร้อยละ 50 ต่อเนื่องอีกเป็น
เวลา 5 ปี และนโยบายปัจจุบันตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ได้ก�าหนดว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 8 ปี
คือ Advanced Technology Hard Disk Drive และ/หรือ
ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ Base Plate หรือ
Peripheral) โดยต้องเป็นการผลิต Hard Disk Drive
ที่มีเทคโนโลยีสูง กล่าวคือ มีความหนาแน่นของข้อมูล
(Areal Density) ไม่น้อยกว่า 2,000 กิกะบิตต่อตารางนิ้ว
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตที่ต้องการ Hard Disk
Drive ในการเก็บข้อมูลระดับ Enterprise รวมถึงการใช้
งานในระบบ Cloud Computing ที่ต้องการความจุสูงมาก
แต่ท�างานได้รวดเร็วและอ่านหรือบันทึกข้อมูลไม่ผิดพลาด
ส�าหรับความส�าเร็จของอุตสาหกรรมการผลิต Hard
Disk Drive และชิ้นส่วนในไทยนั้น กล่าวได้ว่าไทยเป็น
Hub of Hard Disk Drive โดยมีการผลิตในประเทศเกือบ
ครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ขาดแต่ชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยี
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”

ขั้นสูงและเงินลงทุนจ�านวนมาก เช่น การผลิต Media ซึ่ง
นอกจากผู้ผลิต Hard Disk Drive สองอันดับแรกของโลก
คือ Western Digital และ Seagate Technology ที่มา
สร้ า งฐานการผลิ ต ในไทยแล้ ว ยั ง มี ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นของ
Hard Disk Drive จ�านวนมากได้เข้ามาตั้งโรงงาน
ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่ผลิตได้ครึ่งหนึ่งจะป้อนให้กับโรงงาน
ผลิต Hard Disk Drive ในประเทศ ส่วนที่เหลือจะส่งออก
ไปยังตลาดต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรม Hard Disk Drive ในไทยมีความต่อเนื่อง
และความสมบูรณ์สูง ท�าให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดี
ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้มูลค่าส่งออก Hard
Disk Drive และชิ้นส่วนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63 ของ
มูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของไทย
นอกจากนี้ ในปั จ จุ บั น ผู ้ ผ ลิ ต ไทยไม่ เ พี ย งแค่ รั บ
ค�าสั่งการผลิตจากบริษัทแม่เท่านั้น แต่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตอย่างเต็มที่ รวมถึง
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Automation เพื่อน�ามาใช้
ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมด
แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของอุตสาหกรรม Hard Disk
Drive และชิ้นส่วนที่ภาครัฐและบีโอไอให้ความส�าคัญ
เป็นพิเศษได้อย่างชัดเจน
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ปิ โตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สร้างรายได้มหาศาล และเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย เช่น บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน
เช่น สารเคมี ตัวท�าละลาย ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางสังเคราะห์ และเส้นใย
สังเคราะห์ เป็นต้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในไทยมีมามากกว่า 40 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
การขุดพบก๊าซธรรมชาติครั้งแรกบริเวณอ่าวไทยในปี 2518 เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มากทีส่ ดุ จึงได้มกี ารวางแผนการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ โดยก�าหนดเป็น
2 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)
และโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ซึ่งเป็นการสร้างท่าเรือ
น�้าลึก
ส�าหรับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นการพัฒนาพื้นที่ส�าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ ประกอบด้วยโครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 1
(National Petrochemical Complex 1: NPC 1) และโครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 2
(National Petrochemical Complex 2: NPC 2) โดยในระยะแรกเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อทดแทน
การน�าเข้าเป็นหลัก ต่อมาจึงเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและส่งออกส่วนที่เหลือ ซึ่งการส่งเสริมการ
ลงทุนเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของประเทศให้ประสบความส�าเร็จ
108 l ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น
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ช่ วงโครงการปิ โตรเคมีระยะที่ 2 (NPC-2) (พ.ศ. 2533-2547)

ช่ วงโครงการปิ โตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 1 (NPC-1)
(พ.ศ. 2523 - 2532)

ในช่วงนี้ รัฐบาลมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ก๊าซธรรมชาติและเพื่อลดการน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากต่างประเทศ โดยเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีในผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์ ที่มีการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย (ปตท.) ในฐานะตัวแทนรัฐบาลเป็นผู้ผลักดันและเป็นแกนน�า
ในการจัดตั้ง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ�ากัด (NPC) เพื่อสร้าง
โรงโอเลฟินส์ที่รับก๊าซอีเทนและโพรเพนจากโรงแยกก๊าซของ ปตท.
มาเป็นวัตถุดิบ โดยส่งเข้าหน่วย Ethane/Propane Cracker และ
Propane Dehydrogenator ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง จะได้เอทิลีนและโพรพิลีน (Gas Base) ส่งให้บริษัทเอกชน
เพื่อผลิตพลาสติกชนิดต่างๆ โดยได้เริ่มด�าเนินการผลิตเมื่อปี 2533
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เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์สา� เร็จรูปมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก
เส้นใย หรือยางสังเคราะห์ ซึ่งก�าลังการผลิตของโครงการ NPC-1 ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ และมีผู้ลงทุนจ�านวนมากแสดงความประสงค์ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจึงได้เสนอ
ให้มีการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 2 ขึ้น โดยเน้นความ
หลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ โดยมีทั้งกลุ่ม
โอเลฟินส์และกลุม่ อะโรเมติกส์ อันเป็นการวางรากฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
ให้สามารถขยายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่เคยผลิตในประเทศมาก่อน
ท�าให้ไทยมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้ง 2 ระยะนี้ รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น การให้สิทธิประโยชน์
ในการลงทุน การคุม้ ครองด้านภาษีนา� เข้า การห้ามตัง้ และขยายโรงงานปิโตรเคมี
โดยไม่ได้รับอนุญาต และการก�าหนดให้มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพียงหนึ่ง
หรือสองรายเท่านั้น
ทั้งนี้ บีโอไอได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการให้การส่งเสริมการลงทุน
เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการส�าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย โดยต้องมีการศึกษาข้อมูลของ
ผู้ขอรับการส่งเสริมอย่างละเอียดและพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเงิน
เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่
เหมาะสมที่สุดส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับส่งเสริมใน
โครงการ NPC-2 ทั้งสิ้น 13 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 80,000
ล้านบาท และปัจจุบันผู้ประกอบการเหล่านั้นได้มีธุรกิจที่เติบโตในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี เช่น กลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ และบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น
ในปี 2538 รัฐบาลได้เปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างเป็นระบบ ลดข้อ
จ�ากัดด้านการผลิตและลดอัตราภาษีน�าเข้า เพื่อเสริมสร้างความสามารถของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากขึ้น ผู้ผลิตขั้นปลาย
โดยเฉพาะพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน ที่มีการผลิตเดิมอยู่แล้วได้ขยายก�าลัง
การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด (Economies of Scale)

“
ทั้งนี้ การส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีได้ช่วย
จูงใจเอกชนในการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เงินลงทุนและ
เทคโนโลยีที่สูง เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และช่วยสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และถือเป็นกลไกส�าคัญที่
ผลักดันให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแรง โดยไทย
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยก�าลังการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 2,785 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และก�าลังการกลั่นปิโตรเลียม 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรวมประมาณ 10.6 ล้านตันต่อปี โดย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี ได้ส่งออกไปยังประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 429,000 ล้านบาทต่อปี
และมาบตาพุดถือเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก

ไทยเป็นผู ้ผลิตปิ โตรเคมี
รายใหญ่ ข องอาเซี ย น
และมาบตาพุ ดเป็นพื้นที่
อุ ตสาหกรรมที่ ใหญ่
ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก

”

กล่าวได้วา่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเป็นแบบอย่าง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นผลจากการมีนโยบาย
การพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งด้านความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การให้
การสนับสนุนและความคุ้มครอง ตลอดจนการเปิดเสรีการผลิตและการ
ลดภาษีนา� เข้าอย่างเป็นขัน้ ตอน สิง่ เหล่านีน้ า� มาซึง่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในระดับโลกได้
ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ยังคงให้ความส�าคัญ
กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เน้นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ โดยส่งเสริม
ให้มีการวิจัยและพัฒนามากขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน�้า
ถึงปลายน�า้ โดยเฉพาะการวิจยั เพือ่ พัฒนาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลักดันให้
ไทยเป็นฐานการผลิต Specialty Products เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางและตลาดส่งออก เช่น การผลิตเม็ดพลาสติก
เกรดพิเศษส�าหรับการใช้งานเฉพาะทาง เป็นต้น
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สร้างโอกาสให้ไทย
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
ของอุ ตสาหกรรม
พลาสติ ก ชี ว ภาพ
ของโลกในอนาคต
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การส่งเสริมการลงทุนผลิตพลาสติกชี วภาพ

”

ไทยมีผลผลิตจากการเกษตรที่มีส่วนประกอบของแป้ง
น�้าตาล หรือเส้นใย (เซลลูโลส) ที่สามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง ข้าวโพด
เป็นต้น โดยเฉพาะมันส�าปะหลัง ซึ่งสามารถผลิตได้ถึง 30 ล้าน
ตันต่อปี และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส�าปะหลังเป็นอันดับ
1 ของโลก ซึ่งแป้งมันส�าปะหลังมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ
แป้งจากพืชชนิดอื่น ท�าให้ไทยมีศักยภาพสูงในการแข่งขันทาง
ด้ า นราคา นอกจากนี้ ไทยยั ง ส่ ง ออกน�้ า ตาลจากอ้ อ ยเป็ น
อันดับ 2 ของโลก
จุดแข็งของไทยอีกข้อหนึง่ คือ ความพร้อมด้านอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลายน�้า ซึ่งได้แก่ การขึ้นรูปพลาสติก
ที่มีเทคนิคที่หลากหลาย ท�าให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ได้หลายประเภท โดยปัจจุบันมีโรงงานในไทยมากกว่า 3,000
แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็น
การผลิตบรรจุภัณฑ์ถึงร้อยละ 42 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกไทย ท�าให้สามารถรองรับการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมต้นน�้าได้
จากศั ก ยภาพของไทยที่ ส ามารถเป็ น ฐานการผลิ ต
พลาสติกชีวภาพของเอเชียและโลกในอนาคต ทั้งทางด้าน
วัตถุดิบและอุตสาหกรรมสนับสนุน ในปี 2551 จึงเริ่มมีการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น แก่ กิ จ การผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Chemicals) และกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Products)
โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด และได้ให้การส่งเสริมกิจการ
ดังกล่าวมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน

ปั จ จุ บั น มี โ ครงการผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 35,351 ล้านบาท
โดยเป็นการลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพ 2 ชนิด ที่คาดการณ์ว่าจะ
เติบโตสูงในช่วงปี 2554 - 2563 คือ Polylactic Acid (PLA) ที่มีก�าลัง
การผลิต 75,000 ตันต่อปี และ Polybutylene Succinate (PBS) ที่มี
ก�าลังผลิต 60,000 ตันต่อปี รวมทั้งโครงการผลิตวัตถุดิบส�าหรับการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพดังกล่าว
นับตั้งแต่มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิต Lactic Acid แห่งแรกใน
ไทยเมื่อปี 2548 และเริ่มด�าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2550
นับว่าเป็นก้าวแรกของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย ที่มีการ
ใช้วัตถุดิบชีวมวลในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตร หลังจากนั้น เริ่มมีการขยายการลงทุนไปสู่การผลิตในขั้น
กลางน�้าและปลายน�้ามากขึ้น รวมทั้งเริ่มมีการลงทุนผลิตพลาสติก
ชีวภาพชนิดใหม่ ปัจจุบันไทยได้มีการลงทุนผลิต PBS เป็นพลาสติก
ชีวภาพชนิดที่สอง ซึ่งจะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ภายในต้นปี 2559

นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการผลิ ต Bio-Butanediol
(Bio-BDO) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าหรับเม็ดพลาสติก PBS โดย
มีแผนจะเริ่มด�าเนินการประมาณต้นปี 2560 และคาดว่า
จะเริ่มด�าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2562 ซึ่ง
หากโครงการผลิต Bio-BDO ด�าเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการ
ผลิต BDO จากพืชธรรมชาติในเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการ
แรกของโลก
จากความพร้อมของไทย ทั้งทางด้านวัตถุดิบทางการ
เกษตร Value Chain ที่สมบูรณ์ และต้นทุนการผลิตที่ต�่า
เมื่อเทียบกับประเทศเจ้าของเทคโนโลยี รวมถึงอุตสาหกรรม
การขึน้ รูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทีเ่ ข้มแข็ง ท�าให้ไทยมีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพส�าหรับการผลิต
เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ๆ พร้อมสร้างโอกาสให้ไทย
เป็นฐานส�าคัญและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพของโลกได้ในอนาคต
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ผลสัมฤทธิ์
ของการส่งเสริมการลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา “การส่งเสริมการลงทุน” ได้มีบทบาท
ส�าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนส�าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการหลากหลาย
สาขา ในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ ซึง่ ท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ จากทรัพยากร
ในประเทศ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับคนไทย และเป็น
การช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
นอกจากนี้ บีโอไอยังมีบทบาทส�าคัญในการช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยได้สร้างกลไก
ต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ เป็นการสร้างรากฐานทีม่ นั่ คงของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
และเตรียมความพร้อมประเทศไทย เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้น�าทางด้านเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

จาก “เกษตรกรรม” สู่ “อุ ตสาหกรรม” และการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน เศรษฐกิจไทยในขณะนั้นยังพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก แต่หลังจากรัฐบาล
ได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเมื่อปี 2503 และเริ่มต้นใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เมื่อปี 2504 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยภาคอุตสาหกรรมได้มี
บทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 2524 เป็นปีแรกที่สัดส่วน GDP จากภาคการผลิตเริ่มสูงกว่า GDP จากภาคเกษตร
บีโอไอเป็นหนึ่งในองค์กรส�าคัญ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกลไกการ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บีโอไอได้ให้การส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว
มากกว่า 22,000 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 10 ล้านล้านบาท
บีโอไอยังได้มีส่วนส�าคัญในการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในหลายสาขาที่ส�าคัญ เป็นต้นว่า อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งยังได้ผลักดันให้เกิดฐานการ
ผลิต Product Champion ตัวใหม่ๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นผู้น�าในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคได้ เช่น รถปิกอัพ
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-Car) รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive และ
ชิ้นส่วน เป็นต้น
นอกจากภาคการผลิตแล้ว บีโอไอยังได้มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง “ภาคบริการ” หลากหลายสาขาให้เติบโต
และพร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต เช่น กิจการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว กิจการด้านการศึกษา กิจการด้านการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ กิจการดิจิทัล กิจการ
บริการเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ เป็นต้น
การเกษตร
การผลิต
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กว่าร้อยละ 40 ของการส่งออกมาจาก
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

การสร้างฐานอุ ตสาหกรรมส่งออก
อีกหนึ่งความส�าเร็จของบีโอไอ คือ การส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก
โดยจุ ด เปลี่ ย นส� า คั ญ ของการก้ า วไปสู ่ ก ารเป็ น ประเทศ
ส่งออกเกิดขึ้นในช่วงปี 2527 - 2528 เริ่มจากการประกาศ
ให้ส่งเสริมแก่กิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่
ของบีโอไอในปี 2527 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุน
ต่างชาติเป็นจ�านวนมาก
ต่อมาในปี 2528 มีการท�าข้อตกลง Plaza Accord ของ
กลุ่มประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
5 ประเทศ (G5) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก และญี่ปุ่น ส่งผลให้ค่าเงินเยน
ของญี่ปุ่นแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ประกอบ
กับปัญหาค่าแรงที่สูงขึ้นในญี่ปุ่น ท�าให้นักลงทุนรายใหญ่
จากญี่ปุ่นจ�านวนมาก ตัดสินใจย้ายการลงทุนมายังไทย
เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก นอกจากนี้ เมื่อปี 2534
บีโอไอได้ปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยยกเลิกการ
จ�ากัดจ�านวนผู้ที่จะได้รับการส่งเสริมในกิจการที่รัฐบาล
อนุญาตให้มีการลงทุนโดยเสรี
ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�าให้เกิดการลงทุน
ในการผลิตสินค้าเพือ่ ส่งออกมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากในช่วง
ปี 2530 - 2538 มีโครงการที่ได้รับส่งเสริมที่มีการส่งออก
th
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อย่างน้อยร้อยละ 50 เป็นจ�านวน 3,556 โครงการ หรื อ
ร้อยละ 58 ของโครงการที่มีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
ทั้งหมด ซึ่งการลงทุนของโครงการเหล่านี้ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ไทยในช่วงปี 2531 - 2538 เติบโตอย่างมาก โดยมีอัตราการ
เติบโตของ GDP เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 9.5 ต่อปี และการส่งออก
ขยายตัวปีละประมาณร้อยละ 28 ก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะ
ประสบกับวิกฤตต้มย�ากุ้งในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ดี แม้ว่าบีโอไอจ�าเป็นต้องยกเลิกเงื่อนไขการ
ส่งออก เพือ่ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีขององค์การการค้าโลก
หรือ WTO แต่การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่ อ การส่ ง ออก ยั ง คงเป็ น เป้ า หมายส� า คั ญ ของบี โ อไอ
มาโดยตลอด นับว่าบีโอไอได้มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้โครงสร้าง
สินค้าส่งออกของประเทศเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมสินค้า
ส่งออกหลักคือ “ข้าว ไม้สัก ดีบุก ยางพารา ข้าวโพด”
เมื่อ 50 ปีก่อน กลายมาเป็นสินค้าเชิงอุตสาหกรรม อาทิ
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ และ
สัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้เพิ่มสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 5 เมื่อ 50 ปีก่อน มาเป็นร้อยละ 80 ในปัจจุบัน
โดยกว่าร้อยละ 40 ของการส่งออกของประเทศไทยมาจาก
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

แก้ปัญหา “รวยกระจุ ก จนกระจาย”
ด้วยการส่งเสริมการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค

ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองหลวง
กับชนบท ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมายาวนาน
การกระจายการลงทุนไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นหนึ่ง
ในเป้าหมายที่ส�าคัญของบีโอไอมาโดยตลอด
ในระยะแรกที่เริ่มใช้นโยบายกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค
ตั้งแต่ปี 2515 นั้น ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในภูมิภาคยังขาดความพร้อม จึงยัง
ไม่สามารถจูงใจให้เกิดการกระจายการลงทุนในภูมิภาคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนโดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัว
อยูใ่ นบริเวณกรุงเทพฯ และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ จะเห็นได้จากสัดส่วน
จ�านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ใน
กรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบในช่วงปี 2517 - 2528 สูงถึง
ร้อยละ 72 ของจ�านวนโครงการทั้งหมด ในขณะที่มีสัดส่วน
โครงการที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพียงร้อยละ 10 ร้อยละ 6 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ
ผลส�าเร็จของการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค ที่เห็นเป็น
รูปธรรมเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2530 เมื่อรัฐบาลได้ทุ่มงบ
ประมาณจ�านวนมาก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ดังจะเห็นได้จากรายจ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปีในช่วงปี 2531 - 2540 ในขณะที่บีโอไอ
ก็ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ในพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น นอกเหนือจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มาตรการดั ง กล่ า ว ได้ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การลงทุ น ในพื้ น ที่
ภูมิภาคมากขึ้น จากในช่วงปี 2531 - 2535 ซึ่งโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และ
ปทุมธานี แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา โครงการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนเริม่ กระจายไปยังภูมภิ าค โดยเฉพาะ
จังหวัดชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และ
นครราชสีมา มากขึ้น

จังหวัดที่มีโครงการลงทุนมากที่สุด
ระหว่างปี 2531 – 2535 และปี 2536 – 2540

ปี 2531 - 2535
จังหวัด
จ�ำนวนโครงกำร สัดส่วน
สมุ ทรปราการ
210
17%
กรุ งเทพมหานคร
188
15%
ปทุมธานี
117
9%
ชลบุ รี
103
8%
ฉะเชิ งเทรา
101
8%
ปี 2536 - 2540
จังหวัด
จ�ำนวนโครงกำร สัดส่วน
ระยอง
305
16%
ชลบุ รี
174
9%
ปราจีนบุ รี
132
7%
พระนครศรีอยุ ธยา
116
6%
นครราชสีมา
113
6%

จากความส� า เร็ จ ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
บทบาทของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ที่ต้องด�าเนิน
การควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ โดยในปัจจุบัน รัฐบาลและบีโอไอยังคง
เดินหน้ากระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค ผ่านมาตรการ
ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม กั บ โครงการลงทุ น ที่ ตั้ ง
ใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า และพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ และพื้ น ที่
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ ด้วย
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“

บีโอไอสนับสนุนการเชื่อมโยง
อุ ตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้กับผู ้ผลิต
ที่เป็น SMEs

สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนไทย
พร้อมยกระดับคุณภาพแรงงาน

การส่งเสริมการลงทุน ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ ไทยผ่ า นเม็ ด เงิ น ลงทุ น และการส่ ง ออก
เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่
คนไทยอีกเป็นจ�านวนมาก และช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2530 - 2557
โครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริมจากบีโอไอ ได้สร้างงาน
ให้แก่คนไทยประมาณ 5 ล้านต�าแหน่ง
นอกจากการสร้างงานแล้ว บีโอไอได้สนับสนุน
การยกระดับคุณภาพของแรงงานผ่านมาตรการต่างๆ
ท�าให้โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศปรับเปลี่ยน
จากอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานเข้ ม ข้ น (Laborintensive Industries) ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทุน
และเทคโนโลยีเข้มข้นมากขึ้น (Capital-intensive
and Technology-intensive Industries) ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนต่อแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
477,627 บาทต่อคนในปี 2530 เป็น 3,425,499 บาท
ต่อคนในปี 2557 สะท้อนให้เห็นว่า โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมมีการใช้ทุนเข้มข้น ซึ่งต้องอาศัยแรงงาน
ฝีมือในการควบคุมเครื่องจักรดังกล่าว จึงเป็นการช่วย
สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพของแรงงานไทย

ส่งเสริม SMEs สร้างนักรบเศรษฐกิจไทยรุ ่นใหม่

สัดส่วนเงินทุนต่อแรงงานของโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริม
ตั้งแต่ปี 2530 - 2557
บาท/คน

5,000,000

4,112,453

4,000,000

2,556,096

3,000,000
2,000,000
1,000,000

3,425,499
1,717,642

477,627

2,171,888

0
ปี

2530

2535

2540

2545

2550

2557

หมายเหตุ : ปี 2535 มีการออกบัตรส่งเสริมให้แก่โครงการสัมปทาน 2 โครงการ เงินลงทุน 2.5 แสนล้านบาท
ส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนต่อแรงงานมีค่าสูง
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”

บีโอไอตระหนักว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว บีโอไอจึงได้มุ่งเน้นการสนับสนุน
SMEs ทั้งในรูปแบบมาตรการทางภาษีและการให้บริการด้านต่างๆ
จากสถิติการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนระหว่างปี 2530 - 2557
พบว่ามีโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท จ�านวน
13,277 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งสิ้นหรือ
เป็นคนไทยข้างมากจ�านวน 5,708 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 43
ของโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท สะท้อนให้เห็น
ถึงความส�าเร็จในการสนับสนุนให้ SMEs ไทยมีการลงทุนประกอบ
ธุรกิจของตัวเอง
นอกจากนั้น บีโอไอยังได้ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนของ SMEs ไทย โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ
และยังได้ผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ เช่น ลดเงินลงทุนขั้นต�่าส�าหรับ
โครงการ SMEs จากปกติ 1 ล้านบาท เหลือเพียง 5 แสนบาท และ
อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศได้บางส่วน โดยตั้งแต่ปี
2546 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว จนถึงเดือน
มิถุนายน 2558 มีโครงการของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการ
ส่งเสริมทั้งสิ้น 605 โครงการ เงินลงทุนรวม 19,827 ล้านบาท
บทบาทอี ก ด้ า นที่ ส� า คั ญ ของบี โ อไอ คื อ การสนั บ สนุ น การ
เชือ่ มโยงอุตสาหกรรม เพือ่ ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนที่เป็น SMEs ไทย โดยบีโอไอได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า

“หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BOI
Unit for Industrial Linkage Development:
BUILD)” ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อท�าหน้าที่เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
SMEs
ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนของไทย เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วย
BUILD กว่า 800 ราย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs
สามารถขยายตลาดการขายชิ้นส่วนได้มากยิ่งขึ้น
จากการประเมินมูลค่าการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
กับบริษัทรายใหญ่ ในช่วงปี 2550 - 2557 พบว่ามี
มูลค่าการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมของ
หน่วย BUILD รวมกว่า 194,000 ล้านบาท และยังมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มู ลค่าการเชื่ อมโยงอุ ตสาหกรรม ปี 2550 - 2557

ล้านบาท
40,000
20,000
0
ปี

19,836

17,355

2551

2552

30,419

31,050

2553

2554

28,288

30,273

31,315

2555

2556

2557

6,010
2550

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มี SMEs ที่ประสบ
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจจากการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องของบีโอไอเป็นจ�านวนมาก ทั้งใน
ส่วนของ SMEs ที่สามารถพัฒนาจนกลายเป็น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัท เถ้าแก่น้อย
ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือเป็นที่
รู้จักกันดีภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” และ
บริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท
ที่ใช้ความแม่นย�าสูง ซึ่งทั้งสองบริษัทเริ่มต้นจาก
การเป็น SMEs และจากการส่งเสริมการลงทุน
ของบี โ อไอ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สามารถลดต้ น ทุ น

การประกอบธุรกิจ และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
จนกระทั่งแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่าง SMEs ที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากบีโอไอ จนธุรกิจเติบโตและได้รับการ
ยอมรับในวงการ เช่น บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์
อินดัสตรี จ�ากัด ผู้ประกอบกิจการผลิตเบาะนั่ง
รถยนต์ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด ผู้ผลิต
ของเล่นไม้ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอตั้งแต่ปี
2529 และบริษทั เชลล์ฮทั เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด
ผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Shelldon ซึ่งถูกซื้อ
ลิขสิทธิ์เพื่อจัดฉายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
เป็นต้น
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“
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ด้วยการพัฒนา STI

ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส� ำ คัญ ในกำรยกระดับจำกประเทศก�ำ ลังพัฒ นำ
ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้วคือ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation :
STI) ซึง่ บีโอไอได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก และได้ประกำศใช้มำตรกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำ STI มำตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่ส่งเสริมการพัฒนา STI โดยตรง โดยจะให้
สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่กิจกำร 8 ประเภท ได้แก่ กำรผลิตเวชภัณฑ์
หรืออุปกรณ์กำรแพทย์ กำรผลิตเครื่องมือวิทยำศำสตร์ กำรผลิตหรือ
ซ่อมอำกำศยำน กำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ กำรวิจยั และพัฒนำ บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ และบริกำร
สอบเทียบมำตรฐำน มีโครงกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมตัง้ แต่ปี 2547 - 2557
จ�ำนวน 402 โครงกำร เงินลงทุนรวมกว่ำ 58,000 ล้ำนบำท
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ช่วยเสริมสร้าง STI ทางอ้อม โดยให้
กิจกำรทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมกำรลงทุนโดยทัว่ ไป สำมำรถขอรับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมได้ หำกมีกำรลงทุนหรือใช้จ่ำยในด้ำน STI ตำมเงื่อนไขที่บีโอไอ
ก�ำหนด เช่น กำรวิจัยและพัฒนำ กำรออกแบบ กำรฝึกอบรมเทคโนโลยี
ขั้นสูง หรือกำรสนับสนุนสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัย เป็นต้น
และต่อมำในปี 2552 ได้เพิ่มเรื่องกำรบริจำคเงินให้กองทุนเพื่อกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
th
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บีโอไอมุ ่งส่งเสริมการลงทุน
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
อุ ตสาหกรรม ให้สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก

และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ซึ่งตั้งแต่ปี 2547 - 2557 มีกำรให้
กำรส่งเสริมในกลุ่มที่สองนี้เป็นจ�ำนวน 117 โครงกำร เงินลงทุนของ
โครงกำรรวม 74,000 ล้ำนบำท
ส�ำหรับการบริจาคเงินให้กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สวทช. จนถึงเดือนพฤษภำคม 2558 มีผู้ขอรับ
กำรส่งเสริมที่แจ้งควำมจ�ำนงบริจำคเงินเข้ำกองทุนดังกล่ำวจ�ำนวน 60
โครงกำร รวมเป็นเงินบริจำค 3,000 ล้ำนบำท โดยเงินสนับสนุนกองทุน
เพื่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จะน�ำไปใช้ด�ำเนินกิจกรรม
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรทำงเทคนิค กำรส่งเสริม
ศักยภำพทำงเทคโนโลยีของ SMEs และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรมและบริกำร ซึ่งช่วยสร้ำงประโยชน์แก่
ประเทศเป็นอย่ำงมำก
ทั้งนี้ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนใหม่ บีโอไอได้ปรับ
เปลี่ยนจำกมำตรกำร STI เป็นมาตรการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ หรือ Merit-based Incentives โดยขยำย
ขอบเขตรำยกำรเงินลงทุนให้กว้ำงขึ้น ครอบคลุมถึงค่ำธรรมเนียมกำร
ใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนำจำกแหล่งในประเทศ กำรพัฒนำ Local
Supplier กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย

”

มุ ่งมั่นต่อยอดความส�าเร็จในการส่งเสริมการลงทุน

จำกควำมส� ำ เร็ จ ตลอดระยะเวลำที่ ผ ่ ำ นมำ ทั้ ง กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ให้กับผู้ประกอบกำรไทย กำรสร้ำงงำนและรำยได้ให้กับ
คนไทย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บีโอไอยังคง
มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนที่มีคุณค่ำในประเทศ และ
ขยำยขอบเขตในกำรสนั บ สนุ น ให้ นั ก ลงทุ น ไทยไปลงทุ น
ในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่ำงชำติ เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมของไทยให้สำมำรถแข่งขันได้
ในเวทีโลก และท�ำให้ไทยสำมำรถก้ำวพ้นกำรเป็นประเทศ
ที่มีระดับรำยได้ปำนกลำง และเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ของบีโอไอ l 123
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ประธาน

กรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตัง้ แต่ปี 2503 – ปั จจุ บัน

นายพจน์ สารสิน
พ.ศ. 2508 – 2515

นายทวี บุ ณยเกตุ
พ.ศ. 2503 – 2507

พลเอก ชาติชาย ชุ ณหะวัณ
พ.ศ. 2519

พลเอก ชาติชาย ชุ ณหะวัณ
พ.ศ. 2531 – 2534
th
126 l 50 Anniversary BOI

นายโอสถ โกศิน
พ.ศ. 2516 – 2517

นายธานินทร์ กรัยวิเชี ยร
พ.ศ. 2520

นายอานันท์ ปั นยารชุ น
พ.ศ. 2534 - 2535

นายสุรินทร์ เทพกาญจนา
พ.ศ. 2518 – 2519

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พ.ศ. 2520 – 2523

พลเอก สุจินดา คราประยู ร
พ.ศ. 2535

นายอานันท์ ปั นยารชุ น
พ.ศ. 2535

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ. 2523 – 2531

นายชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2535 – 2538

นายบรรหาร ศิลปอาชา
พ.ศ. 2538 - 2539

พลเอก ชวลิต ยงใจยุ ทธ
พ.ศ. 2539 - 2540

นายชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2540 - 2544

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
พ.ศ. 2545

นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
พ.ศ. 2545 - 2546

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
พ.ศ. 2546 - 2547

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
พ.ศ. 2548 – 2549

นายโอฬาร ไชยประวัติ
พ.ศ. 2551

นายโฆสิต ปั้ นเปี่ ยมรัษฎ์
พ.ศ. 2549 – 2550

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ
พ.ศ. 2551 – 2554

พันต�ารวจโท ทักษิณ ชิ นวัตร
พ.ศ. 2544 - 2545

พลเอก ชวลิต ยงใจยุ ทธ
พ.ศ. 2547 - 2548

นายสุวิทย์ คุณกิตติ
พ.ศ. 2551

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
พ.ศ. 2555 – 2556

พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ. 2557 – ปั จจุ บัน
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บอร์ดบีโอไอ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุ ดปั จจุ บัน
ประธานกรรมการ
พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา
กรรมการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นางอรรชกา สีบุญเรือง
นายสมชัย สัจจพงษ์
นางสาวชุ ติมา บุ ณยประภัศร
นายอาทิตย์ วุ ฒิคะโร
นายปรเมธี วิมลศิริ
นายวิรไท สันติประภพ
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายบุ ญทักษ์ หวังเจริญ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายสุพันธุ ์ มงคลสุธี

นายกรัฐมนตรี
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าฝ่ ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองหัวหน้าฝ่ ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงอุ ตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายประกิจ ชิ นอมรพงษ์
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นายภัคพล งามลักษณ์
นายสมชาย หาญหิรัญ
กรรมการและเลขานุการ
นางหิรัญญา สุจินัย
th
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เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

6. นายชี ระ ภาณุพงศ์

7. นายสถาพร กวิตานนท์

พ.ศ. 2529 – 2534

1. นายจินตมัย อมาตยกุล

2. นายอ�านวย วีรวรรณ

พ.ศ. 2509 – 2510

พ.ศ. 2534 – 2544

พ.ศ. 2514 – 2525

9. นายสมพงษ์ วนาภา
พ.ศ. 2545 – 2547

พ.ศ. 2525 – 2527

10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
พ.ศ. 2547 – 2551

5. นายเดชา บุ ญชู ช่วย
พ.ศ. 2527 – 2529

11. นางอรรชกา สีบุญเรือง
พ.ศ. 2551 – 2555
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พ.ศ. 2544 – 2545

3. นายสมพร บุ ญยคุปต์

พ.ศ. 2510 – 2514

4. นายชาญชั ย ลี้ถาวร

8. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

12. นายอุ ดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
พ.ศ. 2555 – 2557

13. นางหิรัญญา สุจินัย
พ.ศ. 2558 – ปั จจุ บัน

ครอบครัวบีโอไอ I 131

ความทรงจ�าจากใจ
อดีตผู ้บริหาร BOI

l Office of the Board of Investment

ส� า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น l

นายอ�านวย วีรวรรณ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2510 – 2514)

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 เป็นสมัยที่คุณพจน์ สารสิน
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม คุณจินตมัย อมาตยกุล
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคนแรก แต่ภายหลังคุณจินตมัย ขอลาออกจาก
ต�าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงแต่งตั้งให้ผมเข้ารับต�าแหน่งแทนในปี 2510
ในช่วงที่มารับต�าแหน่งที่บีโอไอ ผมได้พยายามใช้ความรู้ความสามารถที่ร�่าเรียนมา ปรับปรุง
ระบบการวิเคราะห์คา� ขอรับการส่งเสริม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ า� เป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ทั้งในด้านการลงทุน การเงิน การตลาด การบริหาร รวมถึงผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจต่อส่วนรวม
ที่ส�าคัญคือ ผมเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ระงับการให้สิทธิประโยชน์
ด้านการลดหรือยกเว้นภาษีน�าเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จ�าเป็นต่อการผลิต เพราะเห็นว่าผู้ที่
ได้รับการส่งเสริมเป็นจ�านวนมาก มักลักลอบน�าวัตถุดิบดังกล่าวไปจ�าหน่ายในท้องตลาดอย่าง
ผิดกฎหมาย ซึง่ ตอนนัน้ ยังไม่มกี ลไกทีจ่ ะควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่ถา้ กิจการอุตสาหกรรมใด
มีเหตุผลพอที่จะเสียภาษีน�าเข้าวัตถุดิบในอัตราที่ต่�ากว่าที่เป็นอยู่จริงๆ ก็ควรลดหรือยกเว้นเป็น
การถาวร ไม่ควรใช้วิธีลดชั่วคราวเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่ประกาศไว้เท่านั้น
วัยชีวิตที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่ผมมีความพอใจและสุขใจยิ่ง เป็นความภูมิใจที่มีบทบาท
เป็นข้ารับใช้แผ่นดิน ในพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เป็นก�าไรชีวิตที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อน
ผมอยากฝากเจ้าหน้าที่บีโอไอในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีแล้ว ขอให้
ติดตามความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
และจะต้องท�าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่าใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ และไม่ควรรับสินบน
จากใคร ไม่ว่าจะสมควรได้รับหรือไม่ก็ตาม

th
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นายชาญชัย ลี้ถาวร

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(พ.ศ. 2525 – 2527)

ก่อนที่ผมจะมาเป็นเลขาธิการบีโอไอ ผมเติบโตมาจากกระทรวงการคลัง จนด�ารง
ต�าแหน่งสุดท้าย คือ ปลัดกระทรวงการคลัง ก่อนทีจ่ ะย้ายมาเป็นเลขาธิการบีโอไอ ซึง่ หากเทียบ
กับกระทรวงการคลังแล้ว ถือว่าบีโอไอเป็นหน่วยงานที่เล็ก แต่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส�าคัญมาก
ในราชการ เพราะเป็นหน่วยงานที่ท�าให้มีการลงทุนและมีการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
หลังจากที่ผมย้ายมาที่บีโอไอแล้ว มีอยู่ 2 สิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายว่า ต้องด�าเนินการให้เร็ว
ที่สุด คือ
1. การสะสางงาน และระบบที่สร้างความสับสนยุ่งยากในสมัยนั้น ให้ผ่อนคลายง่ายขึ้น
เพื่อให้สมกับค�าว่า “ส่งเสริมการลงทุน” ซึ่งก็ถือว่า ประสบความส�าเร็จพอสมควรในยุคนั้น
2. ความคับแคบของสถานทีท่ า� งาน ผมสังเกตว่า ห้องท�างานของเลขาธิการฯ ทีส่ า� นักงาน
เก่าแห่งแรกทีถ่ นนราชด�าเนิน มีพนื้ ทีใ่ หญ่มาก แต่เจ้าหน้าทีค่ นอืน่ มีขนาดเล็กและคับแคบมาก
ผมเลยคิดว่า จะต้องจัดหาสถานที่ใหม่ที่ดูดีและกว้างขวางให้เจ้าหน้าที่บีโอไอให้ได้ ผมจึง
ประสานงานเรื่องนี้กับกระทรวงการคลังที่ผมเคยอยู่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อนุมัติ
งบประมาณในการจัดหาสถานที่ใหม่ให้ จนสามารถย้ายที่ตั้งจากถนนราชด�าเนินมาบริเวณ
ถนนพหลโยธินได้อย่างรวดเร็ว
วันนี้ผมดีใจมากที่เจ้าหน้าที่รุ่นหลังยังนึกถึงผม และยิ่งดีใจมากที่ได้ทราบข่าวว่าในปี
2559 นี้ บีโอไอมีอายุครบ 50 ปีแล้ว เรียกว่าเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากทีเดียว ในโอกาสนี้
ผมก็ขออวยพรให้พวกเราที่ท�างานอยู่บีโอไอมีความสุข เจริญเติบโตในหน้าที่ราชการ และ
มาช่วยกันสนับสนุนให้บีโอไอเติบโตและมีความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ให้สมกับที่เติบโต
มาแล้วถึง 50 ปี และจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนาน เพราะมีภารกิจส�าคัญมากที่จะต้องท�าต่อไป
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นายชี ระ ภาณุพงศ์

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(พ.ศ. 2529 – 2534)

ย้อนไปเมื่อ 25 ปีที่แล้ว การได้ท�างานที่บีโอไอนับเป็นการเปิดโอกาสให้ผมได้เห็นโลก
ในมุมมองต่างๆ อย่างกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการ ผมมีโอกาสได้แสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากการที่ได้พบปะผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดี และเมื่อได้
ลงมือปฏิบัติงานจริง ผมก็รู้สึกสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ ผมยังมีโอกาสได้ท�าความรู้จักกับคนอื่นๆ เพิ่มขึ้น ท�าให้เราเป็นที่รู้จักทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องรู้จัก
ซักถามผู้รู้ หาเวลาเรียนรู้เพิ่มเติม ควรหมั่นฝึกสังเกตและจดจ�าเรื่องราวต่างๆ จากนั้นก็ต้องใช้
สติปัญญาวิเคราะห์ให้เป็นเหตุเป็นผลกัน
การท�างานในต�าแหน่งที่สูงขึ้นในทุกระดับนั้น เรื่องการบริหารบุคคลเป็นเรื่องส�าคัญ
ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ เพื่อจะได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนว่า เหมาะสมกับการท�างานด้านไหนอย่างไร
พร้อมสร้างแรงจูงใจและให้ก�าลังใจควบคู่ไปด้วย เมื่อเห็นความสามารถของแต่ละคนแล้ว
เรื่องที่ต้องด�าเนินการต่อไปก็คือ การส่งเสริมให้คนๆ นั้นเรียนรู้ให้กว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูน
ความรอบรู้ ควรเน้นเรื่องฝึกอบรมให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษา
อังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
เรือ่ งทีข่ อฝากถึงน้องๆ คือ หากต้องการความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ต้องเริม่ ทีต่ วั เราก่อน
ต้องรักที่จะเรียนรู้ เพราะความรู้นั้นสัมพันธ์กับหลายๆ เรื่อง ฉะนั้นเราต้องเปิดโอกาสตัวเอง
ให้รู้กว้าง รู้ลึก และ “Sense of Belonging” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส�าคัญ จะท�าอย่างไร
เพื่อให้ทุกคนที่ท�างานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบีโอไอ และรักบีโอไออย่างแท้จริง
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2544 – 2545)

10 ปีที่ท�างานอยู่กับบีโอไอ ผมพบว่าข้าราชการและบุคลากรที่ร่วมงานด้วย ต่างมี
ความรู้ความสามารถกันทุกคน ท�าให้ผมได้เรียนรู้หลากหลายเรื่องราวจากอดีตเลขาธิการ
บีโอไอหลายท่าน อาทิ ท่านชีระ ที่แม่นย�าเรื่องหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ท่านสถาพร
ซึ่งเก่งในเรื่องที่ท�าอย่างไรให้งานง่าย และมีวิธีกระตุ้นคนให้ช่วยกันท�างาน ดังนั้น ผมจึงได้
รับความรู้มาก และท�าให้ผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ยังเปิดโอกาสให้
แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ ไม่ใช่คอยแต่จะท�างาน
ตามค�าสั่งเท่านั้น
ส่วนการด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาไม่นาน แต่นับว่ามีค่า
กับผมมาก ความผูกพันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องมีความหมายมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
สอนงาน วิธีการเขียนหนังสือ การออกไปประชุม ฯลฯ ซึ่งต้องยกความดีให้ท่านสถาพร และ
อดีตเลขาธิการ ท่านอื่นๆ ที่วางรากฐานมาเป็นอย่างดี ผมได้รับการอบรมมาว่า “จะต้องท�า
ในสิ่งที่ถูกต้อง” ดังนั้น หลักการของผมก็คือ ท�าในสิ่งที่ควรท�า และท�าในสิ่งที่เป็นธรรม
ส�าหรับเรือ่ งทีอ่ ยากฝากถึงทุกคนคือ ขอให้สนุกและมีความสุขกับงานทีท่ า� เพราะถ้าเรา
มีความสุขกับการท�างาน เราก็จะเกิดความตั้งใจ โดยมีหลักการท�างาน 3 ข้อคือ อันดับแรก
ต้องมีใจรักงาน ต่อมาคือ อย่าเกี่ยงงานและใจต้องสู้ด้วย โดยเฉพาะงานที่เราไม่ถนัดหรือ
ไม่ชอบ เพราะถ้าเราท�าได้ก็จะเกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย เพราะบางทีงานนั้นอาจเป็น
บททดสอบ ดังนั้น เมื่อถูกมอบหมายงานอะไร ก็ท�าให้เต็มที่ไว้ก่อน อันดับสุดท้ายคือ
ต้องขยันหมั่นเพียร เพราะถ้าเราขยัน เราก็จะมีโอกาสสร้างผลงานได้มากกว่า และจะท�าให้
รู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่า เพราะคุณค่าของคน อยู่ที่ว่าเราท�างานได้มากน้อยขนาดไหน
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นายสมพงษ์ วนาภา

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(พ.ศ. 2545 – 2547)

ความภาคภูมใิ จในช่วงทีร่ บั ต�าแหน่ง คือ การทีบ่ โี อไอได้รบั รางวัลหน่วยงานราชการดีเด่น
ในปี 2544 จากนายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณารางวัล
ดังกล่าวนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากผลส�าเร็จของการด�าเนินการพัฒนาส่วนราชการ
ตามนโยบายการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู ระบบบริหารภาครัฐ รวมถึงความสามารถ
ในการขจัดปัญหาหลักที่ส�าคัญของประเทศ และการบรรลุความส�าเร็จในการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมประจักษ์ชัดและต่อเนื่อง
ความส�าเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การท�างานของเจ้าหน้าที่บีโอไอในระดับปฏิบัติการ
ที่สอดรับกับคณะผู้บริหารของส�านักงาน ได้สร้างบทบาทและการพัฒนาองค์กรให้เป็นไป
อย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ต่อเนือ่ ง และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ทุกความส�าเร็จของงานมาจากวิสยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกลและการท�างาน
เป็นทีมที่เปี่ยมด้วยพลัง เพื่อเป้าหมายในการบรรลุผลงานแห่งความเป็นเลิศ
สุดท้ายนี้ ผมขอฝากเรื่องการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นบีโอไอให้กับชาวบีโอโอไอ
รุน่ หลังๆ ไม่วา่ จะปฏิบตั งิ านอยูใ่ นส่วนงานใดก็ตาม อยากให้คา� นึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
และต่อประเทศเป็นที่ตั้ง โดยให้ยึดมั่นตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ตอนหนึ่งที่ว่า “กิจการที่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ ต้องเป็นกิจการที่
ส�าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ” หรืออาจ
กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า “ส่งเสริมการลงทุนโดยมีเป้าประสงค์สุดท้าย เพื่อให้การลงทุนมาเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ”
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นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(พ.ศ. 2547 – 2551)

ขณะท�างานทีบ่ โี อไอ ผมมีความประทับใจในหลายๆ เรือ่ ง เช่นในเรือ่ งของการท�างาน
โดยเฉพาะการท�างานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของบีโอไอ ที่เป็นนโยบายชักจูงเพื่อให้เกิดการ
ลงทุน และเราสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ “อีโคคาร์”
ในส่วนความประทับใจที่มีต่อองค์กรนั้น ผมรู้สึกว่าบีโอไอเป็นองค์กรที่มีความเป็น
มืออาชีพ และทุกคนในบีโอไอต่างทุ่มเทกับการท�างาน แม้จะมีภารกิจถึง 2 ด้านคือ การเป็น
ผู้ก�าหนดนโยบายชักจูงเพื่อให้เกิดการลงทุน และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
นอกจากนี้ ในด้านวัฒนธรรมองค์กร ผมรู้สึกว่าบีโอไอเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งกว่า
หน่วยงานราชการอื่นๆ เจ้าหน้าที่ล้วนมีความคิดและทราบว่า ภารกิจของเราคืออะไร
เรื่องที่ส�าคัญที่สุดของพวกเราชาวบีโอไอก็คือ “วิธีคิด” ที่เราจะช่วยกันท�าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และประเทศอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การที่บีโอไอเป็นองค์กรที่
มีความเป็นเอกเทศ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใดๆ กรอบความคิดของบีโอไออาจจะอยู่
แต่เพียงในทิศทางเดียว ซึ่งถ้าหากเราได้อยู่ในกรอบความคิดที่กว้างขึ้น ก็จะช่วยท�าให้เรา
ได้เห็นอีกหลากหลายมุมมอง ดังนั้น เราต้องสร้างคนของเราให้มีความคิดและมีมุมมองที่
กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจถึงการท�างานของบีโอไออย่างแท้จริง
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นางอรรชกา สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2551 – 2555)

ระหว่างที่ได้ท�างานอยู่ที่บีโอไอนั้น รู้สึกมีความประทับใจในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะ
แนวทางการท�างานของคนบีโอไอ ที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลนักลงทุน มีจิตวิญญาณในการ
ให้บริการ ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นการท�างานที่หนัก และต้องอาศัยการท�างานเป็นทีมที่ดีอีกด้วย
การชักจูงการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เมื่อใดที่นักลงทุนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเราแล้ว
เขาจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินใจ และระหว่างที่เขาอยู่ระหว่างการตัดสินใจนั้น
เจ้าหน้าที่บีโอไอจะต้องคอยติดตามถามไถ่ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในประเทศไทยแก่นักลงทุนดังกล่าวด้วย
ดังนั้น คนบีโอไอจึงต้องมีความสามารถในการท�างานที่ค่อนข้างพิเศษ ไม่เหมือน
ข้าราชการทั่วๆ ไป ต้องมีความกระตือรือร้นในการท�างานและให้ความเอาใจใส่แก่นักลงทุน
เป็นอย่างมาก ต้องมีทักษะในเรื่องของภาษา เพราะไม่เฉพาะแต่นักลงทุนชาวไทยเท่านั้น
นักลงทุนชาวต่างชาติ เราก็ต้องดูแลและให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อให้เขาเกิดความประทับใจ
ในประเทศไทย
นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่บีโอไอได้ท�างานใกล้ชิดกับนักลงทุน จึงส่งผลให้บีโอไอได้
ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการ สามารถติดตามปัญหาและรับข่าวสารจากผู้ประกอบการ
ได้โดยตรง
ปัจจุบันปริมาณงานของบีโอไอยังมีมากกว่าก�าลังคน และการเพิ่มก�าลังคนก็ไม่ใช่
เรื่องที่สามารถท�าได้ง่ายนัก ดังนั้น จึงขอฝากให้มีการพิจารณาเรื่องการปรับลดปริมาณงาน
โดยจัดเป็นเรื่องส�าคัญที่ควรด�าเนินการ โดยเฉพาะการปรับลดกฎระเบียบหรือขั้นตอนต่างๆ
ที่มีมากเกินไป หรืออาจจะใช้แนวทางการว่าจ้างบุคลากรภายนอกมาท�างานในส่วนนี้แทน
เพื่อให้คนบีโอไอสามารถปฏิบัติงานที่ส�าคัญๆ ได้มากขึ้น
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นายอุ ดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(พ.ศ. 2555 – 2557)

ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบีโอไอ เมื่อเดือนตุลาคม 2555 และด�ารงต�าแหน่ง
จนถึงเดือนตุลาคม 2557 เป็นเวลา 2 ปีเต็ม ซึ่งก่อนหน้านั้น ผมได้มีประสบการณ์ร่วมงานกับ
บีโอไออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ หรือการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบีโอไอและกระทรวงอุตสาหกรรม ท�าให้ได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
หลายๆ ท่านอยู่ก่อนแล้ว เมื่อผมได้ทราบข่าวการแต่งตั้ง จึงไม่รู้สึกหนักใจมากนัก
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 เดือนแรกที่เข้ารับต�าแหน่ง ผมต้องพบกับงานที่เป็นเนื้อแท้ของ
บีโอไอมากกว่าที่เคยสัมผัส อีกทั้งเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการปรับตัวจากการท�างานในรูปแบบ
งานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่คุ้นเคยมากว่า 30 ปี มาสู่การเป็นนักส่งเสริมการลงทุน ท�าให้
รู้สึกกังวลหลายเรื่อง แต่ด้วยการตอบรับและความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บีโอไอทุกคน ท�าให้การปรับตัวของผมง่ายขึ้นมาก
สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือ บุคลากรของบีโอไอจะมีความสามัคคีและช่วยกันท�างานดีมาก
ซึ่งความสามัคคีนี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ควรเกิดขึ้นในองค์กร ถึงแม้ว่าผมจะด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ
เพียง 2 ปี แต่ก็มีสิ่งที่ประทับใจในองค์กรแห่งนี้หลายเรื่อง
บีโอไอเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เมื่อประเทศไทย
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว บีโอไอจะเป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึง่ ทีจ่ ะต้องเข้าไปวางแผน
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งผมมั่นใจว่า ในอนาคตบีโอไอจะมี
บทบาทส�าคัญและเป็นผู้น�าในอีกหลายๆ เรื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศ
สุดท้ายนี้ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของบีโอไอ ผมขอให้ทุกคนในบีโอไอมีความสามัคคี
และร่วมมือกันท�างานต่อไป เพื่อให้องค์กรเข้มแข็ง ประสบผลส�าเร็จ สมกับชื่อเสียงที่ได้สั่งสม
มาตลอดระยะเวลา 50 ปี
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นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผมเริ่มต้นรับราชการแห่งแรกที่กรมชลประทานในปี 2503 ต่อมาผมไปศึกษาต่อที่
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2506 - 2508 หลังจากนั้นผมได้กลับมาท�างานต่อที่กรมชลประทาน
จนถึงในปี 2510 ผมได้ไปสมัครงานที่บีโอไอ กับ ดร.อ�านวย วีรวรรณ ซึ่งในขณะนั้นท่าน
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ และท่านได้เป็นผู้สัมภาษณ์ผมด้วยตนเอง ท่านกรุณารับโอนผม
จากกรมชลประทานมาท�างานที่บีโอไอ และผมก็ได้ท�างานอยู่ที่นี่จนกระทั่งเกษียณอายุ
ราชการเมื่อปี 2542 รวมระยะเวลายาวนานถึง 32 ปีเศษ
ผมเห็นว่า บีโอไอ มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ธุรกิจอุตสาหกรรม
และบริการต่างๆ ที่เติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เกิดขึ้นด้วยการส่งเสริมของบีโอไอแทบทั้งสิ้น
ผมโชคดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสท�างานที่บีโอไอ ชีวิตผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผมได้มี
โอกาสติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดตลอดมา รวมทั้งได้ท�างาน
ร่วมกับเลขาธิการ และบุคลากรที่มีความสามารถสูงหลายท่าน ซึ่งช่วยท�าให้บีโอไอเป็นที่
รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นหน่วยราชการที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น งานในบีโอไอยังเปิดโอกาสให้ผมได้พบและท�าความรู้จักคุ้นเคยกับ
นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมาย ได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะกับนักลงทุนใน
ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผม
มาจนถึงทุกวันนี้
ระหว่างที่ผมรับราชการอยู่ที่บีโอไอ ผมได้รับข้อเสนอจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนจากภายนอกให้ไปร่วมงานด้วยอยู่หลายครั้ง แต่ผมก็ปฏิเสธตลอดมา เพราะเห็นว่า
งานที่บีโอไอนี้ ไม่มีที่ไหนจะดีเท่า
ในวาระครบรอบ 50 ปีของบีโอไอ ผมขออวยพรให้ บีโอไอ เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงยิ่งๆ
ขึ้นไป และเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราต่อไป เช่นที่ผ่านมา
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นางชุ ตาภรณ์ ลัมพสาระ
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ช่วงเวลา 16 ปีทไี่ ด้ทา� งานทีบ่ โี อไอ รูส้ กึ ประทับใจในทุกสิง่ ทีไ่ ด้ทา� ประทับใจ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความประทับใจในการ
ท�างานของคนบีโอไอ ที่มีวัฒนธรรมการท�างานเป็นทีม และท�างานเพื่อองค์กร
อย่างแท้จริง
ทุกคนมีเป้าหมายและแนวทางเดียวกัน โดยพร้อมทุ่มเทเวลาให้กับการ
ท�างาน ถึงแม้ว่างานจะหนักแต่ก็สู้สุดใจในทุกระดับ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ก็ยังให้
โอกาสในการท�างานใหม่ๆ อีกด้วย จึงนับเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสที่
จะได้น�าความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาปรับใช้กับการท�างาน แม้ว่างานนั้นจะ
ไม่เคยท�ามาก่อนก็ตาม
การท�างานที่บีโอไอนั้น “เหนื่อยแต่สนุก” รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน
ล้วนมีความผูกพันกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�าให้องค์กรของเรามีความ
เข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น อยากจะฝากถึงน้องๆ ที่ก�าลังท�างานอยู่ที่บีโอไอ
ตอนนี้ว่า หากได้รับมอบหมายงานที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัด ขอให้คิดว่านั่นคือโอกาส
ที่จะได้แสดงฝีมือในการท�างานชิ้นใหม่ๆ การที่เราได้ท�างานอย่างเต็มความ
สามารถและรูส้ กึ สนุกกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ จะท�าให้คนอืน่ มองเห็นคุณค่า
ในตัวเรา
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ผู ้บริหาร

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1. นางหิรัญญา สุจินัย
เลขาธิการ

2. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
รองเลขาธิการ

3. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
รองเลขาธิการ

4. นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการ
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ผู ้อ�านวยการส�านัก
1. นายชาตรี ลิม้ ผ่องใส

4. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล

6. นางสาวจิตรา กุลวานิช

9. นางสาวบงกช อนุโรจน์

2. นายดุสิต ไตรศิริพานิช

5. นายยุ ทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

7. นางศิริพร นุรักษ์

10. นายเจษฎา ศรศึก

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 1
ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 2

3. นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 3
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ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 4
ผู ้อ�ำนวยกำรระดับสูง

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักสำรสนเทศกำรลงทุน

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรตลำดเพื่อกำรลงทุน

6

7

8

9

10

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำปั จจัยสนับสนุนกำรลงทุน

8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุ ทธศำสตร์และนโยบำยกำรลงทุน
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ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนัก
11. นำงสำวกำญจนำ นพพันธ์

11

12

13

14

15

ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำรลงทุน

12. นำงสำวบุ ษรำคัม ศรีรัตนำ

ผู ้อ�ำนวยกำรกองควำมร่วมมือกำรลงทุนต่ำงประเทศ

13. นำงสำวชลลดำ อำรีรัชชกุล

ผู ้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ
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14. นำงอัจฉรำ สุนทรครุ ธ

ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 3

15. นำงสำวพรรณี เช็งสุทธำ

ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน กองควำมร่วมมือกำรลงทุนต่ำงประเทศ

ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภูมิภำค
1. นำยศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล

4. นำยชนินทร์ ขำวจันทร์

2. นำยวีรพงษ์ ศิริวัน

5. นำยพิชิต เดชนีรนำท

3. นำยอิสระ อมรกิจบ�ำรุ ง

6. นำยพัลลภ บุ ญศิริ

ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 เชียงใหม่และพิษณุโลก
ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 2 นครรำชสีมำ
ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 3 ขอนแก่น

ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 4 ชลบุ รี

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

1

2

3

4

5

6

ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 5 สงขลำ
ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 6 สุรำษฎร์ธำนี
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ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1. นายสลิล วิศาลสวัสดิ์

5. นายพิสุทธิ์ โชติอ�าไพกรณ์

2. นายนฤชา ฤชุ พันธุ ์
3. นางวัชรี ถิ่นธานี

ณ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ป่ ุ น

1

2

3

4

5

6

7

ณ นครโอซากา ประเทศญี่ป่ ุ น
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์
ณ กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
8. นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล

11. นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร

6. นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร

9. นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล

12. นางสาวชลีพร เฮงตระกูล

7. นางสาวกนกพร โชติปาล

10. นายชู วงศ์ ตัง้ คุณสมบัติ

13. นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์

ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ ไทเป ไต้หวัน

ณ เมืองมุ มไบ สาธารณรัฐอินเดีย

ณ กรุ งโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

ณ กรุ งปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ณ นครแฟรงก์เฟิ รต์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น l

8

9

10

11

12

13

14

ณ กรุ งสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

14. นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์

ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
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The Family of Investment

ห้าสิบปี มาบรรจบครบรอบ
บีโอไอวางกรอบช่ วยส่งเสริม
ทัง้ ชาวไทยและต่างชาติให้เพิ่มเติม
พร้อมก้าวเริ่มการลงทุนที่ม่นั คง
ยกขีดความสามารถการแข่งขัน
คิดป้องกันปั ญหาไม่ประสงค์
น้อมน�าปรัชญาพอเพียงเป็นเรือธง
ให้ด�ารงยึดมั่นอย่างยั่งยืน

โดย นายอาทิตย์ เสรีไพบู ลย์ทรัพย์
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
เชี ยงใหม่

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่
งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม การลงทุ
กำรลงทุ น l

Vietnam

Myanmar

พิษณุโลก
Laos

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
ขอนแก่น

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
นครราชสีมา

ที่ ตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่
งำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนและหน่วยงานภายใน
การลงทุ
ยงำนภำยใน

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุ
การลงทุนภูมิภำค
าค
่
ภำคที
ภาคที 1 - 6

ส�ำนักงานใหญ่
งำนใหญ่
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุ งเทพฯ 10900
โทร.
โทร.		
0 2553 8111
โทรสาร 0 2553 8222
Website: www.boi.go.th
E-mail: head@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุ
กำรลงทุนภาคที
ภำคที่ 1
เชี ยงใหม่
90 ห้อง 108 - 110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค
ถนนมหิดล ต�ำาบลหายยา อ�ำาเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงใหม่ 50110
โทร.		
โทร.
0 5329 4100
โทรสาร 0 5329 4199
E-mail: chmai@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุ
กำรลงทุนภาคที
ภำคที่ 4
ชลบุ รี
46 หมู ่ 5 นิคมอุ ตสาหกรรมแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ต�ำาบลทุ่งสุขลา
อ�ำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุ รี 20230
โทร.
0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4999
E-mail: chonburi@boi.go.th

พิษณุโลก
59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�ำาบลในเมือง
อ�ำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร.		
โทร.
0 5524 8111
โทรสาร 0 5524 8777
E-mail: phitsanulok@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุ
กำรลงทุนภาคที
ภำคที่ 5
สงขลา
สงขลำ
อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุ ติอุทิศ 1
อ�ำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.
0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
E-mail: songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุ
กำรลงทุนภาคที
ภำคที่ 2
นครราชสี
นครรำชสีมาำ
2112/22 ถนนมิตรภาพ
อ�ำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.
0 4438 4200
โทรสาร 0 4438 4299
E-mail: korat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุ
กำรลงทุนภาคที
ภำคที่ 6
สุราษฎร์
ำษฎร์ธานี
ำนี
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�ำาบลมะขามเตี้ย
อ�ำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร.
0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
E-mail: surat@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริ
ระสำนกำรบริการด้
ำรด้าำนการลงทุ
นกำรลงทุน (OSOS)
อาคารจัตุรัสจามจุ รี ชั้น 18
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร.
โทร.		
0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1199
Website: osos.boi.go.th
E-mail: osos@boi.go.th

ส�านักงานใหญ่
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
ชลบุ รี

ศูนย์บริการวี
ำรวีซ่าำและใบอนุญาตท�
ำตท�ำงำน
งาน
อาคารจัตุรัสจามจุ รี ชั้น 18
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร.
0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1194
E-mail: visawork@boi.go.th

Cambodia

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุ
กำรลงทุนภาคที
ภำคที่ 3
ขอนแก่น
177/54 หมู ่ 17 ถนนมิตรภาพ ต�ำาบลในเมือง
อ�ำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.
0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303
E-mail: khonkaen@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
สงขลา

ท่ำเรือ
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156 l 50 Anniversary BOI

Malaysia

ท่ำเรือน�้ำลึก

ท่ำอำกำศยำน
ภำยในประเทศ

ท่ำอำกำศยำนสำกล
นิคม/
ระหว่ำงประเทศ
เขตอุ ตสำหกรรม

ที่ ตั้งส�ำนักงาน
งำน l 157
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ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น l

Overseas Offices

Stockholm
Sweden
SHANGHAI
Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal
Thai Consulate-General,
15th Floor, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road.,
Shanghai 200041, P.R.C
Tel:
+86 21 6288 9728-9
Fax: +86 21 6288 9730
E-mail: shanghai@boi.go.th
BEIJING
Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy,
No.40 Guang Hua Road.,
Beijing 100600, P.R.C.
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,
No.36 Youhe Road, Haizhu District,
Guangzhou 510310, P.R.C.
Tel:
+86 20 8385 8988 Ext. 220-225,
Los Angeles
+86 20 8387 7770 (Direct line)
U.S.A.
Fax: +86 20 8387 2700
E-mail: guangzhou@boi.go.th
TAIPEI
Thailand Board of Investment,rd Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3 Floor, Room 3E 39-40
No.5 Xin-Yi Road, Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel:
+88 6 2 2345 6663
Fax: +88 6 2 2345 9223
E-mail: taipei@boi.go.th
TOKYO
Thailand Board of Investment,
Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,
2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
Tel:
+81 (0) 3 3582 1806
Fax: +81 (0) 3 3589 5176
E-mail: tyo@boi.go.th
OSAKA
Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal
Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building,
7th Floor, 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku,
Osaka 541-0056, Japan
Tel:
+81 (0) 6 6271 1395
Fax: +81 (0) 6 6271 1394
E-mail: osaka@boi.go.th
SEOUL
Thailand Board
of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
Tel:
+82 2 319 9998
Fax: +82 2 319 9997
E-mail: seoul@boi.go.th

Guangzhou, China

Paris
France

Beijing, China
Shanghai, China

GREENLAND
(DENMARK)

SVALBARD
(NORWAY)

ALASKA (USA)
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Tokyo, Japan
ICELAND

CANADA

RUSSIA

SWEDEN
FAROE
ISLANDS

FINLAND

NORWAY

Osaka, Japan

ESTONIA
LATVIA
LITHUIANIA

ESTONIA
IRELAND

UNITED
KINGDOM

BELARUS

POLAND

NETHERLAND

GERMANY

BELGIUM

CZECH
REPUBLIC

LUXEMBOURG

MOLDOVA

AUSTRIA

HUNGARY

SWITZERLAND
SLOVENIA

ROMANIA

CROATIA
BOSNIA
AND
HERZEGOBINA

SERBIA

UNITED STATES OF AMERICA

New York
U.S.A.

PORTUGAL

AZORES
(PORTUGAL)

MACEDONIA

ITALY

ARMENIA

ALBANIA

AZERBAIJAN

TURKMENISTAN

TURKEY

GREECE

SYRIA

MALTA
CYPRUS
LEBANON

TUNISSIA

MADEIRA ISLANDS
(PORTUGAL)

MOROCCO

CANARY ISLANDS
(PORTUGAL)

HAITI

ALGERIA

BHUTAN

EGYPT

MAURITANIA

PUERTO
RICO (USA)

BELIZE
GUATEMALA

MONSERRAT
GUADALOUPE
DOMINICA

HONDURAS

CAPE
VERDE

MARTINIQUE

EL SALVADOR

SAINT VICENT

NICARAGUA

MALI

SAINT KITTS AND NEVIS

GUINEA

VENEZUELA

PANAMA

SAUDI
ARABIA

NIGERIA

BENIN

LIBERIA

COTE
D’IVOIRE

GHANA

INDIA

OMAN

UGANDA

EQUATORIAL
GUINEA
SAO
TOME

ECUADOR

GABON
CONGO

BRAZIL

DEMOCRATIC
REPUBLIC
OF THE CONGO

LAOS

THAILAND

GUAM

VIETNAM

ADAM
AND NICOBAR
ISLANDS (INDIA)

PHILIPPINES

SRI
LANKA

SOMALIA

MALASIA

KENYA

INDONESIA

SEYCHELLES

CABINDA
(PROVINCE)

MYANMAR
(BURMA)

YEMEN

ETHIOPIA

BIOKO (EQUATORIAL
GUINEA)

FRENCH
GUANA

Taipei, Taiwan

BANGLADESH
UNITED
ARAB
EMIRATES

CAMBODIA

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

CAMEROON

SURINAME

PERU

ERITHEA

SUDAN

QATAR

DJIBOUTI
TOGO

SIERRA LEONE

GUYANA
COLOMBIA

CHAD

BURKINA
FASO

GUINEA-BISAU

SAN JOSE

NIGER

SENEGAL
THE GAMBIA

BARBADOS

TRINIDAD AND TOBAGO

NEPAL

LIBYA

WESTERN
SHARAH

DOMINICAN
REPUBLIC

Seoul, Korea

PAKISTAN

CUBA
JAMAICA

JAPAN

ISRAEL

KUWAIT

THE BAHAMAS

SOUTH
KOREA

CHINA

KASHMIR

AFGHANISTAN

IRAN

IRAQ
JORDAN

MEXICO

NORTH
KOREA

UZBEKISTAN
BULGARIA

MONTENEGRO

SPAIN

MONGOLIA

KAZAKHSTAN

UKRAINE
SLOVAKIA

LIECHTENSTEIN

FRENCH

TANZANIA

PAPUA
NEW
GUINEA
SOLOMON
ISLANDS

COMOROS

ANGOLA

MALAWI

ZAMBIA

BOLIVIA

ZIMBAWE

NAMIBIA

VANUATU

MOZAMBIQUE
MADAGASCAR

MAURITUS
REUNION

BOTSWANA

PARAGUAY

MAYOTTE
(FRANCE)

NEW CALEDONIA
(FRANCE)
SWAZILAND

Frankfurt
Germany

CHILE
URUGUAY
ARGENTINA

SOUTH
AFRICA

LESOTHO

Mumbai
India

KERGUELEN
ISLAND (FRANCE)

FALKLAND
ISLANDS (UK)
SOUTH
GEORGIA (UK)

HEARD ISLAND
(AUSTRALIA)

AUSTRALIA

Sydney
Australia
NEW
ZELAND

MUMBAI
Thailand Board
of
Investment,
Mumbai
Office
Express Tower, 12th Floor, Barrister Rajni Patel Marg,
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
Tel: +(91 22) 2204 1589-90
Fax: +(91 22) 2282 1071
E-mail:
mumbai@boi.go.th
NEW YORK
Thailand Board of Investment, New
York Office
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F,
250 Greenwich Street, New York, New York 10007, U.S.A.
Tel: +1 (0) 212 422 9009
Fax: +1 (0) 212 422 9119
E-mail:
nyc@boi.go.th
Website: www.thinkasiainvestthailand.com
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 (0) 323 960 1199
Fax: +1 (0) 323 960 1190
E-mail:
boila@boi.go.th
FRANKFURT
Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstraße 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main,
Federal Republic of Germany
Tel:
+49 (069) 9291 230
Fax: +49 (069) 9291 2320
E-mail:
fra@boi.go.th
PARIS
Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thaïlande
8, Rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel:
+(33 1) 5690 2600
Fax:
+(33 1) 5690 2602
E-mail:
par@boi.go.th
STOCKHOLM
Thailand Board
of Investment, Stockholm Office
th
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel:
+46 (0) 8463 1158
+46 (0) 8463 1174-75
Fax:
+46 (0) 8463 1160
E-mail: stockholm@boi.go.th
SYDNEY
Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney
New South Wales 2000, Australia
Tel:       +61 2 9252 4884
    +61 2 9252 4882
E-mail:
sydney@boi.go.th
ที่ตั้งส�ำนักงาน l 159

คณะท�ำส�ำงำนจั
ด
ท�
ำ
หนั
ง
สื
อ
50
ปี
นักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
นางสาวกาญจนา นพพันธ์
นายสถาปนา พรหมบุ ญ
นางสาวอุ ษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว
นางสาววันทนา ทาตาล
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ
นายวุ ฒิชัย ภิสัชเพ็ญ
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
นางสาวสุวิดา ธัญวงษ์
นางสาวณัฐวีณ์ ทวีพงศภัทร์
นางสาววรกานต์ แซ่ ล่ิม
นางสาวอิสริยา เฉลิมศิริ
ขอขอบคุณ
นายพลพัฒน์ นภาวรานนท์
นายธรรมรัตน์ รัตนพันธ์
นางสาวนันทนาฏ กฤษณจินดา
นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์
นายศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์
นางสาวฑิมภ์พร ประสิทธิ์ไพศาล
นางสาวชุ ติมา ด�าแก้ว
และเจ้าหน้าที่บีโอไอทุกท่าน

ประธานคณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างานและเลขานุการ
คณะท�างานและผู ้ช่วยเลขานุการ
คณะท�างานและผู ้ช่วยเลขานุการ
คณะท�างานและผู ้ช่วยเลขานุการ
คณะท�างานและผู ้ช่วยเลขานุการ

พิมพ์บนกระดาษกรีนแม็ท 125 แกรม ที่ผลิตจาก
เจ้าของ

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดี-รังสิต
จตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. (+66) 2553 8111
โทรสาร. (+66) 2553 8222
www.boi.go.th

จัดท�ำโดย

บริษัท หัวใหญ่ จ�ำกัด
เลขที่ 22/17 ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม
จตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. (+66) 2938 2993, (+668) 5142 6470
โทรสาร. (+66) 2938 2994
www.huayai.com

พิมพ์โดย

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 30/88 หมู ่ท่ี 1 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุ ทรสาคร จ.สมุ ทรสาคร 74000

ภาพประกอบ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Pic by Neil Palmer (CIAT). (P.83, P.86 - 87)
www.flickr.com/photos/drflint (P.71, P.154)
www.pixabay.com

