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สารจากรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ปี 2557 ที่ผ่านพ้นไป นับว่าเป็นปีแห่งความท้าทาย
อย่างยิ่งของเศรษฐกิจไทย หลังจากที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับภาวะความไม่สงบทางการเมืองต่อเนือ่ ง
มานานหลายเดือนตัง้ แต่ปี 2556 ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า
การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว เมื่ อ สถานการณ์
ทางการเมืองปรับตัวดีขึ้น บ้านเมืองอยู่ในภาวะ
สงบสุข ส่งผลให้ความเชือ่ มัน่ ต่อประเทศไทย ทัง้ ของ
นักลงทุนไทยและต่างชาติเพิม่ สูงขึน้ เศรษฐกิจไทย
จึงเริม่ ส่งสัญญาณขยายตัวดีขนึ้ เรือ่ ยๆ และมีแนวโน้ม
จะปรับตัวดีขึ้นอีกในอนาคต

ภายหลังสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ โดยมี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน
กรรมการ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2557 เป็นต้นมา ได้มกี ารเร่งรัด
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ที่ค้างอยู่ โดยในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2557 มีการ
อนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น จ� ำ นวนมากถึ ง กว่ า 1,000
โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 6.7 แสนล้านบาท

3,000 โครงการ มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น สู ง เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ถึ ง
2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค�ำขอรับการส่งเสริมของ
นักลงทุนที่ประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเดิมที่
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในปี 2557 คือ การ
ประกาศใช้ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2564)” เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการก�ำหนด
ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศในอนาคต โดยได้ผา่ น
นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังได้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่
เร่งท�ำความเข้าใจกับนักลงทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟู 25 พฤศจิกายน 2557 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศและเสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี
เศรษฐกิจไทยผ่านสื่อชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้น
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นกลไกส�ำคัญใน
การน� ำ เสนอศั ก ยภาพและความแข็ ง แกร่ ง ของพื้ น ฐานทาง
การน�ำพาประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับ
เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย
ปานกลาง (Middle Income Trap) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
ผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย และ ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ท�ำให้ ระยะยาว โดยได้มกี ารปรับเปลีย่ นทิศทางของนโยบายและการ
สถานการณ์การลงทุนในปี 2557 กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดย ด�ำเนินงานในหลายประการ อาทิเช่น
มีค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 จ�ำนวนมากกว่า
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• มุ่งส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับทรัพยากรในประเทศ การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และที่ส�ำคัญต้อง
เป็นอุตสาหกรรมที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) นโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(Trading Nation) โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจการส�ำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ (IHQ) และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(ITC) นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นโยบายการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
แก่พชื ผลทางการเกษตรของประเทศ นโยบายพลังงานทดแทน
นโยบายการเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น

• ปรั บ เปลี่ ย นตั ว ชี้ วั ด จากเม็ ด เงิ น ลงทุ น เป็ น การวั ด ผลเชิ ง
คุณภาพมากขึ้น รวมทั้งจะติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
เพือ่ ให้สามารถวัดผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของการส่งเสริม
การลงทุนได้ชัดเจนขึ้น
การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ใหม่นับเป็นภารกิจที่ท้าทายมาก เนื่องจากยังมีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเป็นอุปสรรค
ในอนาคตหลายประการ เป็นต้นว่า การขาดแคลนแรงงาน
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่อยู่ในระดับต�่ำ การแข่งขันแย่งชิงการลงทุนจากประเทศ
คู่แข่ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่ดิฉันเชื่อมั่น
ว่า เราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายเหล่านี้ได้
อย่างแน่นอน และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พร้อมจะเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของ
ประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

• การให้สทิ ธิประโยชน์จะพิจารณาจากความส�ำคัญของกิจการ
นั้นๆ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก และมีสิทธิ
ประโยชน์ที่ให้เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของตนเองและอุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น
เช่น การลงทุนท�ำวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การฝึกอบรม
เทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เป็นต้น
• เพิม่ บทบาทในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก โดยภารกิจนี้จะทวีความ
ส�ำคัญมากขึ้นในอนาคต

นางหิรัญญา สุจินัย
รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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วิสัยทัศน์ และอ�ำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการลงทุน
ส่งเสริมการลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทัง้ ในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

อ�ำนาจหน้าที่
(1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย
(3) ด�ำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุน และชักจูงให้มกี ารลงทุนในกิจการทีส่ ำ� คัญและเป็นประโยชน์
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
(4) จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนส�ำหรับผู้สนใจลงทุนและลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนใน
การเตรียมโครงการลงทุน การหาผู้ร่วมลงทุน และด�ำเนินการตามโครงการลงทุน
(5) วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตาม
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(6) ศึกษาค้นคว้าหาลูท่ างในการลงทุน จัดท�ำรายการความเหมาะสมของการลงทุน วางแผนส่งเสริมการลงทุน และ
ประสานการแก้ไขปัญหานักลงทุน
(7) ศึกษา รวบรวม และให้บริการข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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กรรมการ

ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ที่ปรึกษา

กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
นายประกิจ ชินอมรพงษ์
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นายภัคพล งามลักษณ์
นายสมชาย หาญหิรัญ
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โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อเลขาธิการ

ศูนย์บริการลงทุน

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตท�ำงาน

ศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน
One Start One Stop
Investment center - OSOS

• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

(เชียงใหม่และพิษณุโลก)
(นครราชสีมา)
(ขอนแก่น)
(ชลบุรี)
(สงขลา)
(สุราษฎร์ธานี)

ส�ำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

ส�ำนักบริหารกลาง
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�ำนักบริหารการลงทุน 1

ส�ำนักบริหารการลงทุน 2

ส�ำนักพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการลงทุน

ส�ำนักบริหารการลงทุน 3

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และนโยบายการลงทุน

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงไทเป ไต้หวัน
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

ส�ำนักบริหารการลงทุน 4

ส�ำนักสารสนเทศ
การลงทุน
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การบริหารองค์กร
และอัตราก�ำลัง
18
20
22
24
25
26

ผู้บริหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง/ศูนย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค
อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
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ผู้บริหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. นางหิรัญญา สุจินัย
3

1

2

4

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(รักษาราชการแทนเลขาธิการ)

2. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
รองเลขาธิการ

3. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

4. นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการ

19
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง/ศูนย์

1

2

3

4 5

6

1. นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

4. นางศิริพร นุรักษ์

2. นายเจษฎา ศรศึก

5. นางสาวบงกช อนุโรจน์

3. นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์

6. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

ผู้อ�ำนวยการ ระดับสูง

ส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน

ส�ำนักสารสนเทศการลงทุน
ส�ำนักการตลาดเพื่อการลงทุน
ส�ำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
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7 8 9 10 11 12 13

7. นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร

10. นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา

8. นางสาวจิตรา กุลวานิช

11. นายดุสิต ไตรศิริพานิช

9. นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล

12. นายชาตรี ลิ้มผ่องใส

ส�ำนักบริหารการลงทุน 3
ส�ำนักบริหารกลาง

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
ส�ำนักบริหารการลงทุน 2
ส�ำนักบริหารการลงทุน 1

13. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
ส�ำนักบริหารการลงทุน 4
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1 2 3 4

5 6

7

1. นายสลิล วิศาลสวัสดิ์

4. นางสุวรีย์ พัฒนวิทยากุล

2. นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์

5. นางวัชรี ถิ่นธานี

3. นางสาวกนกพร โชติปาล

6. นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

7. นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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8. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
8 9 10 11 12 13 14

ณ ไทเป ไต้หวัน

9. นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

10. นายนฤชา ฤชุพันธุ์

ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

11. นางสาวชลีพร เฮงตระกูล

ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

12. นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์
ณ นครลอส แอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

13. นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร

ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

14. นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล

ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
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ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

1

2

3

4 5

6

1. นายพิชิต เดชนีรนาท

4. นายสุวิชช์ ฉั่ววิเชียร

2. นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล

5. นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร

3. นายชนินทร์ ขาวจันทร์

6. นายวีรพงษ์ ศิริวัน

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
(สงขลา)
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
(ชลบุรี)

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
(ขอนแก่น)
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา)
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อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ สกท. ดังต่อไปนี้
ข้าราชการ		
จ�ำแนกเป็น
ชาย
หญิง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

25
วุฒิการศึกษา

275 คน
83 คน
192 คน

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต�่ำกว่าปริญญา	

จ�ำนวน 3
จ�ำนวน 177
จ�ำนวน 81
จ�ำนวน 14
รวม
275

คน
คน
คน
คน
คน

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2557 (จ�ำแนกตามลักษณะรายจ่าย)
ลักษณะรายจ่าย

1. ค่าใช้จ่ายด�ำเนินกิจกรรม
• งบด�ำเนินงาน (ค่าสัมมนา โฆษณา
และวัสดุโฆษณา)
• งบรายจ่ายอื่น
2. ค่าใช้จ่ายประจ�ำ
• งบบุคลากร
• งบด�ำเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน
• งบลงทุน
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปี2556 (ล้านบาท)
ปี2557 (ล้านบาท)

366.4
30.0

378.2
28.5

336.4
469.9
238.8
231.0
0.0
0.0
836.3

349.7
459.3
237.0
222.3
20.0
20.0
857.5

เปลี่ยนแปลงจากปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

11.8
-1.5

3.2
-5.0

13.3
-10.6
-1.8
-8.7
20.0
20.0
21.2

4.0
-2.3
-0.8
-3.8
0.0
0.0
2.5

ปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 857.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2556 จ�ำนวน 21.2 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 เพือ่ ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์สง่ เสริมการลงทุนเพือ่ พัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามงบรายจ่ายได้ดังนี้
• งบบุคลากร จ�ำนวน 237.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.6 ของงบประมาณประจ�ำปี 2557
• งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 250.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.2 ของงบประมาณประจ�ำปี 2557
• งบลงทุน จ�ำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของงบประมาณประจ�ำปี 2557
• งบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 349.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของงบประมาณประจ�ำปี 2557
ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2557 (จ�ำแนกตามกิจกรรม)
ลักษณะรายจ่าย

1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมส�ำคัญตาม
นโยบายรัฐบาล
2. การด�ำเนินภารกิจในต่างประเทศ
3. การเจรจาและท�ำข้อตกลงด้านการลงทุน
ในเวทีระหว่างประเทศ
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปี2556 (ล้านบาท)
ปี2557 (ล้านบาท)

496.8

505.6

268.9
5.0
45.6
20.0
836.3

เปลี่ยนแปลงจากปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

8.8

1.8

263.7
4.5

-5.2
-0.5

-1.9
-10.0

48.2
35.5
857.5

2.6
15.5
21.2

5.7
77.5
2.5
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งบแสดงฐานะการเงิน

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

62,191,521.52
35,341,586.33
8,461,602.53
331,623.40
8,956,331.99
115,282,665.77
6,664,638.71
80,706,237.90
20,549,334.88
107,920,211.49
223,202,877.26

เจ้าหนี้ระยะสั้น
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

30,917,924.81
1,903,766.12
8,956,331.99
5,011,922.68
220,000.00
47,009,945.60

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14,383,098.22
5,000,000.00
185,584.91
19,568,683.13
66,578,628.73

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

156,624,248.53
ทุน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

71,608,070.81
85,016,177.72
156,624,248.53
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

858,161,797.08
18,600.00
4,271,829.57
862,452,226.65

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

280,268,802.10
48,932,203.74
78,807.50
494,543,687.05
5,650,105.53
20,670,170.61
27,161,832.31
4,787,694.42
882,093,303.26
-19,641,076.61

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2557
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ยุทธศาสตร์การลงทุน /
นโยบายส�ำคัญ
30 นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2557
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ส�ำคัญ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2564)
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น มี ม ติ เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2557 ให้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ
7 ปี (พ.ศ. 2558–2564) เป็นแผนแม่บทก�ำหนดทิศทางการ
ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยในระยะ 7 ปีข้างหน้า โดยได้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ดังนี้
“ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของ
ไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้น
การเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap)
และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนด
นโยบายส่งเสริมการลงทุน 6 ข้อด้วยกัน กล่าวคือ
(1)

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม และการลด
ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

(2)

ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการ
ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการ
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

(3)

ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ ของการลงทุน (Cluster)
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า

(4)

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการ
สร้างความมั่นคงในพื้นที่

(5)

ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ช ายแดน ทั้ ง ในและนอกนิ ค ม
อุตสาหกรรม เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(6)

ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย
และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริม
การลงทุนใน 6 ด้านที่ส�ำคัญ คือ
(1)

การก�ำหนดประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมปรับ
เปลี่ยนให้มีเป้าหมายชัดเจนและจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญมากขึ้น (Focus & Prioritized)

(2)

การให้สิทธิประโยชน์ปรับจากเดิมที่ให้สิทธิโดย
พิ จ ารณาประเภทกิ จ การประกอบกั บ พื้ น ที่ ที่ ต้ั ง
(Activity & Zone-based Incentives) เป็นการให้
สิทธิประโยชน์พ้ืนฐานที่ต่างกันตามล�ำดับความ
ส�ำคัญของประเภทกิจการและให้สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�ำกิจกรรมที่มีคุณค่าหรือการตั้งกิจการในพื้นที่ที่
ต้องการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ (Activity &
Merit-based Incentives)

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ให้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558–2564) เป็นแผน
แม่บทก�ำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยในระยะ 7 ปีขา้ งหน้า

รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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(3)

(4)

(5)

A1
A2
A3
A4
B1
B2

การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคปรับเปลี่ยนจาก
การก�ำหนดเขตส่งเสริม 3 เขต (เขต 1-3) เป็นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การรวมกลุ ่ ม ของการลงทุ น หรื อ
“คลัสเตอร์ (Cluster)” ทีส่ อดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่และสร้างความเข้มแข็งของ Value chain โดย
ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งก�ำหนดให้กิจการ
ที่ตั้งในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำจ�ำนวน 20 จังหวัด
ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ
การอ�ำนวยความสะดวกด้านการลงทุนปรับเปลีย่ น
จากการส่งเสริมโดยเน้นการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เป็ น การปรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ เ หมาะสม
และเน้นการให้สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากรเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการลงทุน และเสริมสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี
การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพิ่ม
บทบาทในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
เพื่ อ แสวงหาแหล่ ง ทรั พ ยากรใหม่ ๆ ทดแทน
ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด แสวงหา
โอกาสจากการรวมกลุ ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) และเพิ่มบทบาทของประเทศไทย
ในเวทีโลก

(6)

การก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ใหม่ ป รั บ เพิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รจากเดิ ม ที่ ก� ำ หนดมู ล ค่ า
ค�ำขอรับการส่งเสริมเป็นหลัก เปลีย่ นเป็นการวัดผล
จาก 2 ตัวชี้วัด คือ มูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริม และ
คุณค่าของโครงการลงทุน (Investment Value &
Outcome) โดยส�ำนักงานจะติดตามและประเมินผล
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวัดผลประโยชน์และ
ความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุนได้ชัดเจนขึ้น

รูปแบบของสิทธิประโยชน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ประกอบด้วย
2 ส่วนคือ สิทธิประโยชน์พื้นฐานตามประเภทกิจการ และสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
1. สิทธิประโยชน์พนื้ ฐานตามประเภทกิจการ (Activity-based
incentives)
ในการจัดท�ำบัญชีประเภทกิจการใหม่ จะแบ่งกิจการที่ให้การ
ส่งเสริมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A และกลุ่ม B โดยกลุ่ม A
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ A1 A2 A3 A4 ส่วนกลุ่ม B แบ่งเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ B1 และ B2
2. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Meritbased Incentives)
เป็นการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุน
หรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม
มากขึ้น ดังนี้

เป็นกลุ่มกิจการที่มีความส�ำคัญสูงสุด ได้แก่ กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง หรืออุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge-based
Industries) ที่เน้นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมาก กิจการที่ใช้เงินลงทุนสูง กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ กิจการอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ส�ำคัญ และกิจการที่มีความส�ำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่มีการลงทุนใน
ประเทศหรือมีน้อยมาก จึงจ�ำเป็นต้องให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีฐานการผลิตอยู่บ้างแล้ว แต่ยังคงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีต�่ำกว่าหรือมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนน้อยกว่ากลุ่ม A1-A3 แต่มีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบใน
ประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมที่ไทยมีขีดความสามารถในการเป็นฐานการผลิตหลักของ
ภูมิภาคและของโลก
กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่น�ำมาผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิ
ประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (Non-tax)
กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่น�ำมาผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (Non-tax)
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2.3 Merit เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

2.1 Merit เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
จ�ำนวนวงเงินภาษีเงินได้ทจี่ ะได้รบั ยกเว้นเพิม่ เติม ให้คำ� นวณจาก
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ตามสัดส่วนที่ก�ำหนด (%)
ทั้งนี้ จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมข้างต้นตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิม
่ เติม* (พร้อม
วงเงินเพิม
่ เติม)

1% หรือไม่น้อยกว่า 200 ลบ.
2% หรือไม่น้อยกว่า 400 ลบ.

1 ปี
2 ปี

3% หรือไม่น้อยกว่า 600 ลบ.

3 ปี

* หมายเหตุ: สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมสูงสุดไม่เกิน 8 ปี

2.2 Merit เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
กรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำที่สุดของ
ประเทศ 20 จังหวัด(กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ
บุรรี มั ย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮอ่ งสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล�ำภู
อุบลราชธานี และอ�ำนาจเจริญ)จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
-

-

ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ 3 ปี หากเป็น
กิจการในกลุ่ม A1 และ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้ 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
ได้รบั สิทธิหกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ 2
เท่า เป็นเวลา 10 ปี และหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้าง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

หากตั้ ง สถานประกอบการในนิ ค มอุ ต สาหกรรมหรื อ เขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพิ่ม 1 ปี (ยกเว้นกิจการในกลุ่ม B ไม่อาจได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมในข้อนี้)

มาตรการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะมีส่วนส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ก�ำหนดให้การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจน�ำการทหาร เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 3/2557
เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงวันที่18 ธันวาคม 2557 โดยนโยบาย
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล และ
4 อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอ
สะบ้าย้อย และอ�ำเภอเทพา
นักลงทุนสามารถเลือกขอรับการส่งเสริมได้ตาม 3 มาตรการดังนี้
ประการแรก กรณีทวั่ ไป ก�ำหนดให้ทกุ ประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่ง
เสริมได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสุด ได้แก่ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักรลดหย่อนอากรขาเข้า 75% ส�ำหรับวัตถุดบิ น�ำเข้า
มาผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศเป็นเวลา 5 ปียกเว้นภาษีเงินได้ 8
ปี (ไม่จำ� กัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล) ลดหย่อนภาษีเงินได้

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

วงเงินเพิม
่

1. R&D ทั้งท�ำเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ
2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย
หน่วยงานรัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51% ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและ การให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งท�ำเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการ เห็นชอบ

200%
100%
100%
100%
100%
100%
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นิตบิ คุ คล 50% เป็นเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา
2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 15 ปี หักเงินลงทุนในการ
ติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 25% ของเงินลงทุน
เงื่อนไข คือ ลงทุนขั้นต�่ำ  500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน อนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้
มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่
น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้วและต้องยื่นค�ำขอ
รับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประการที่สอง กรณีพิเศษ ผู้ประกอบการรายเดิมไม่ว่าจะอยู่
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง
โครงการเดิม และโครงการลงทุนใหม่ทลี่ งทุนใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อ�ำเภอที่ระบุในจังหวัดสงขลา
โครงการเดิมจะยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี (Cap 100% ตามเงินลงทุน
ของโครงการใหม่)
โครงการใหม่ จะยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรลดหย่อนอากร
ขาเข้า 75% ส�ำหรับวัตถุดบิ น�ำเข้ามาผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ
เป็นเวลา 5 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี (ไม่จ�ำกัดวงเงินยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล)ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา
5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 15 ปี หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก 25% ของเงินลงทุน
เงื่อนไข คือ ลงทุนขั้นต�่ำ  500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน อนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้
มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่
น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครือ่ งจักรใช้แล้ว ต้องยืน่ ค�ำขอส�ำหรับ
โครงการใหม่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมยื่นหนังสือ

ยืนยันการลงทุนในโครงการเดิมต้องยื่นค�ำขอของโครงการเดิม
เมื่อโครงการใหม่แล้วเสร็จพร้อมเปิดด�ำเนินการ
ประการที่สาม การส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมหรือ
ในพื้นที่คลัสเตอร์ รองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรลดหย่อนอากรขาเข้า 75% ส�ำหรับ
วัตถุดิบน�ำเข้ามาผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศเป็นเวลา 5 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี (ไม่จำ� กัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง
ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเป็นเวลา 15
ปี หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
25% ของเงินลงทุน
เงื่อนไข คือ ถ้าโครงการแรกยื่นขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560และมีโครงการขยายที่ยื่นขอรับส่งเสริมและมี
รายได้กอ่ นสิน้ สุดเวลายกเว้นภาษีเงินได้ของโครงการแรก สามารถ
รวมโครงการแรกเข้ากับโครงการขยายโครงการแรกลงทุนขั้นต�่ำ 
500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนโครงการขยาย
ลงทุนไม่ต�่ำกว่า 25% ของเงินลงทุนโครงการแรก และไม่น้อย
กว่า 500,000 บาทอนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ
มาใช้ได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักรใหม่
มูลค่าไม่น้อยกว่า1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว ผ่อนผันให้
ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื และต้องยืน่ ค�ำขอรับการส่งเสริมภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับปรุงการด�ำเนินการในด้านต่างๆ ทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมา
ใช้พลังงานทดแทน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเห็นชอบให้
ขยายเวลามาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพออกไปพร้ อ มกั บ
ปรับปรุงให้มขี อบข่ายกว้างขึน้ เพือ่ กระตุน้ ให้กจิ การทีด่ ำ� เนินการ
อยู่แล้วลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และประสิทธิภาพในโครงการให้
มากขึน้ และได้ออกประกาศที่ 1/2557 เรือ่ งมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลงวันที่ 16 กันยายน
2557 ซึ่งมาตรการฯ นี้ ประกอบไปด้วยการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน 3 ด้าน ดังนี้
1)

การลงทุ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เพื่ อ
ประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
ใช้พลังงานทดแทน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2)

การลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

3)

การลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ซึ่งรายละเอียด ในแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ การประหยัดพลังงาน การ
ใช้พลังงานทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จะมีราย
ละเอียดตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการพิจารณา ดังนี้
ด้าน

ประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัด

• การใช้พลังงานต้องลดลงตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนด
• มูลค่าของพลังงานทีป่ ระหยัดได้ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่ามูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับ
ยกเว้น

น�ำพลังงานทดแทน • มีการเปลีย่ นมาใช้พลังงานทดแทนตามชนิด
มาใช้ในกิจการ
ทีก่ ำ� หนดเพือ่ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล
ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

• ปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศ หรือ
ปริมาณการระบายน�้ำทิ้ง หรือปริมาณสาร
มลพิษในน�ำ้ ทิง้ ลดลงตามความเหมาะสมใน
เชิงเทคโนโลยีที่ใช้

2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ การปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้าน

ตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสาย
การผลิต เช่น การติดตั้งหุ่น
ยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ
หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ท�ำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

• ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
• อัตราการได้มา (Yield)
• ตัวชีว้ ัดผลผลิตภาพแรงงานเชิง
มูลค่าเพิ่ม
• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของ
เครื่องจักร
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3. มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้าน

ตัวชี้วัด

การวิจัยพัฒนา และ • จะต้ องมี การลงทุ นด้ า นวิ จัย และพั ฒ นา
ออกแบบทางวิศวกรรม หรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด
• จะต้องมีการลงทุนหรือมีคา่ ใช้จา่ ยด้านวิจยั
และพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปี
แรกรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมตามมาตรการนี้ ทัง้ นี้ กรณีเป็น
SMEs จะต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
หรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

ส�ำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้
มีการก�ำหนดสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข ดังนี้
สิทธิและประโยชน์
-

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต

-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 50%
ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
ในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลจากรายได้ของกิจการทีด่ ำ� เนินการอยูเ่ ดิม

-

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ให้นบั จากวัน
ที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข
-

มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว
ไม่วา่ จะได้รบั ส่งเสริมหรือไม่ได้รบั การส่งเสริม หาก
ไม่ได้รบั ส่งเสริม ต้องเป็นประเภทกิจการทีป่ ระกาศ
ให้การส่งเสริมการลงทุน

-

โครงการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น อยู ่ เ ดิ ม
สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้
ได้ เมื่อระยะเวลายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลนัน้ สิน้ สุดลงแล้วหรือเป็นโครงการทีไ่ ม่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-

ให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมแก่โครงการที่
ด�ำเนินการอยูเ่ ดิมในทุกขนาดการลงทุนทีข่ อรับการ
ส่งเสริมตามมาตรการนี้

-

จะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจาก
วันที่ออกบัตรส่งเสริม

-

จะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่
ดินและทุนหมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จะลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่
ดินและทุนหมุนเวียน โดยผู้ประกอบการที่จะเข้า
ข่ายเป็น SMEs จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
•

เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริม
และไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ต้องมีสินทรัพย์
ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
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ต้องถือหุน้ โดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็น
สัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

1) จะต้องเสนอแผนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
หรือออกแบบทางวิศวกรรม

กรณีการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงกิจการในด้านพลังงาน
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี เ งื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ว่ า จะต้ อ ง
เสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
การประหยัดพลังงาน น�ำพลังงานทดแทนมาใช้
ในกิจการ หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ด�ำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

2) จะต้องลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและ
พัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อย
กว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับ
จากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ
นี้ ทั้งนี้ กรณีเป็น SMEs จะต้องลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม
ไม่น้อยกว่า 0.5% ของยอดขายรวมใน 3 ปี
แรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตาม
มาตรการนี้

•
-

1) จะต้ อ งลงทุ น ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รไปสู ่
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ให้เกิดการใช้พลังงาน
ลดลงตามสัดส่วนที่ก�ำหนด
2) จะต้องลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อน�ำ
พลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตาม
ทีก่ ำ� หนด เมือ่ เทียบกับการใช้พลังงานทัง้ สิน้
3) จะต้องลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการ
ลดปริมาณของเสีย น�้ำเสีย หรืออากาศตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
-

-

กรณี ล งทุ น ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต มีเงือ่ นไขเพิม่ เติมว่า จะต้อง
เสนอแผนลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร เช่น การน�ำ
ระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในสายการผลิตทีม่ อี ยูเ่ ดิม เพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
กรณีลงทุนเพื่อปรับปรุงกิจการในด้านวิจัย พัฒนา
และออกแบบทางวิศวกรรม มีเงือ่ นไขเพิม่ เติม ดังนี้

4. เพื่ อ เร่ ง รั ด การลงทุ น และสามารถประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะต้องยื่นค�ำขอฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้าง
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนส�ำหรับระยะแรก โดยใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อสนองนโยบายข้างต้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
เห็นชอบเกี่ยวกับการให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมมากกว่า
หลักเกณฑ์ปกติกรณีตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และออก
ประกาศที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ก�ำหนดมาตรการ
สนับสนุน ดังนี้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและพัฒนา (SMEs) นับว่ามีบทบาทส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันที่เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้และ
Creative Economy บทบาทของ SMEs ได้ทวีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น
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กรณีเป็นกิจการทัว่ ไปในประเภทกิจการทีอ่ ยูใ่ นข่าย
ให้การส่งเสริม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณี
ตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ
ทีส่ ดุ ของประเทศ 20 จังหวัด คือ ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลเพิม่ เติมอีก 3 ปี และหากเป็นกิจการกลุม่
A1 และ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
8 ปีอยู่แล้ว จะลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่ง
หนึ่ง เพิ่มเติมอีก 5 ปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการ
ส่งเสริมตามมาตรา 35(2) และ (3)
กรณี เ ป็ น กิ จ การเป้ า หมายส� ำ หรั บ เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�ำหนด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี โดยจ�ำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง เพิ่มเติม
อีก 5 ปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมเขต
ส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 35 (2) และ (3)

3. ต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มาตรการส่งเสริมการลงทุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและพัฒนา (SMEs) นับว่ามี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบนั ทีเ่ ป็น
เศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของ SMEs
ได้ทวีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ส�ำคัญของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้มนี โยบายส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs อย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า SMEs จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน
ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 5/2557
เรื่องมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่ SMEs มากกว่าปกติ หากเป็น 38
ประเภทกิ จ การที่ ก� ำ หนดในประกาศ โดยยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิตบิ คุ คลแก่ SMEs เพิม่ เติมอีก 2 ปี ผ่อนปรนเงือ่ นไขให้สทิ ธิและ
ประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าโครงการให้ยดื หยุน่ มากขึน้ ผ่อนปรน
เงือ่ นไขเงินลงทุนขัน้ ต�ำ่ ลดลงเหลือ 5 แสนบาท ผ่อนปรนเรือ่ งการ
ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ ขณะเดียวกันเพื่อให้เป็น SMEs
อย่างแท้จริง ก�ำหนดเงื่อนไขเมื่อรวมกิจการทั้งหมดแล้วทั้งทีได้
รับและไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัทจะต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ
หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้าน
บาท รวมถึงต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
51% ทั้งนี้ หากเป็นกิจการของ SMEs ที่ไม่อยู่ใน 38 ประเภท
กิจการข้างต้น ก็สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ปกติตามประกาศ 2/2557
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การตลาดเชิงรุกเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
การศึกษาและวิเคราะห์ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างชาติ
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน
ศูนย์บริการลงทุน
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การตลาดเชิงรุกเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
การตลาดเชิ ง รุ ก เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ จ ะชั ก จู ง การลงทุ น ไปสู ่
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสภาวะปั จ จุ บั น
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
ปลายปี 2558 จะท�ำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็ น ที่ จั บ ตามองของนั ก ลงทุ น จากต่ า งประเทศ โดยการ
ที่ จ ะให้ นั ก ลงทุ น ที่ มี ศั ก ยภาพตั ด สิ น ใจเข้ า มาลงทุ น ใน
ประเทศไทยนั้น องค์ประกอบส�ำคัญคือ ข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง รวมถึงช่องทางเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
ของนักลงทุนทันเวลาที่ต้องตัดสินใจ ท�ำให้ส�ำนักงานต้อง
เร่งพัฒนารูปแบบการชักจูงการลงทุนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้น โดยการท�ำตลาดเชิงรุกในปัจจุบันจะเน้น
ในเรือ่ งคุณภาพของการลงทุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของประเทศ
มากกว่าปริมาณ โดยมีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน

มุ่งสู่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
การชั ก จู ง การลงทุ น จากต่ า งประเทศในปี 2557 ที่ ผ ่ า นมา
ในช่ ว งต้ น ปี เ ป็ น การชั ก จู ง เชิ ง รุ ก เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ภ าพลั ก ษณ์ แ ละ
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ ก ลั บ คื น มาโดยเร็ ว เนื่ อ งจากภาวะ
เศรษฐกิ จ และการลงทุ น ในประเทศได้ รั บ ผลกระทบจาก
เหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งที่ ยื ด เยื้ อ ซึ่ ง ส� ำ นั ก งาน
ได้ ใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารชี้ แจงท� ำ ความเข้ า ใจผ่ า นกิ จ กรรมชั ก จู ง
การลงทุ น เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น ได้ ท ราบว่ า ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต จนถึ ง
ปัจจุบันไม่ว่าการเมืองของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2557

แปรรูปเกษตร อาหารแปรรูป

อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอากาศยาน
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมบริการ (เช่น ROH โลจิสติกส์
วิจัยและพัฒนา เป็นต้น)
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
ไบโอเทค

รูปแบบใด การลงทุนของต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทย
ก็ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นอกจากนี้ ส�ำนักงานได้วางแผนชักจูงการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่ที่วางไว้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2558 โดย
ส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายใหม่นี้จะมุ่งเน้น อุตสาหกรรมที่
มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ จะส่งผลท�ำให้การชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
มีเป้าหมายชัดเจนและเน้นการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับกิจกรรมชักจูงการลงทุนเชิงรุกในรอบปี2557ที่ผ่านมา
แม้ว่าไม่มีคณะโรดโชว์ด้านการลงทุนที่น�ำโดยผู้น�ำระดับสูงของ
รัฐบาลไปเยือนต่างประเทศ แต่การจัดกิจกรรมชักจูงเชิงรุกใน
ระดับส�ำนักงานก็ยังด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างความ
เชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทย การสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานพันธมิตร และเน้นชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุม่
เป้าหมาย โดยในปีทผี่ า่ นมาส�ำนักงานได้กำ� หนดกลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายไว้ตามตาราง

กิจกรรมชักจูงเชิงลึกและสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ส�ำนักงานได้จัดคณะไปชักจูงการลงทุนจากประเทศเป้าหมาย
และมุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายรายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยให้ความส�ำคัญ
ต่ออุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม โดยความร่วมมือระหว่างคณะท�ำงานชักจูงการลงทุน
จากประเทศต่างๆ (Country Desk) ณ ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

ประเทศเป้าหมาย

สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
นอร์เวย์ สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และนิวซีแลนด์
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์
นอร์เวย์ รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน สวีเดน ฟินแลนด์ จีน อินเดีย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี ฟินแลนด์
นอร์เวย์ ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา สเปน สหราชอาณาจักร อินเดีย
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และส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศทั้ง 14 แห่ง ใน
10 ประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2557 มีคณะชักจูงรวมทั้งสิ้น
56 คณะ และจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 165 ครั้ง ประกอบด้วย
• จัดสัมมนาชักจูงการลงทุนทั่วไป 53 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุม่ ย่อยเจาะกลุม่ เป้าหมายรายสาขา 23 ครัง้
• จัดกิจกรรม Mobile Unit/ Door Knocking/ One on one
Meeting 54 ครั้ง/ จ�ำนวน 302 บริษัท
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 35 ครั้ง/
จ�ำนวน 102 องค์กร
นอกจากนี้ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 14 แห่ง
ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนนอกเหนือจากที่ด�ำเนินการ
ร่วมกับส่วนกลางในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
• จัดสัมมนาชักจูงการลงทุนทั่วไป 14 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุ่มย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายรายสาขา 3 ครั้ง
• จัดกิจกรรม Mobile Unit/Door Knocking/One on One
Meeting 606 ครั้ง/ จ�ำนวน 690 บริษัท
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 299 ครั้ง/
จ�ำนวน 405 องค์กร
• บรรยายในงานสั ม มนาที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานภายนอก
11 ครั้ง

ทิศทางการชักจูงการลงทุนในอนาคต
จากนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใหม่ ที่ เ น้ น ชั ก จู ง การลงทุ น ใน
อุ ต สาหกรรมที่ พั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละเป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม เป็นผลท�ำให้กจิ กรรมชักจูงการลงทุนในช่วงต่อไปข้าง
หน้า จะเน้นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ ส�ำนักงาน
ได้ด�ำเนินการปรับลดจ�ำนวนคณะเดินทางไปชักจูงการลงทุนให้
เหมาะสม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ ส�ำนักงานยังน�ำระบบติดตามนักลงทุนหรือ Investor Tracking System (ITS) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกรายบริษัท และจัดท�ำ
รายชือ่ บริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในกลุม่ เป้าหมายทีใ่ ห้การส่งเสริม อีกทัง้
เร่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั นักลงทุน หรือ Customer Relationship Management (CRM) กับกลุ่มบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมราย
เดิมในกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ขยายฐานการผลิตในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมได้ด�ำเนินการควบคู่
ไป เช่น จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เว็บไซต์ หรือทางสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ
แนวทางของการด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ ให้แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป
ที่สนใจต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน
สื่อสารเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้รบั ผล
กระทบจากปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความไม่สงบ
ทางการเมือง การปิดท่าอากาศยาน อุทกภัย ฯลฯ กระทบ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรุนแรง
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จึ ง ได้ โ ฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เสริ ม สร้ างภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
• เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักท่องเที่ยว
และคู่ค้าของไทย
• เพื่อตอกย�้ำโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
• เพือ่ สร้างความตระหนักรูว้ า่ ประเทศไทยปลอดภัย พร้อม
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ และมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง
• ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระยะยาวในฐานะ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Regional Economic
Power House)

Investment Campaign : “Think Asia, Invest
THAILAND An Asian Hub, a World of Opportunity”
ส�ำนักงานได้ใช้แคมเปญ “Think Asia, Invest THAILAND An
Asian Hub, a World of Opportunity” มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่ง
เป็นการน�ำข้อได้เปรียบของประเทศไทยมาน�ำเสนอผ่านรูปแบบ
“การแข่งขันกรีฑา” ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่อยู่จุดออกตัวในต�ำแหน่งที่

ได้เปรียบจะมีโอกาสชนะสูงกว่าผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ต�ำแหน่งอื่นๆ
เปรียบเสมือนการเลือกประเทศในการลงทุนที่ดี ที่มีความได้
เปรียบในหลายๆ ด้าน
ส�ำหรับปี 2557 ส�ำนักงานยังคงใช้ “Thailand, An ASEAN Hub,
a World of Opportunity 2014” ต่อยอดมาจากแคมเปญของ
ปี 2556 โดยน�ำข้อได้เปรียบของประเทศไทยมาน�ำเสนอผ่าน
“เส้นชัย” ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว จะสามารถเข้าถึงผู้
บริโภคจ�ำนวนมากกว่า 3 พันล้านคนในภูมิภาคได้อย่างง่ายดาย

ก้าวสู่แคมเปญ Tree ในปี 2558
แนวคิ ด โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ใ นปี 2558 ยั ง คงอยู ่ ภ ายใต้
แคมเปญ Think Asia, Invest THAILAND: An Asian Hub, a World
of Opportunity แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเมือง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ การก้าวสูค่ วามเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี 2558 และการประกาศยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนฉบับ
ใหม่ ท�ำให้ต้องปรับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาในการสื่อสาร โดย
ยังคงตอกย�้ำจุดเด่นของไทยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะท�ำเลที่ตั้ง
ในใจกลางเอเชียและผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อเลือก
ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน
แคมเปญ TREE ซึ่งน�ำมาใช้ในปี 2558 ได้น�ำเสนอโดยเปรียบ
เทียบประเทศไทยกับภาพหลัก คือ “ต้นไม้” ที่เติบโตอย่างยั่งยืน
มัน่ คง ผลิดอกสดใส การลงทุนทีย่ งั่ ยืนเปรียบเสมือนกับการเลือก
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เหมาะสม หากเลือกลงทุนในประเทศไทย จะ
มีโอกาสมากมายที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเหมือนต้นไม้
ใหญ่ เหล่านีค้ อื จุดเด่นทีท่ ำ� ให้ไทยเป็นประเทศทีเ่ หมาะสมในการ
ลงทุน ทั้งการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนที่ต้องการท�ำ
ธุรกิจเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชีย

แคมเปญ TREE ซึ่งน�ำมาใช้ ในปี 2558 ได้น�ำเสนอโดยเปรียบเทียบประเทศไทย
กับภาพหลัก คือ “ต้นไม้” ที่เติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง ผลิดอกสดใส การลงทุน
ทีย่ งั่ ยืนเปรียบเสมือนกับการเลือกปลูกต้นไม้ ในพืน้ ทีเ่ หมาะสม หากเลือกลงทุน
ในประเทศไทย จะมีโอกาสมากมายที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเหมือน
ต้นไม้ ใหญ่
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ส�ำหรับ “แต่ละกิ่งก้าน” ได้สะท้อนถึงปัจจัยเด่นและข้อได้เปรียบ
ต่างๆ ที่จะช่วยให้การลงทุนประสบความส�ำเร็จ อาทิ
• การเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนและเอเชีย ท�ำเลที่
ตั้งในใจกลางเอเชียซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ทั้งใกล้ไกลได้สะดวกรวดเร็ว
ประเทศไทยเปรียบเป็นประตูสใู่ จกลางเอเชียทีม่ ผี บู้ ริโภค
มากถึง 3 พันล้านคน อีกทัง้ ยังมีโครงข่ายคมนาคมทีเ่ พียบ
พร้อมทุกรูปแบบ เชือ่ มโยงได้ทงั้ จีน อินเดีย และประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ อันท�ำให้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจได้มากมาย
• โครงสร้างพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกร่ง ไม่วา่ ด้านของการคมนาคม
ขนส่งหรือการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ ความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน เป็นต้น ช่วยให้การ
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• อุตสาหกรรมหลากหลายและเข้มแข็ง ล้วนมีชื่อเสียง
ระดับโลกตั้งแต่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เกษตรและอาหาร
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมบริการ อาทิ ท่องเที่ยว
สุขภาพ
• ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อาทิ การมีห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ที่เข้มแข็ง ความคุ้มค่าในการลงทุน
ทรัพยากรอันหลากหลาย สิทธิและประโยชน์พิเศษ
ขณะที่ “กิ่งส่วนยอดของต้นไม้” สะท้อนถึง New Focus เป็นการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่ต้องการให้มีการลงทุนมาก
ขึน้ เพือ่ ช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามยุทธศาสตร์สง่ เสริม
การลงทุนฉบับใหม่ อาทิ กิจการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยและ
พัฒนา การสร้างคุณค้าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

A strong foundation, excellent location and superior support system ensure your
investment will grow and prosper.
Situated at an ideal location in the crossroads
of Southeast Asia, Thailand oﬀers easy access
to more than 3 billion Asian consumers.
As an investor, you will reap the benefits of the
country’s fertile foundation, including solid
infrastructure and superb connectivity, sound
economic fundamentals, and a diverse landscape
of steady-growth industries.

With a clear focus on promoting sustainable development,
Thailand is launching a new investment priority roadmap
that oﬀers attractive benefits to projects that focus on
advanced technology, R&D, innovation and design. The
benefits also extend to projects that promote value
creation and the green industry.
Invest in Thailand – a land rich in opportunities with the
perfect climate for success.

Head Oﬃce : 555 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,

Tel: (+66) 2553 8111, Fax: (+66) 2553 8222 E-mail: head@boi.go.th

Overseas Oﬃces • Beijing • Frankfurt • Guangzhou • Los Angeles • Mumbai • New York • Osaka • Paris • Seoul • Shanghai • Stockholm • Sydney • Taipei • Tokyo

Think Asia, Invest Thailand
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การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนมีภารกิจหลักในการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยประสานงานกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการลงทุนโดยรวมและการลงทุนในอุตสาหกรรม
ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประสานงานกับหน่วย
งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานักลงทุน
พั ฒ นาและชั ก จู ง ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเพิ่ม
ศักยภาพการค้าการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
ในปี 2557 ส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนได้ด�ำเนินงาน
ตามภารกิจให้ส�ำเร็จลุล่วงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานประสานงานเพื่อแก้ ไขปัญหาให้แก่นักลงทุน
ปัญหาที่พบบ่อยส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คือ ความไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่มีอยู่
มากมายในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้การสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานกับนักลงทุนทีย่ งั ไม่ทวั่ ถึง ท�ำให้การปฏิบตั ขิ อง
ผู้ประกอบการเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบในการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของงานประสานงานเพื่อ
ลดปัญหาและแก้ไขปัญหานักลงทุน โดยได้มีการด�ำเนินงานใน
3 รูปแบบ คือ
1. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการ
ส่งเสริมประสบปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ เป็นปัญหาจากความ

ไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ แต่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจและส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์
ของการลงทุน ปัญหาที่ด�ำเนินการแก้ไขในปี 2557 ได้แก่
• ปัญหาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรล่าช้า
• ปัญหาจากการที่ถูกสรรพากรปรับเพิ่มราคาขายท�ำให้
บริษัทต้องช�ำระภาษีเพิ่ม
• ปั ญ หาการค� ำ นวณสั ด ส่ ว นวั ต ถุ ดิ บ ในประเทศเพื่ อ
จ�ำหน่ายออกจากเขตปลอดอากรโดยใช้สิทธิประโยชน์
ยกเว้น / ลดหย่อนอากร
• ปัญหาการค�ำนวณสัดส่วนวัตถุดบิ ในประเทศเพือ่ ขอใบรับ
รองถิ่นก�ำเนิด (Form-D)
• ปัญหาการน�ำเข้าวัตถุดิบอันตราย
• ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างจาก หน่วยงานท้องถิ่น
• ปัญหาการน�ำเข้าของตามข้อตกลงการค้าทีม่ กี ารก�ำหนด
โควต้าการน�ำเข้า
นอกจากนั้นยังประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขาดความเข้าใจในเรื่องของการกระท�ำ
ในการด�ำเนินการพิธศี ลุ กากร ได้แก่ ความผิดฐานหลีกเลีย่ งอากร
ความผิดฐานส�ำแดงเท็จ ความผิดฐานน�ำของต้องห้ามเข้ามาใน
หรือส่งนอกราชอาณาจักร การใช้สิทธิประโยชน์ของกิจการที่อยู่
ในเขตปลอดอากร
2. ประสานงาน / ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
2.1 ประสานงาน/ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ นโยบายการ
ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝ ีมือ ในกิจ การที่ไ ด้รับ การ
ส่งเสริม โดยรวบรวมข้อมูลการใช้แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อประกอบ
การพิ จ ารณานโยบายผ่ อ นผั น การใช้ แรงงาน

นอกจากนัน้ ยังประสานงานเพือ่ แก้ ไขปัญหาซึง่ มีสาเหตุมาจากการทีผ่ ู้ ได้รบั การ
ส่งเสริมขาดความเข้าใจในเรื่องของการกระท�ำในการด�ำเนินการพิธีศุลกากร
ได้แก่ ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ความผิดฐานส�ำแดงเท็จ ความผิดฐานน�ำ
ของต้องห้ามเข้ามาในประเทศหรือส่งนอกราชอาณาจักร การใช้สิทธิประโยชน์
ของกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากร
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ต่างด้าวไร้ฝีมือ รวมถึงประชาสัมพันธ์และตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้แรงงานต่างด้าวไร้
ฝีมือในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแก่ทั้งกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2.2 ประสานงาน/ด� ำ เนิ น การด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
แรงงาน
•

จัดคณะอาจารย์และนักศึกษาไปพัฒนาทักษะ
และเพิม่ ประสบการณ์ในสถานประกอบการที่
ได้รบั การส่งเสริม เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรม โดยในปี 2557 ด�ำเนิน
การ 2 ครั้ง ดังนี้
1) น� ำ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร ไปศึกษาดูงานที่ บริษัทสยามคู
โบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด จังหวัดปทุมธานี
และบริษัทนิเด็คพรีซิชั่น (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) น�ำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัย
การอาชีพบางปะกง ไปศึกษาดูงานที่ บริษทั
สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ำกัด บริษทั อี
แอนด์ เอช พรีซชิ นั่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษทั คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จังหวัดชลบุรี

•

การประสานให้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
ไทย ญี่ ปุ ่ น จั ด งานเสวนาแบ่ ง ปั น ความรู ้
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “ทักษะด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์” ณ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
•

จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือในโครงการเตรียม
ความพร้ อ มและฝึ ก ทั ก ษะแรงงานเข้ า สู ่ ภ าค
อุตสาหกรรม โดยฝึกอบรมให้แก่ โรงเรียนพระ
ดาบสในมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
-

เพื่อจัดท�ำรูปแบบการพัฒนาก�ำลังคนด้าน
ช่างอุตสาหกรรมทีม่ ที กั ษะและเทคนิคเฉพาะ
ด้าน เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นตัวอย่าง
แก่สถานประกอบการอื่นๆ

-

เตรี ย มความพร้ อ มแรงงานในสาขาช่ า ง
อุ ต สาหกรรม และฝึ ก เทคนิ ค เฉพาะด้ า น
ตอบสนองความต้อ งการแรงงานของภาค
อุตสาหกรรม

-

พัฒนาโมดูลฝึกอบรมที่สถานประกอบการ
สามารถน�ำไปใช้ฝึกอบรมแรงงานได้ภายใน
สถานประกอบการ ใน 6 สาขา ได้ แ ก่
1) ช่างผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล 2) ช่างเชื่อม
3) ช่างยนต์ 4) ช่างซ่อมบ�ำรุง 5) ช่างไฟฟ้า
6) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยโมดูลฝึกอบรม
ประกอบด้วย ผลลัพท์การเรียนรู้ เกณฑ์การ
ประเมินผล ขอบเขตเนือ้ หาวิธกี ารวัดประเมินผล

-

ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาดังกล่าว
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•

เก็บรวบรวมสถิติความต้องการแรงงานในกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมทุกเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส�ำนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ

2.3 จัดท�ำข้อมูลความต้องการแรงงานของบริษทั ทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซด์
3. จัดกิจกรรม Mobile Unit ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ
แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมตามมาตรการ SMEs
ด�ำเนินการรวม 3 ครั้ง มี SMEs เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 112 บริษัท
4. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังจากได้รับการ
ส่งเสริม เช่น เรือ่ งเปิดด�ำเนินการ เรือ่ งเครือ่ งจักรและวัตถุดบิ ทีน่ ำ�
มาใช้ในการผลิต เป็นต้น โดยในปี 2557 ได้จดั สัมมนาทัว่ ประเทศ
รวม 13 ครั้ง ในจ�ำนวนนี้เป็นสัมมนาเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
กรมศุลกากรและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรส�ำหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม 1 ครั้ง เพื่อบูรณาการการท�ำงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การสัมมนาได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบ
การที่ได้รับการส่งเสริมมาก มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,200 คน

กิจกรรมสัมมนาชักจูงและกระตุ้นการลงทุน
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะเร่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของ
ประเทศและกระตุ้นการลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้น ได้จัดสัมมนา
เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นการลงทุน
ในภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ
รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ รวมทั้งแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 13 ครั้งทั่วประเทศ ได้

รับความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาทัง้ จากผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมรวมกว่า 1,200 คน

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนแก่
SMEs ไทย
เป็นกิจกรรมน�ำคณะผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งที่ได้รับการ
ส่งเสริมและทีม่ ศี กั ยภาพในการขอรับการส่งเสริม โดยเน้น SMEs
ในภูมิภาคต่างๆ เดินทางในลักษณะ Cross Region ไปเยี่ยมชม
กิจการที่ประสบความส�ำเร็จ ส�ำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุน
พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับคณะนักลงทุนที่ร่วม
เดินทางและนักลงทุนท้องถิ่นในภูมิภาคที่เดินทางไป นอกจากนี้
ยังเปิดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
ระหว่างคณะผู้ประกอบการที่เดินทางไปและนักลงทุนท้องถิ่น
รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในปี 2557 ได้จัดกิจกรรม
รวม 9 ครั้ง ซึ่งผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือ
ข่ายทางธุรกิจได้ รวมทั้งได้มุมมองใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิต
ส�ำหรับในปี 2557 ส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนยังคง
เดินหน้าด�ำเนินภารกิจพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนโดยรวม และประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไขปัญหานักลงทุน
รวมทัง้ ชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึง่
เป็นภารกิจหลักเพือ่ สร้างความมัน่ ใจและตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD) ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
หรื อ การรั บช่ ว งการผลิ ต เช่ น ยานยนต์ เครื่ อ งใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อีกทั้งช่วยลดการน�ำเข้าวัตถุดิบและ
ชิน้ ส่วนจากต่างประเทศ สร้างโอกาสการจ้างงาน ซึง่ จะส่งผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
จากการประเมินผล 4 ปีที่ผ่านมา (2554-2557) มูลค่าการเชื่อม
โยงทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินกิจกรรมของหน่วย BUILD มีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับในปี 2557 มียอดการเชื่อมโยงมูลค่า
มากถึง 47,432 ล้านบาท ชีใ้ ห้เห็นถึงการสร้างความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนของไทยในอนาคต จึงต้องเร่งผลักดันให้เกิด
การผลิตและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนให้มากขึ้น
ส�ำหรับกิจกรรมที่หน่วย BUILD ได้ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มี
ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Customers) จัดขึ้น
เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น จะเป็นสื่อ
กลางในการติดต่อเพื่อให้มีการพบปะกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิต
ชิน้ ส่วน โดยการพาผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเข้าเยีย่ มชมโรงงานผูซ้ อื้ เพือ่ เปิด
โอกาสให้เห็นภาพของขั้นตอนการประกอบ รวมทั้งเห็นโอกาสที่
จะผลิตชิน้ ส่วนต่างๆ ในการป้อนให้แก่ผซู้ อื้ ซึง่ ก่อให้เกิดการเชือ่ ม
โยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยตรง
2. กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market Place) เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับ Procurement โดยท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การจัดหาแหล่งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน
มาพบกันเสมือนเป็น One-Stop Sourcing Center โดยผู้ซื้อจะมี
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40,000
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3. จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service) และบริการจับคู่
ธุรกิจ (Business Matching) ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ซื้อ
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทีต่ อ้ งการจัดซือ้ ชิน้ ส่วนจากผูผ้ ลิตชิน้
ส่วนในประเทศไทย โดยการจัดหาข้อมูลผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนให้กบั บริษทั
ผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังช่วยจัดให้ทางผู้ซื้อได้พบปะกับผู้ผลิตชิ้นส่วน
ในลักษณะ One-on-One Meeting และประสานงานเกี่ยวกับการ
เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการ
4. จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้
ประกอบการไทย ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยในแต่ละ
ครั้งจะมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องมา
บรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทย เช่น แนวทางในการปรับปรุง
การบริหาร การน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต
เป็นต้น
5. จัดน�ำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงสินค้า
ในระดับนานาชาติ (Internationalization) ในแต่ละปีนั้น จะจัด
กิจกรรมน�ำคณะผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนของไทยไปร่วมงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการในต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้ผผู้ ลิตชิน้
ส่วนไทยได้มโี อกาสเชือ่ มโยงการผลิตกับลูกค้าในต่างประเทศและ
ขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ
6. บริการข้อมูลอุตสาหกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Information) ให้บริการข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม
สนับสนุนของไทย และกลุม่ ประเทศอาเซียน (ASEAN Supporting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หน่วย: ล้านบาท

2555

การน�ำเสนอนโยบายการจัดซื้อ และความต้องการจัดซื้อชิ้นส่วน
พร้อมทั้งน�ำชิ้นส่วนตัวอย่างที่ต้องการซื้อมาจัดแสดง ในสถานที่
ที่หน่วย BUILD ก�ำหนด

ล�ำดับที่

มูลค่าการเชื่อมโยง

2554

47

2557

ประเทศสมาชิก

บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย
สหภาพพม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รวมทั้งสิ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, www.asidnet.org)

จ�ำนวนสมาชิก

47
356
421
223
1,113
331
1,422
716
12,200
1,476
18,305
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Industry Database: ASID) ซึง่ ปัจจุบนั มีขอ้ มูลสมาชิกทัง้ สิน้ จ�ำนวน
18,305 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
7. จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต จากความ
ส�ำเร็จในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี หน่วย
BUILD จึ ง ได้ ริ เริ่ ม จั ด กิ จ กรรมรั บ ช่ ว งการผลิ ต ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย ภายใต้ชอื่ งาน “SUBCON Thailand” โดยเริม่ ครัง้ แรก
ปี 2550 ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี อันเห็นได้จากจ�ำนวนผู้เข้า
ปี

9-13 พฤษภาคม 2550
14-17 พฤษภาคม 2551
13-16 พฤษภาคม 2552
13-15 พฤษภาคม 2553
19-21 พฤษภาคม 2554
17-19 พฤษภาคม 2555
16-18 พฤษภาคม 2556
15-17 พฤษภาคม 2557

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมออกบูธ

189 บูธ
251 บูธ
188 บูธ
237 บูธ
247 บูธ
260 บูธ
282 บูธ
295 บูธ

ร่วมออกบูธ ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน รวมไปถึงจ�ำนวนบริษัทผู้ซื้อที่เข้า
ร่วมในงานที่สูงขึ้นทุกปี ส�ำหรับล่าสุดซึ่งนับเป็นครั้งที่ 8 ของงาน
SUBCON Thailand ได้จัดขึ้นเมื่อ 15-17 พฤษภาคม 2557 โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมออกบูธ จ�ำนวน 295 บูธ ยอดผูเ้ ข้าเยีย่ มชมงานประมาณ
20,000 คน จ�ำนวนบริษัทผู้ซื้อ 312 บริษัท จาก 16 ประเทศ และ
ยังมีแนวโน้มเกิดการซื้อขายกันมากกว่า 7,000 ล้านบาท

จ�ำนวนผู้เข้าเยีย
่ มชมงาน

4,581 คน/วัน
5,422 คน/วัน
4,5560 คน/วัน
5,960 คน/วัน
7,203 คน/วัน
7,289 คน/วัน
8,058 คน/วัน
6,954 คน/วัน

จ�ำนวนบริษัทผู้ซื้อ

90 บริษัท จาก 14 ประเทศ
177 บริษัท จาก 16 ประเทศ
180 บริษัท จาก 12 ประเทศ
252 บริษัท จาก 14 ประเทศ
258 บริษัท จาก 13 ประเทศ
265 บริษัท จาก 13 ประเทศ
304 บริษัท จาก 15 ประเทศ
312 บริษัท จาก 16 ประเทศ

มูลค่าการเชือ่ มโยงที่
เกิดขึ้นในงาน

1,209 ล้านบาท
2,557 ล้านบาท
3,020 ล้านบาท
4,531 ล้านบาท
5,481 ล้านบาท
6,329 ล้านบาท
6,814 ล้านบาท
7,046 ล้านบาท

สรุปกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2557
กิจกรรม

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Customers)
กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market Place)
จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service)/บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
- จัด One-one-One Meeting/Factory Visit
- จัดหาข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ผู้ซื้อ
จัดน�ำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ (Internationalization)
จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต (SUBCON Thailand)

จ�ำนวน

13 ครั้ง
10 ครั้ง
18 ครั้ง
63 ราย
12 ครั้ง
11 ครั้ง
1 ครั้ง
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การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ไทยลงทุนในต่างประเทศมากอันดับ 3 ใน AEC
จากรายงาน World Investment Report 2014 ของ UNCTAD
พบว่าหากเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก AEC พบว่าในปี 2013
ประเทศที่มีการไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุดคือสิงคโปร์
มูลค่า 26,967 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ มาเลเซีย 13,600
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทย 6,620 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส�ำหรับประเภทกิจการไทยทีไ่ ปลงทุนในต่างประเทศ จากสถิตขิ อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2557 เงิน
ลงทุนในต่างประเทศของไทย (ตัวเลข Total Outflow ไม่รวมสินเชือ่
การค้าระหว่างบริษทั ในเครือ) กระจุกตัวมากทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรม
การผลิต 35.8% ของทั้งหมด โดยส่วนมากเป็นกิจการผลิต
อาหาร เคมีภัณฑ์ และอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็นเงินลงทุนใน
กิจการเหมืองแร่ ถ่านหิน และปิโตรเลียม 19.7% กิจการการเงิน
การธนาคารการประกันภัย 18.2% และกิจการขายส่งและการ
ขายปลีก 13.3%
แหล่งลงทุนส�ำคัญของไทย จากสถิตขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย
พบว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 ลงทุนในสิงคโปร์มากทีส่ ดุ
สัดส่วน 19.4% รองลงมา คือ หมู่เกาะเคย์แมน 10.7% ฮ่องกง
10.7% มอริเชียส 9.2% เนเธอร์แลนด์ 8.3% ซึ่งการลงทุนใน 5
พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานไปลงทุนในประ
เทศอื่นๆ เป็นหลัก ส�ำหรับสัดส่วนการลงทุนของไทยในอาเซียน
คิดเป็นสัดส่วน 33.1% ของเงินลงทุนทัง้ หมด โดยแหล่งลงทุนหลัก
ในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามล�ำดับ
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ธุรกิจไทยจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้ ปัจจัยหลักที่ก่อ
ให้เกิดการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การแสวงหาตลาด
ใหม่ การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงวัตถุดิบและ
แรงงานที่ถูกกว่า
การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศนับเป็นหนึ่งในภารกิจ
ส�ำคัญของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้ตั้ง
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมายังคงด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
โดยปี 2557 ได้ก�ำหนดประเทศเป้าหมาย 3 ระดับ ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย
ล�ำดับที่ 2 จีน อินเดีย และอาเซียนอื่นๆ
ล�ำดับที่ 3 เอเชียใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลาง

บริการหลากหลายเพื่อสนับสนุนนักลงทุน
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2557 ส�ำนักงานได้ด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ดังนี้

ก�ำหนดประเทศเป้าหมาย 3 ระดับ

• ศึกษาลูท่ างการลงทุนเชิงลึกในเมืองทีน่ า่ สนใจในประเทศ
เป้าหมายจ�ำนวน 7 ครัง้ ได้แก่ เมืองสะหวัน-เซโนและเมือง
ปากเซในลาว เมืองเมียวดีและเมืองชิตตเวในเมียนมาร์
กรุงจาการ์ตาและนครบันดุงในอินโดนีเซีย เมืองด่องไนใน
เวียดนาม เมืองลิมาในเปรู เมืองอัคคราในกานา กรุงไนโรบี
ในเคนยา และเมืองดาร์เอสซาลามในแทนซาเนีย

ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่เป็นโลกาภิวัฒน์มากขึ้น รวมทั้งข้อจ�ำกัด
ในด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศทีม่ มี ากขึน้ ภาค

• น�ำคณะนักธุรกิจเดินทางไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการ
ลงทุน เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ
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เอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เปิดมุมมองให้นกั ธุรกิจได้ไปรับ
ทราบข้อมูลที่แท้จริงในประเทศนั้นๆ ทั้งสิ้น 10 ครั้ง ใน
ประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย คาซัคสถาน
กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ โดยมีนักลงทุนเข้าร่วม 235
ราย จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรและเกษตรแปรรูป เครือ่ งจักรกลการเกษตร สิง่ ทอ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน ชิน้ ส่วนโลหะ
และผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น
• ฝึกอบรมโดยศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(Thai Overseas Investment Support Center - TOISC)
ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนไทยที่ต้องการ
และมีศักยภาพในการไปท�ำธุรกิจในต่างประเทศ เนื้อหา
หลั ก สู ต รมุ ่ ง ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ในต่ า ง
ประเทศ ให้นักลงทุนน�ำไปปฏิบัติได้จริง ใช้เวลาฝึกอบรม
60 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม
เดินทางไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนจริงในต่าง
ประเทศ ซึ่งนับเป็นโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ ได้รับ
ความสนใจจากกลุม่ นักธุรกิจ ตลอดการฝึกอบรมทัง้ 7 รุน่
มีนกั ธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อาหาร เกษตร
แปรรูป สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์
พลังงานทางเลือก และบริการ เช่น ก่อสร้าง ขนส่ง ผ่าน
การฝึกอบรมแล้วรวม 263 ราย จ�ำนวนนี้มีถึง 32 รายที่
มีแผนจะไปลงทุนในอนาคต เนือ้ หาการอบรมครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในต่าง
ประเทศ การตลาดต้นทุนต�่ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผนภาษีเพื่อการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการค้า การบริหารความ
หลายหลายทางด้านแรงงานและวัฒนธรรม
• ให้บริการศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Thailand Overseas Investment Center) ต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย
และครอบคลุมรายละเอียดด้านศักยภาพและโอกาส
การลงทุนในต่างประเทศในด้านอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
เข้าไปลงทุนและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน โดยในปี
2557 ได้ศึกษา 4 ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ อินโดนีเซีย
เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม และได้จัดสัมมนาขึ้นทั้งใน
กรุงเทพมทหานคร และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ชลบุรี และ
สุราษฏร์ธานี ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมเรือ่ งกฎระเบียบในการ
ท�ำธุรกิจของประเทศต่างๆ พื้นที่และอุตสาหกรรมที่น่า
สนใจ การแบ่งปันประสบการณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศ
เป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,081 คน นอกจากนี้
ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าไปท�ำธุรกิจในประเทศ
เป้าหมาย โดยนักธุรกิจผูเ้ ชีย่ วชาญมีประสบการณ์ในการ
ไปท�ำธุรกิจในประเทศเป้าหมาย ซึ่งในปี 2557 มีผู้ขอเข้า
รับค�ำปรึกษา จ�ำนวน 193 บริษัท
• เริ่มให้บริการโครงการที่ปรึกษาในต่างประเทศ (Mobile
Unit) ในปี 2557 เพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจไทยที่จะไป
ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งรอบรู้ในเรื่อง
กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ จัดท�ำเอกสารและความ
ตกลงต่างๆ โดยเริม่ ให้บริการข้อมูล 4 ประเทศเป้าหมาย
ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม ผู้สนใจ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ toi@boi.go.th หรือ
โทรสอบถามได้ที่ 02 553 8111
• ส�ำนักงานฯ อยู่ระหว่างจัดท�ำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยต่างประเทศ เพื่อก�ำหนดประเทศเป้าหมาย
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และแผนด�ำเนินการต่างๆ ที่
ชัดเจน เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
เป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาล มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของภาคเอกชน

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าไปท�ำธุรกิจในประเทศเป้าหมาย
โดยนักธุรกิจผูเ้ ชีย่ วชาญมีประสบการณ์ในการไปท�ำธุรกิจในประเทศเป้าหมาย
ซึ่งในปี 2557 มีผู้ขอเข้ารับค�ำปรึกษา จ�ำนวน 193 บริษัท
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การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
ส�ำนักงานได้ดำ� เนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชือ่ มัน่
นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2557 บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษา ได้จดั ส่งแบบสอบถามให้แก่บริษทั
ทีต่ า่ งชาติถอื หุน้ ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่า 20% ครอบคลุมบริษทั
ทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน 3,000 บริษทั ได้รบั
แบบสอบถามตอบกลับมาทัง้ สิน้ 600 บริษทั และได้นำ� ผลการ
ศึกษามาวิเคราะห์รว่ มกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักลงทุน
ต่างชาติจำ� นวน 32 บริษทั สัญชาติญปี่ นุ่ สหภาพยุโรป อาเซียน
และนักลงทุนจากชาติอนื่ ๆ
นักลงทุนต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน
สัญชาติญปี่ นุ่ (51%) ด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง (23%) ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (96.8%)

ความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น
ความเชือ่ มัน่ ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ รายได้รวม
รายได้จากตลาดในประเทศ รายได้จากตลาดต่างประเทศ ก�ำไร
และเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2556 และมีแนวโน้มจะดียิ่งขึ้นใน
ปี 2558 ในขณะเดียวกัน เชื่อมั่นว่าภาระหนี้สินในปี 2557 และ
2558 จะค่อนข้างทรงตัว
นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่มีแผนที่จะรักษาระดับการลงทุนหรือ
ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดย 74% มีแผนรักษาระดับการ
ลงทุนในประเทศไทย อีก 24% จะขยายการลงทุนในประเทศไทย
มีเพียง 2% เท่านัน้ ทีจ่ ะลดระดับการลงทุน โดยไม่มนี กั ลงทุนราย
ใดทีม่ แี ผนจะถอนการลงทุนออกจากประเทศไทย ทัง้ นี้ นักลงทุน

ส่วนใหญ่ต้องการขยายลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง สาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
สาขาเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก และคาดการณ์ว่า ใน
ปี 2558 ผลประกอบการจะดีขึ้นทั้งในแง่ของรายได้และผลก�ำไร
นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติบางส่วนยังมีแผนที่จะขยายการ
ลงทุนไปในต่างประเทศ (18%) โดยให้ความสนใจไปลงทุนในกลุม่
ประเทศอาเซียน (อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว) และ
นอกอาเซียน อาทิ จีน อินเดีย และญี่ปุ่นตามล�ำดับ

ซัพพลายเออร์เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการลงทุน
ในปี 2557 ปัจจัยส�ำคัญทีส่ นับสนุนการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุน
ในไทยของนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ ไทยมีซพั พลายเออร์ทเี่ พียงพอ
รองลงมาได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่เพียงพอ ระบบการขนส่งที่
เพียงพอ บริการด้านการสื่อสารที่เพียงพอ
ปั จ จั ย เชิ ง ลบที่ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการลงทุ น ใน
ประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ สถานการณ์ทางการ
เมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ รองลงมาได้แก่ ระบบเศรษฐกิจไทย
ไม่มเี สถียรภาพ กระบวนการท�ำงานของภาครัฐไม่โปร่งใส ค่าจ้าง
แรงงานขั้นต�่ำไม่เหมาะสม และอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีเสถียรภาพ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็เป็นประเทศที่มี
ความน่าสนใจและชักจูงการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติได้อย่าง
มาก โดยเฉพาะสิงคโปร์มีปัจจัยการลงทุนที่เอื้ออ�ำนวยสูงที่สุด
ในอาเซียน รองลงมาคือไทย มาเลเซียและ เนือ่ งมาจากได้เปรียบ
เรื่องแหล่งที่มาของเงินทุน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน นโยบายและกฎระเบียบ ในขณะที่ฟิลิปปินส์
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อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและกัมพูชา ได้เปรียบ
เรื่องปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะค่าแรงขั้นต�่ำ  และจ�ำนวนแรงงาน
ไร้ฝีมือที่ค่อนข้างสูง
หากเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน 2 ประเทศ
คือ จีน และอินเดีย ในภาพรวม ปัจจัยการลงทุนในไทยนับว่าเอือ้
อ�ำนวยมากที่สุด รองลงมาคือ จีน และอินเดีย

อยากให้ปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบราชการมากที่ สุ ด โดยหากประเทศ
สามารถจัดระบบการท�ำงานของราชการได้ดีขึ้นแล้ว จะช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างมาก
รองลงมาได้แก่ มาตรการป้องกันคอร์รัปชั่น มาตรการปรับปรุง
ระบบภาษีศุลกากรให้มีขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก มาตรการการ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ส�ำหรับบริการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ใน
ภาพรวมนักลงทุนต่างชาติเกินกว่า 50% พึงพอใจกับบริการที่ได้
รับ โดยพึงพอใจกับสิทธิประโยชน์ดา้ นส่งเสริมการลงทุนมากทีส่ ดุ
รองลงมาได้แก่ บริการของศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน
และบริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)
ในส่วนของคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงาน ผล
การส�ำรวจพบว่านักลงทุนพึงพอใจต่อความซื่อตรงในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่มากที่สุด รองลงมา คือ อัธยาศัยไมตรีของ
เจ้าหน้าที่และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

นักลงทุนต่างชาติสว่ นใหญ่มแี ผนทีจ่ ะรักษาระดับการลงทุนหรือขยายการลงทุน
ในประเทศไทย โดย 74% มีแผนรักษาระดับการลงทุนในประเทศไทย อีก 24%
จะขยายการลงทุนในประเทศไทย มีเพียง 2% เท่านัน้ ทีจ่ ะลดระดับการลงทุน โดย
ไม่มีนักลงทุนรายใดที่มีแผนจะถอนการลงทุนออกจากประเทศไทย
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ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
ในทีผ่ า่ นมานักธุรกิจทัง้ ไทยและต่างชาติจำ� เป็นต้องติดต่อขอใบ
อนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ จากทางราชการหลายหน่วยงาน
กฎระเบียบและขัน้ ตอนค่อนข้างยุง่ ยากซับซ้อน ท�ำให้ไม่ได้รบั
ความสะดวก มีตน้ ทุนทีส่ งู ขึน้ และบางกรณีทำ� ให้การลงทุนล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนงาน
เพื่อให้นักธุรกิจสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
รัฐบาลจึงจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ
One Start One Stop Investment Center: OSOS” ขึ้น ตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานการ
บริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 ซึ่ง
เปิดให้ดำ� เนินการแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
ณ สถานที่แห่งเดียว ในลักษณะของศูนย์บริการร่วมของหลาย
กระทรวง หลายหน่วยงานรัฐ ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการ
และอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ
บรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศไทย ซึ่งบริหารจัดการโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การคมนาคมสะดวก
OSOS ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน บริเวณ
สามย่านติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตรงข้ามวัดหัวล�ำโพง
ท�ำให้การเดินทางมาที่ OSOS ค่อนข้างสะดวก ไม่ว่าจะเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ�ำทาง รถไฟฟ้า BTS และ
รถไฟฟ้าใต้ดิน ส�ำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินให้ลงที่สถานีสามย่าน หรือ
หากมาโดยรถไฟฟ้า BTS สามารถเปลี่ยนเส้นทางมาขึ้นรถไฟฟ้า
ใต้ดินได้ที่สถานีสุขุมวิท หรือสีลม
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ภายในศูนย์ OSOS ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนโถงกลางส�ำหรับการ
ต้อนรับและให้ค�ำปรึกษานักลงทุนรายบุคคล และห้องประชุม
ขนาดใหญ่เล็กไว้รองรับนักลงทุนที่เข้ามาขอรับบริการเป็นหมู่
คณะ รวมถึงบริการ PC Counter ส�ำหรับให้นกั ลงทุนสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตโดยจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ พร้อม
บริการอินเทอร์เน็ต WiFi ทั้งพื้นที่

กลุ่มลูกค้าที่มาขอรับบริการ
นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งที่ได้และไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหม่หรือนักลงทุนเดิมที่
ประสงค์จะขยายกิจการต่างก็สามารถขอรับบริการจากศูนย์
ประสานการบริการด้านการลงทุนได้ โดยในช่วงที่ผ่านมามีทั้ง
นักลงทุนที่นัดหมายมาล่วงหน้าผ่านทาง e-mail ซึ่งสามารถ
นัดหมายเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมให้ขอ้ มูลได้อย่าง
ครบถ้วน และที่ walk in เข้ามาโดยมิได้นัดหมายจะมีเจ้าหน้าที่
ประสานให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเพิ่มเติมหากต้องการ
ค�ำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวใจส�ำคัญของ OSOS คือ การบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ การให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการรับเรื่องการขอใบอนุญาต
บางประเภท เช่ น การขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น การขอ
ใบอนุญาตโรงงาน การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม ตลอด
จนการอนุมตั อิ นุญาตในเรือ่ งการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล การขอใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การขอมีเลขประจ�ำตัวภาษี
อากร การจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีธรุ กิจเฉพาะ เป็นต้น

รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

54

ผนึกก�ำลังหน่วยงานพันธมิตร
ส�ำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องจัดส่งเจ้าหน้าทีม่ า
ร่วมให้บริการรวม 21 หน่วยงาน จาก 10 กระทรวง ได้แก่
1) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริการให้
ค�ำปรึกษาในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี วิธีปฏิบัติก่อนและหลัง
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2) กระทรวงพาณิชย์ :
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-

-

การจดทะเบียนนิติบุคคล ครอบคลุมการให้ค�ำ
ปรึ ก ษาการจดทะเบี ย นบริ ษั ท ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ตั้ ง
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ เฉพาะนิติบุคคลที่
มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยัง
ออกหนังสือรับรอง และส�ำเนาเอกสาร งบการเงิน
บัญชีผู้ถือหุ้น บริการให้การรับค�ำขอตรวจและจอง
ชื่อนิติบุคคล เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล
ตรวจสอบ อนุ มั ติ แ ละแจ้ ง ผลให้ ท ราบผลการ
จองชื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง
การขอใบอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ ของคน
ต่างด้าว ครอบคลุมถึงธุรกิจใดต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ตามบัญชีท้าย
พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542) และแนวทางการขออนุญาต

3) กระทรวงการคลัง :
• กรมสรรพากร ให้บริการ การขอมีเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี
อากร การจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ การจดทะเบียนภาษี
ธุรกิจเฉพาะทาง
• กรมศุลกากร ให้ค�ำปรึกษา เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การ
จัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร วิธีการประเมินภาษีของ
สินค้าล่วงหน้ากับผู้ประกอบการที่ต้องน�ำเข้าสินค้าหรือ
วัตถุดิบ
• กรมสรรพสามิต ให้บริการ ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นด้านภาษี
สรรพสามิต ให้ค�ำปรึกษาในการยื่นแบบจดทะเบียน
สรรพสามิต
4) กระทรวงแรงงาน :
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้บริการ ค�ำปรึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• ส�ำนักงานประกันสังคม ให้บริการ ค�ำปรึกษาในเรือ่ งหน้าที่
และสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน รับค�ำ
ขอขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
5) กระทรวงอุตสาหกรรม :
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการข้อมูล และรับค�ำขอ
ประกอบกิจการโรงงาน และค�ำขอขยายกิจการโรงงาน
• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้บริการ
ค�ำปรึกษาในการยื่นค�ำขอสิทธิส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่
การขอสิทธิส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่
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• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการข้อมูล
การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม การขอใช้ที่ดินในนิคมฯ
สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีอากร และไม่ใช่ภาษีอากร
รวมถึงการพิจารณาอนุญาตน�ำช่างฝีมือ ผู้ช�ำนาญการ
ต่างด้าว และครอบครัวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร
ในกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

9) กระทรวงคมนาคม :
• กรมการขนส่งทางบก ให้บริการ ค�ำปรึกษาแนะน�ำเบือ้ งต้น
เกีย่ วกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง ทัง้ การขนส่ง
ภายในประเทศและขนส่งระหว่างประเทศ
10) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา :

6) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
• ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ให้บริการค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำรายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลประทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นโครงการ
อุ ต สาหกรรม/นิ ค มอุ ต สาหกรรม ประเภทและขนาด
โครงการที่ต้องท�ำ  IEA รับค�ำขอยื่นช�ำระค่าค�ำขอรับใบ
อนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

• ส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ให้บริการ ค�ำแนะน�ำ
เกี่ ย วกั บ การยื่ น ค� ำ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ
น�ำเที่ยว ค�ำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
11) กระทรวงมหาดไทย :

7) กระทรวงพลังงาน :
• กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน ให้ บ ริ ก ารค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นการขอ
อนุญาตจ�ำหน่ายเชื้อเพลิง
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้บริการ ค�ำปรึกษาในการยื่น
ขอสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย การยืน่ ขอสิทธิให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญและช่างฝีมอื ชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบตั งิ าน
ในกิจการปิโตรเลียม
8) กระทรวงสาธารณสุข :
• ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ บ ริ ก าร
ค�ำปรึกษาเรือ่ งอาหารและยา การรับค�ำขออนุญาตสถาน
ที่ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์

ระดับความพึงพอใจในการบริการ

1. ด้านสถานที่
1.1 สถานที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม
1.2 ความเหมาะสมของที่ตั้ง
2. ด้านบริการ
2.1 การสะดวก รวดเร็ว
2.2 การให้ค�ำแนะน�ำ ตอบข้อซักถาม และข้อมูล ชัดเจนตรงตามความต้องการ
2.3 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2.4 ความเอาใจใส่ กริยา มารยาท ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
3. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ

• กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริการค�ำปรึกษางาน
บริการด้านผังเมือง ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงต่างๆ ทีอ่ อก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
• กรมที่ดิน ให้บริการค�ำปรึกษา การรับโอนที่ดินและ
ห้องชุดของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน การ
ถือครองที่ดินและห้องชุดของคนต่างด้าว
• การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ บ ริ ก ารค� ำ ปรึ ก ษาด้ า น
วิศวกรรม การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อัตรา
ค่าบริการการใช้ไฟฟ้า, อัตราค่าไฟฟ้า รับเรือ่ งงานขยาย
เขตระบบจ�ำหน่าย 22 และ 33 เควี และระบบ 115
เควี ให้กับผู้ใช้ไฟธุรกิจและอุตสาหกรรม
• การไฟฟ้านครหลวง ให้บริการค�ำปรึกษาขอใช้ไฟฟ้า
อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า รับเรื่อง
การขอใช้ไฟฟ้าและส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อ
จนแล้วเสร็จ
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

89.44
86.75

9.73
13.04

0.62
0.21

0.21
0.00

89.44
88.20
91.51
92.34
89.44

10.35
11.59
8.28
7.25
10.14

0.21
0.21
0.00
0.21
0.41

0.00
0.00
0.21
0.21
0.00
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• การประปาส่วนภูมภิ าค ให้บริการค�ำแนะน�ำ  การขอติดตัง้
น�ำประปาในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ กปภ. (73 จังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) รับค�ำร้องการขอใช้
บริการจากนักลงทุนและผู้ประกอบการโดยประสานงาน
ให้ในเบื้องต้น เนื่องจากพื้นที่การให้บริการของ กปภ.
ครอบคลุมพื้นที่ 73 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี
และสมุทรปราการ)
นอกจาก 21 หน่วยงานใน 11 กระทรวงที่กล่าวมาข้างต้น ยังมี
ความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กรมป่าไม้ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Thailand Science Park) เขตอุตสาหกรรม
ซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย ศูนย์บริการส่งออกเบ็ดเสร็จ CAT,
TOT สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร HSBC และ
SME BANK ที่พร้อมให้ค�ำปรึกษาและบริการข้อมูล ณ จุดเดียว
ประกอบกั บ ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ ่ า และใบอนุ ญ าตท� ำ งานได้ ย ้ า ย
มาให้บริการในชั้น 18 อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย ถือเป็นความ
สะดวกอย่างมาก กรณีที่นักลงทุนต่างชาติมีค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ทั้งส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่
สามารถเชิญเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานมาให้ค�ำปรึกษา
เพิ่มเติมกับนักลงทุนได้ และนอกจากจะให้บริการเป็นภาษาไทย
แล้ว ศูนย์ OSOS ยังจัดให้บริการอีก 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ
ญี่ปุ่น และจีน รวมถึงบริการตอบค�ำถามจากนักลงทุนส่งมา
ทางอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือจีน ซึ่งถือเป็นบริการที่
ค่อนข้างครบวงจรทีเดียว

เว็บไซต์ OSOS
ศูนย์ OSOS ได้เปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://osos.
boi.go.th เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งชาวต่างชาติ
และชาวไทย ทั้งนักลงทุนรายใหม่และรายเดิม เข้าสืบค้นข้อมูล
เบื้องต้นในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการ
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
นอกจากนี้เว็บไซต์ OSOS ยังได้รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด
ส�ำหรับการน�ำช่างผูช้ ำ� นาญการต่างประเทศเข้ามาปฏิบตั งิ านภายใต้
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบงานออนไลน์
(e-Expert System) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนเกีย่ วกับ
ขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอรับวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานอีกด้วย

ผลตอบรับระดับความพึงพอใจสูง
ผลตอบรับจากนักลงทุนที่เข้ามาใช้บริการที่ OSOS มีความ
พึงพอใจทีม่ หี น่วยงานหลายหน่วยมาร่วมให้บริการอยูท่ เี่ ดียวกัน
เป็นศูนย์ที่อ�ำนวยความสะดวกอย่างมาก ตั้งแต่สถานที่ไปจนถึง
แนวคิดการด�ำเนินงาน ท�ำให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลด้าน
บริการของหน่วยงานราชการไทยครบถ้วนถูกต้อง ประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แทนที่ต้องเดินทางไปพบกับ
เจ้าหน้าที่ยังหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ต่างสถานที่กัน และรวมไป
ถึงระบบการบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัยท�ำให้
สะดวกในการติดต่อประสานงาน

การส�ำรวจความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการในปี 2557 พบว่า
โดยภาพรวมแล้วมีความพึงพอใจในระดับดีมากเป็นสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 89 ทั้งในเรื่องการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 89 การให้ค�ำแนะน�ำตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่
ตรงความต้องการสูงถึงร้อยละ 88 รวมถึงด้านสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกของสถานที่สูงถึงร้อยละ 89
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ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (One Stop Service
Center for Visa and Work Permit) จัดตั้งขึ้นภายใต้การด�ำเนิน
งานของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรวมการ
อนุญาตวีซ่าส�ำหรับอยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวท�ำงานในประเทศได้ มาอยู่รวมกัน ณ ที่เดียว และจัดให้
เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยก�ำหนดการ
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชัว่ โมง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
และสร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุนผู้มาใช้บริการมากที่สุด
จัดตั้งอยู่ ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
ภารกิจในการให้บริการแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก คือ
1)

ส�ำหรับนักลงทุนทั่วไปที่น�ำเงินเข้ามาลงทุน 2 ล้าน
บาทขึ้นไป และ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะอนุญาตให้
อยู่ครั้งละ 1 ปี และ 2 ปี ตามล�ำดับ

2)

ส�ำหรับผู้บริหารหรือผู้ช�ำนาญการที่เข้ามาปฏิบัติ
งานกับบริษทั ทีม่ เี งินทุนจดทะเบียนช�ำระเต็มมูลค่า
หรือทุนด�ำเนินการ ไม่ต�่ำกว่า 30 ล้านบาท จะ
อนุญาตให้ครั้งละ 1 ปี

3)

ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น หรื อ ผู ้ ช� ำ นาญการที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจะ
ด�ำเนินการตามทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ แจ้งอนุญาตเข้ามา

4)

ส�ำหรับการอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศและ
คนต่างด้าว ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำส�ำนักงานธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศและส�ำนักงานภูมิภาค นัก
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,

57
เจ้าหน้าทีข่ องสาขาธนาคารต่างประเทศ ส�ำนักงาน
วิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และส�ำนักงาน
ผูแ้ ทนของธนาคารต่างประเทศ ซึง่ ได้รบั การรับรอง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ ข้ามาท�ำงานตามพันธกรณี
ที่รัฐบาลท�ำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ และบิดา
มารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะ
และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน จะพิจารณาอนุญาต
ให้ครั้งละ 1 ปี

ร่วมมือประสานงาน 3 หน่วยงาน
การด�ำเนินงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่
กลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ   ส�ำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน    กองก�ำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 1 ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกลุ่มพิจารณาอนุญาต
การท�ำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน  
กลุม่ ผูช้ ำ� นาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน ส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จดั ให้งานพิจารณาอนุญาตให้ชา่ ง
ฝีมือผู้ช�ำนาญการต่างชาติที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24, 25
และ 26 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เข้ามาปฏิบัติ
งานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมารวมให้บริการ ณ
ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน เพือ่ ให้เป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเพื่อความต่อเนื่องในการอนุญาตวีซ่า
เพื่ออยู่ในประเทศ และการอนุญาตให้ท�ำงานในประเทศต่อไป
กองก�ำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1ส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
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•
•
•
•
•
•
•
•

พิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
สงวนสิทธิ์การกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
เปลี่ยนประเภทตรวจลงตรา
แจ้ง 90 วัน
แก้ไขตราประทับของ สตม.
ประทับตราพ้นหน้าที่
เปรียบเทียบปรับ
ย้ายตราประทับไปในหนังสือเดินทางใหม่

กลุม่ พิจารณาอนุญาตการท�ำงานของคนต่างด้าวเพือ่ ส่งเสริม
การลงทุน กรมการจัดหางาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• การอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ และ
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• การอนุญาตในการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน
• การอนุญาตในการขอรับใบแทนใบอนุญาตท�ำงาน
• การอนุญาตในการเพิ่ม/เปลี่ยน การท�ำงาน สถานที่
ท�ำงาน หรือท้องที่ในการท�ำงาน
• การอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551
กลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จดั ให้งานพิจารณาอนุญาตให้
ช่างฝีมอื ผูช้ ำ� นาญการต่างชาติทไี่ ด้รบั อนุญาตตามมาตรา 24, 25
และ 26 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เข้ามาปฏิบัติ
งานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมารวมให้บริการ ณ
ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน เพือ่ ให้เป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเพื่อความต่อเนื่องในการอนุญาตวีซ่า
เพื่ออยู่ในประเทศ และการอนุญาตให้ท�ำงานในประเทศต่อไป

สถิติผู้มาใช้บริการ
จากสถิตจิ ำ� นวนผูม้ าใช้บริการนับตัง้ แต่จดั ตัง้ ศูนย์บริการวีซา่ และ
ใบอนุญาตท�ำงานในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มาใช้บริการเพิ่ม
มากอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด (เฉลี่ยปีละ 10,000 คน) โดยเป็น
นักลงทุนทั้งที่ได้และไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ในปี 2557 พบว่ามีต่างชาติที่ได้ติดต่อขอรับบริการฝ่ายวีซ่ารวม
55,987 คน ฝ่ายใบอนุญาตท�ำงาน 41,104 คน และมีช่างฝีมือ
ผู้ช�ำนาญการต่างชาติและครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ
e-Expert จ�ำนวน 41,773 คน โดยมีสญ
ั ชาติญปี่ นุ่ สูงเป็นอันดับ 1
รองลงมาได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน

การพัฒนาระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System
สู่ความเป็นเลิศ
ด้วยความจ�ำเป็นและความส�ำคัญของชาวต่างชาติที่มีต่อธุรกิจ
และการลงทุนในประเทศไทย ผูบ้ ริหารระดับสูงจ�ำเป็นต้องเดินทาง
เข้ามาบริหารจัดการโครงการ รวมถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
เซ็นเอกสาร การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของบริษัท ต้องมีการเดิน
ทางเข้าออกบ่อยและบางครัง้ ก็ดว่ นและไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้
การที่มีระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System เข้ามาช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ
และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะกรณีการเข้ามาแบบเร่ง
ด่วนของผูบ้ ริหารระดับสูงทีต่ อ้ งเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อย
ครัง้ รวมถึงกรณีวศิ วกร/ช่างฝีมอื /ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูช้ ำ� นาญการทีต่ อ้ ง
เข้ามาติดตัง้ หรือซ่อมแซมแก้ไขปัญหาด้านการผลิตหรือเครือ่ งจักร
ต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตและการด�ำเนินงานโดยตรงที่จะได้รับ

รอบปี

ฝ่ายวีซ่า (คน)

ฝ่ายใบอนุญาตท�ำงาน (คน)

ฝ่าย BOI (คน)

2553

38,696

28,980

14,280

2554

10,819

10,521

15,246

2555

20,688

13,595

10,989

2556

46,309

35,377

30868

2557

55,987

41,104

41,773
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ความสะดวกในการได้รับอนุญาตให้เข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและพระราชบัญญัติการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว ซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ในวงกว้างต่อการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย
ระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System เป็นหนึง่ ในระบบงานบริการ
หลังการส่งเสริมการลงทุนที่พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการลดระยะเวลา
และขั้นตอนด�ำเนินการทั้งในส่วนผู้รับบริการและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ
การที่ได้รับการส่งเสริมในการยื่นค�ำร้องขออนุญาตน�ำช่างฝีมือผู้
ช�ำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่ได้
รับการส่งเสริม รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จากเดิมทีย่ นื่ ค�ำร้อง
ด้วยกระดาษในทุกค�ำร้อง มาเป็นการยืน่ ค�ำร้องแบบออนไลน์ดว้ ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงาน โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลา
และสถานที่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 ภายใต้
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 2/ 2555
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตน�ำคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับระบบ
งานช่างฝีมอื e-Expert System ทัง้ นี้ ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยค�ำร้องขออนุญาตน�ำ
เข้าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรา 25 และ 26
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 รวมถึงค�ำร้อง
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะยืน่ ผ่านระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System
ทั้งหมด โดยปรับปรุงรูปแบบการบริการของส่วนราชการและ
ลดเอกสารที่ไม่จ�ำเป็น มุ่งสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว
ทันใด ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลา  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา สามารถลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสืออนุมัติ/อนุญาตลง โดยระบบงาน
ช่างฝีมือ e-Expert System e-Expert System สามารถออก
หนังสืออนุมตั /ิ อนุญาต ซึง่ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งถึงหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหา
งานแบบ Real Time ผ่านระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
หน่วยงานสามารถเข้าสืบค้นหนังสือได้แบบ Real Time ด้วย User
Id และ Password และจัดเก็บเอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบเดิมที่เป็นกระดาษ
จากความส�ำเร็จในการน�ำระบบ e-Expert System เข้ามาให้
บริการ ส�ำนักงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำ
ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ เมื่ อ วั น
ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ และได้รับ
รางวัล Thailand ICT Excellence Award 2013 โดยสมาคม
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ร่วมกับองค์กรส�ำคัญ
ทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของประเทศ ได้แก่ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี แบงคอก

ระบบตู ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ป 2557
ระบบ Expert จะวางไฟลหนังสือออกไวที่ระบบตู ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อให ตม. และกรมการจัดหางาน เขามาสืบคนไดที่
http://visa-wp.boi.go.th ดวย user id และ password

เครื่อง Server เปนของ BOI โดยตั้งไวที่ CAT
ระบบชางฝมือ

ระบบตู ไปรษณีย

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง

กรมการจัดหางาน
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ศูนย์บริการลงทุน
หลายปีมาแล้วทีป่ ระเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้มากทีส่ ดุ ในเอเชีย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก ทุกปีธนาคารโลกจะจัดการส�ำรวจเพื่อจัดอันดับ
ประเทศทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำธุรกิจมากทีส่ ดุ ผลการจัดอับดับ World
Bank Ease of Doing Business ในปี 2557 จากการส�ำรวจ 189
เศรษฐกิจทัว่ โลก ประเทศไทยจัดอยูใ่ นอันดับที่ 28 ของ โลกใน
การเป็นประเทศทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำธุรกิจมากทีส่ ดุ และจากการ
ส�ำรวจดัชนีความเชือ่ มัน่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
A.T. Kearney ในปี 2556 โดยพิจารณาจากผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎระเบียบ ทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จากการส�ำรวจ
ผูบ้ ริหารกว่า 300 รายจาก 28 ประเทศ พบว่าประเทศไทยเป็น
เมืองปลายทางชัน้ น�ำในภูมภิ าคทีม่ ผี บู้ ริโภคทีม่ กี ำ� ลังซือ้ เพิม่ ขึน้
ซึง่ ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
จากภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย
และชาวต่างชาติ ท�ำให้มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่าง
ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเพือ่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็น
จ�ำนวนมาก มีปจั จัยมากมายทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน ดังนัน้ การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ บริการข้อมูลด้านการลงทุน
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปจึงเป็นงาน
หน้าด่านทีม่ คี วามส�ำคัญ รวมทัง้ การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำและการ
อ�ำนวยความสะดวกภายหลังจากการเป็นผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมแล้วก็
มีความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากัน “ศูนย์บริการลงทุน” (Investment
Services Center) จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อด�ำเนินภารกิจส�ำคัญนี้

นักลงทุนคือลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ที่แสดงความสนใจสอบถามข้อมูลในปัจจุบันคือนักลงทุนใน
อนาคต ศูนย์บริการลงทุนจึงไม่ปฏิเสธการให้บริการแก่ กลุ่ม
ผู้สนใจในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐและเอกชน นักธุรกิจ
นักศึกษา และ ผูส้ นใจทัว่ ไป ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่เพียง
แต่การให้บริการปรึกษาแนะน�ำ ตอบข้อซักถามและประสานงาน
ให้กับผู้ที่เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งการให้
บริการข้อมูลในเชิงรุกเช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
การจัดสัมมนาเชิญชวนผู้สนใจลงทุนมาร่วมรับฟัง พร้อมตอบ
ข้อซักถามและในการให้บริการในเชิงรับ เช่น การต้อนรับคณะ
การจัดบรรยายตามความสนใจให้กบั นักลงทุน นักธุรกิจ และคณะ
บุคคล ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้มากที่สุด

ขอบเขตงานบริการนักลงทุน
• ต้อนรับ บรรยายสรุปแก่คณะบุคคลต่างๆ
• การตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการตอบข้อมูลแก่นักลงทุน
Walk-in เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน
• จัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการลงทุน
ตลอดจนบทบาท หน้าที่และภารกิจของส�ำนักงาน
• ติดต่อนัดหมาย ประสานงานหน่วยงานราชการและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องให้กับนักลงทุน
• จัดให้มีบริการข้อมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง
สื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ www.boi.go.th

ภายหลังการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเข้าสู่ความสงบ การมีรัฐบาลท�ำให้
ส�ำนักงานสามารถผลักดันให้เกิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ได้สำ� เร็จ การ
ประชาสัมพันธ์และท�ำความเข้าใจกับนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส�ำคัญนี้ “ศูนย์บริการลงทุน” จึงต้องรับหน้าที่ในบทบาทที่ส�ำคัญนี้
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• จัดบริการหนังสือและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจการ
ลงทุน และอื่นๆ
• บริการจัดหาผู้ร่วมทุน
• รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การลงทุน
• งานประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ
• งานผลิตสื่อ และเอกสารเผยแพร่

องค์ประกอบที่ท�ำให้งานบริการนักลงทุนประสบความ
ส�ำเร็จ
• ข้อมูลทีท่ นั สมัย ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นค�ำถาม มีผล
ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้อง
• การบริการที่มีความฉับไว ความรวดเร็วในการให้บริการ
เป็นที่พึงประสงค์ของทุกผ่าย และท�ำให้ลดต้นทุนในการ
ด�ำเนินการของนักลงทุน
• การบริการด้วยมิตรไมตรี ยินดีให้บริการด้วยใจ เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความอบอุ่นและประทับใจ ท�ำให้อยาก
กลับมาติดต่อขอรับบริการในครั้งต่อๆ ไป และน�ำไป
บอกต่ อ จึ ง เป็ น การช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ง านส่ ง เสริ ม
การลงทุนอีกทางหนึ่ง

เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2557
วิกฤตการณ์การเมืองไทย ต่อเนือ่ งจากเมือ่ ปลายปี 2556 จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2557 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก
ส�ำนักงานได้ใช้ความพยายามเต็มที่ที่จะรักษาความเชื่อมั่นต่อ
การลงทุนไว้ ด้วยการให้บริการนักลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมอยู่
แล้วอย่างเป็นปกติ แม้วา่ ในบางช่วงเวลาส�ำนักงานไม่สามารถเปิด
ให้บริการที่ส�ำนักงานได้ นักลงทุนและผู้สนใจสามารถสอบถาม
ข้อมูลและขอรับการบริการข้อมูลได้ผ่านโทรศัพท์สายพิเศษ ที่มี
ผู้สามารถไขข้อข้องใจได้ตลอดเวลา ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อ
ให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจจะลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ภายหลัง
การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเข้าสู่ความสงบ การมีรัฐบาลท�ำให้
ส�ำนักงานสามารถผลักดันให้เกิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่
ได้สำ� เร็จ การประชาสัมพันธ์และท�ำความเข้าใจกับนักลงทุนเกีย่ ว
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญนี้ “ศูนย์บริการลงทุน” จึงต้อง
รับหน้าที่ในบทบาทที่ส�ำคัญนี้
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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2557
ภายใต้ความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและ
สถานการณ์ทางการเมือง ประกอบกับการแข่งขันเพือ่ แย่งชิง
การลงทุนจากต่างประเทศอย่างรุนแรงในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 ยังมี
มูลค่าสูงถึง 2,192,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% จากปี 2556
และเมื่อพิจารณาจ�ำนวนโครงการ พบว่ามีจ�ำนวน 3,469
โครงการ เพิ่มขึ้น 73% ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 353,942
คน นับว่าเป็นปีที่มีจ�ำนวนและมูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริม
การลงทุนที่สูงสุดตั้งแต่มีการก่อตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีค�ำขอรับการ
ส่งเสริมเดือนละ 289 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนเฉลี่ย 182,725
ล้านบาท โดยเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีค�ำขอรับการส่งเสริม
สูงที่สุด ทั้งในด้านจ�ำนวนและมูลค่าเงินลงทุนของโครงการ โดย
มีค�ำขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น 2,092 โครงการ คิดเป็น 60% ของ
จ�ำนวนโครงการในปี 2557 มูลค่าเงินลงทุน 1,428,200 ล้านบาท
คิดเป็น 65% ของมูลค่าเงินลงทุนในปี 2557 โดยสาเหตุส�ำคัญที่
ส่งผลให้จำ� นวนโครงการและมูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริมในปี 2557
เพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ เนื่องจาก
1. การสิ้นสุดระยะเวลาการเปิดให้ยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่
2 ในเดือนมีนาคม 2557 โดยตลอดปี 2557 มีการขอรับการ
ส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
และชิ้นส่วน 10 โครงการ ลงทุน 129,800 ล้านบาท
2. การประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ในปี 2558 ส่ง
ผลให้นักลงทุนจ�ำนวนมากประสงค์จะยื่นขอรับการส่งเสริมตาม
นโยบายเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ประกาศ
มูลค่าขอรับการส่งเสริมในปี 2557 เพิม่ ขึน้ 117% จากปี 2556
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หากพิจารณาถึงค�ำขอรับการส่งเสริมในปี 2557 พบว่าเป็น
โครงการใหม่ 1,734 โครงการ หรือ 50% ของจ�ำนวนค�ำขอ
ทั้งหมด และมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็น 45% ของเงินลงทุนทั้งหมด
หรือประมาณ 982,300 ล้านบาท
จ�ำนวนค�ำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2556-2557
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ในปี 2557 ค�ำขอฯ โครงการใหม่และโครงการขยายมีสดั ส่วน
ใกล้เคียงกัน
1,734
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มูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2556-2557
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350

2,193

396
734

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและ
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558) โดยสะท้อนให้เห็นได้จาก
ค�ำขอรับการส่งเสริมในเดือนธันวาคมที่สูงเป็นพิเศษ

1,212
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หมวดบริการและสาธารณูปโภคได้รับความสนใจในการ
ขอรับการส่งเสริมสูงสุด
อันดับที่ 1 หมวดบริการและสาธารณูปโภค มีค�ำขอรับการ
ส่งเสริม 799 โครงการ มูลค่ารวม 822,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
87% จากปี 2556 โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ คือ กิจการผลิตไฟฟ้า
48 โครงการ ลงทุน 400,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น กิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 22 โครงการ ลงทุน 187,000 ล้าน
บาท กิจการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 6 โครงการ ลงทุน 130,600
ล้านบาท และกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสง
อาทิตย์ ชีวมวล เป็นต้น 20 โครงการ ลงทุน 82,900 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส�ำคัญอื่นๆ อีก เช่น กิจการพัฒนา
อาคารส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 14 โครงการ ลงทุน 85,900
ล้านบาท กิจการเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม 27
โครงการ ลงทุน 74,200 ล้านบาท กิจการขนส่งทางอากาศ 10
โครงการ ลงทุน 57,600 ล้านบาท เป็นต้น
อันดับที่ 2 หมวดเคมี กระดาษ และพลาสติก มีค�ำขอรับ
การส่งเสริม 503 โครงการ มูลค่ารวม 430,100 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 815% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้ว มีโครงการที่
ส�ำคัญ เช่น กิจการผลิตปิโตรเคมี เช่น Ethylene, LLDPE, HDPE
เป็นต้น จ�ำนวน 27 โครงการ ลงทุน 235,800 ล้านบาท กิจการ
ผลิตเคมีภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เคมี เช่น Caustic soda, Polyether
Poyol, Sodium Polyacrylate เป็นต้น จ�ำนวน 18 โครงการ ลงทุน
76,700 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น BOPP film,
LLDPE stretch film เป็นต้น 11 โครงการ ลงทุน 26,300 ล้านบาท
กิจการผลิตกระดาษหรือเยื่อกระดาษ 6 โครงการ ลงทุน 15,500
ล้านบาทเป็นต้น

อันดับที่ 3 หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง มีค�ำขอรับการส่งเสริม 734 โครงการ มูลค่ารวม 325,900
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2556 โครงการที่ส�ำคัญส่วนใหญ่
เป็นโครงการในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น กิจการผลิตรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลและชิน้ ส่วน 10 โครงการ ลงทุน
129,800 ล้านบาท กิจการผลิตเครื่องยนต์ยานยนต์ 3 โครงการ
ลงทุน 22,300 ล้านบาท กิจการผลิตยางยานพาหนะและชิน้ ส่วน
4 โครงการ ลงทุน 24,700 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบ
กรองไอเสีย ลงทุน 11,300 ล้านบาท เป็นต้น
อันดับที่ 4 หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร มี
ค�ำขอรับการส่งเสริม 806 โครงการ มูลค่ารวม 271,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 132% มีโครงการที่ส�ำคัญ เช่นกิจการผลิต
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ เช่น อาหารส�ำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง เป็นต้น
13 โครงการ ลงทุน 30,300 ล้านบาท กิจการเลีย้ งหรือขยายพันธุ์
สัตว์ 11 โครงการ ลงทุน 25,100 ล้านบาท กิจการผลิตอาหาร
สัตว์ 11 โครงการ ลงทุน 20,200 ล้านบาท กิจการผลิตยางขั้น
ต้น เช่น ยางแท่ง เป็นต้น 11 โครงการ ลงทุน 11,700 ล้านบาท
กิจการผลิตเอทานอล 3 โครงการ ลงทุน 10,200 ล้านบาท เป็นต้น
อันดับที่ 5 หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
มีค�ำขอรับการส่งเสริม 109 โครงการ มูลค่ารวม 154,600 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 249% จากปีที่แล้ว โครงการที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เป็น
โครงการในอุตสาหกรรมเหล็ก เช่น กิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
3 โครงการ ลงทุน 40,600 ล้านบาท กิจการผลิตโครงสร้างเหล็ก
2 โครงการ ลงทุน 27,500 ล้านบาท กิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
5 โครงการ ลงทุน 24,900 ล้านบาท กิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบ
เคลือบสังกะสี 2 โครงการ ลงทุน 13,300 ล้านบาท กิจการผลิต
ลวดเหล็กหรือลวดอลูมิเนียม 2 โครงการ ลงทุน 8,400 ล้านบาท

ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามประเภทกิจการ เปรียบเทียบ ปี 2556 และปี 2557
หมวดประเภทกิจการ

เกษตรกรรม และผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม

ปี 2556

325
36
75
426
284
172
684
2,002

จ�ำนวนโครงการ
ปี 2557
% เปลี่ยนแปลง

806
109
122
734
396
503
799
3,469

148.0
202.8
62.7
72.3
39.4
192.4
16.8
73.3

ปี 2556

116.7
44.3
15.0
250.1
97.7
47.0
439.1
1,009.9

เงินลงทุน (พันล้านบาท)
ปี 2557
% เปลี่ยนแปลง

271.0
154.6
41.5
325.9
147.5
430.1
822.1
2,192.7

132.2
249.0
176.7
30.3
51.0
815.1
87.2
117.1
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การกระจายขนาดการลงทุน

โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการทีถ่ อื หุน้ โดยคนไทยทัง้ สิน้

การลงทุนขนาดไม่เกิน 200 ล้านบาท มีจ�ำนวน 2,327 โครงการ
คิดเป็น 67% ของจ�ำนวนโครงการทัง้ หมด  มูลค่าลงทุน 152,200
ล้านบาท คิดเป็น 7% ของมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น

โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 1,802 โครงการ คิดเป็น
52% ของจ�ำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมูลค่า
ลงทุน 1,063,700 ล้านบาท คิดเป็น 49% ของมูลค่าลงทุนทัง้ หมด

การลงทุนขนาดเกิน 200 - 1,000 ล้านบาท มีจ�ำนวน 799
โครงการ มูลค่าลงทุน 363,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% ของ
จ�ำนวนโครงการทั้งหมด และ 17% ของมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 898 โครงการ คิดเป็น
26% ของจ�ำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มูลค่า
ลงทุนทั้งสิ้น 427,800 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของมูลค่าทั้งหมด

การลงทุนขนาดใหญ่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  มีจ�ำนวน 343
โครงการ มูลค่าลงทุน 1,677,300 ล้านบาท  แม้คดิ เป็นเพียง 10%
ของโครงการทั้งหมด แต่คิดเป็น 76% ของมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น

โครงการยังคงตั้งอยู่ในเขต 2 มากที่สุด
ในปี 2557 ค�ำขอรับส่งเสริมยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขต 2 เป็นหลัก
เช่นเดียวกับปี 2556 โดยมีจำ� นวน 1,406 โครงการ หรือ 41% ของ

สัดส่วนการกระจายขนาดเงินลงทุน เปรียบเทียบ ปี 2556 และปี 2557
ขนาดเงินลงทุน

จ�ำนวนโครงการ
ปี 2556

ปี 2557

ขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาท

568

705

ขนาดมากกว่า 20-200 ล้านบาท

886

ขนาดมากกว่า 200-500 ล้านบาท

เงินลงทุน (พันล้านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

24.1

5.0

6.2

24.0

1,622

83.1

76.2

146.0

91.6

244

544

123.0

81.0

185.4

128.9

ขนาดมากกว่า 500-1,000 ล้านบาท

139

255

83.5

100.1

177.8

77.6

ขนาดมากกว่า 1,000 ล้านบาท

165

343

107.9

747.6

1,677.3

124.4

2,002

3,469

73.3

1,009.9

2,192.7

117.1

รวม

% เปลี่ยนแปลง

% เปลี่ยนแปลง

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบ ปี 2556 และปี 2557
การกระจายผู้ถือหุ้น

โครงการไทยทั้งสิ้น
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ
รวม

ปี 2556

จ�ำนวนโครงการ
ปี 2557

% เปลี่ยนแปลง

ปี 2556

851
687
464
2,002

1,802
898
769
3,469

111.8
30.7
65.7
73.3

351.5
219.9
438.5
1,009.9

เงินลงทุน ( พันล้านบาท )
ปี 2557
% เปลี่ยนแปลง

1,063.7
427.8
701.2
2,192.7

202.6
94.5
59.9
117.1
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จ�ำนวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุน 589,400 ล้านบาท สัดส่วน
สูง 63% ของการลงทุนทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดระยองมี
การลงทุนกระจุกตัวเป็นมูลค่าสูงที่สุดในประเทศ เนื่องจากเป็น
ฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและยานยนต์ของประเทศ โดยมีมลู ค่า
ลงทุนมากถึง 814,800 ล้านบาท คิดเป็น 37% ของมูลค่าลงทุน
ทั้งประเทศ

ญีป่ นุ่ ยังคงเป็นนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ทสี่ ดุ ของไทย
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2557 มีจำ� นวน
1,573 โครงการ เงินลงทุน 1,022,996 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 95% จาก
ปี 2556 โดยญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่ลงทุนมากเป็นอันดับ
1 มีจ�ำนวน 672 โครงการ คิดเป็น 43% ของจ�ำนวนโครงการ
ลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น มูลค่าลงทุน 293,334 ล้านบาท
หรือ 29% ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น และเมื่อ
เทียบกับมูลค่าการลงทุนของญี่ปุ่นในปี 2556 พบว่ามูลค่าลงทุน
จากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4% ส�ำหรับโครงการที่ส�ำคัญของญี่ปุ่นในปี
2557 โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงการในอุตสาหกรรมยานยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กิจการผลิตรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 6 โครงการ ลงทุน 47,700 ล้าน
บาท กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนระบบกรอง

การลงทุนในเขต 3 มีการกระจุกตัวของการลงทุนมากเป็นล�ำดับ
ถัดมา โดยมีค�ำขอรับส่งเสริม 1,160 โครงการ คิดเป็น 33% ของ
โครงการทัง้ หมด เงินลงทุน 561,700 ล้านบาท คิดเป็น 26% ของ
การลงทุนทั้งประเทศ
ส�ำหรับการลงทุนในเขต 1 มีจ�ำนวน 822 โครงการ คิดเป็น 24%
ของจ�ำนวนโครงการทัว่ ประเทศ เงินลงทุน 185,800 ล้านบาท คิด
เป็น 8% ของการลงทุนทั้งประเทศ
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง เปรียบเทียบ ปี 2556 และปี 2557
แหล่งที่ตั้ง

เขต 1
เขต 2

เขต 3
อื่นๆ*
รวม

จ�ำนวนโครงการ
ปี 2557

ปี 2556

624
312
312
788
264
309
215
492
435
57
98
3,469

กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ระยอง
ชลบุรี
อื่นๆ
36 จังหวัด
23 จังหวัด

822
368
454
1,406
488
496
422
1,160
914
246
81
73.3

% เปลี่ยนแปลง

ปี 2556

31.7
17.9
45.5
78.4
84.8
60.5
96.3
135.8
110.1
331.6
-17.3
1,009.9

153.0
27.0
126.0
397.2
162.3
125.2
109.7
272.6
257.7
14.9
187.1
2,192.7

เงินลงทุน (พันล้านบาท)
ปี 2557
% เปลี่ยนแปลง

185.8
61.8
124.0
1,378.9
814.8
324.8
239.3
561.7
452.5
109.2
66.3
117.1

21.4
128.9
-1.6
247.2
402.0
159.4
118.1
106.1
75.6
632.9
-64.6
2,002

หมายเหตุ: * คือ กิจการที่ไม่สามารถระบุที่ตั้งได้ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ  ขนส่งทางเรือ เป็นต้น

โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 52 ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด
รวมทุน

หุนตางชาติ

34 %

23 %
ป 2556 43%

รวมทุน

หุนไทย
หุนตางชาติ

22 %
ป 2557 52 %
26 %

หุนไทย
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ไอเสีย เครื่องยนต์ยานยนต์ เป็นต้น 13 โครงการ ลงทุน 34,000
ล้านบาทกิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วน เช่น
สารกึ่งตัวน�ำ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 4 โครงการ ลงทุน 20,600
ล้านบาท กิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ ลงทุน 15,900 ล้าน
บาท เป็นต้น
สหภาพยุโรป ลงทุนมากเป็นอันดับ 2 เงินลงทุน 153,709
ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 15 ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้ง
สิ้น โครงการที่ส�ำคัญ เช่น กิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ลงทุน 43,200 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
เคมี เช่น LNG, Sodium Polyacrylate, Oxygen เป็นต้น 6
โครงการ ลงทุน 21,900 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เช่น เครื่องยนต์ยานพาหนะ ยางรถยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น
3 โครงการ ลงทุ น 30,700 ล้ า นบาท กิ จ การผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วน เช่น Hard disk drive และชิ้นส่วน
เป็นต้น 2 โครงการ ลงทุน 6,600 ล้านบาท เป็นต้น
สหรัฐอเมริกา ลงทุนมากเป็นอันดับ 3 เงินลงทุน 130,921
ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 13 ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้ง
สิ้น โครงการส�ำคัญ ได้แก่ กิจการผลิตปิโตรเคมี เช่น Acetylene,
Propane เป็นต้น 4 โครงการลงทุน 48,500 ล้านบาท กิจการ

ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 2 โครงการ ลงทุน
26,300 ล้านบาท กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ลงทุน 19,500
ล้านบาท กิจการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์หรือผลิตภัณฑ์เคมี เช่น Cyclohexane, Ethylene เป็นต้น 4 โครงการ ลงทุน 13,600 ล้านบาท
สิงคโปร์   ลงทุนมากเป็นอันดับ 4 ลงทุนรวม 43,980 ล้านบาท
สัดส่วนร้อยละ 4 ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น โดยการ
ลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติผ่านประเทศ
สิงคโปร์ และการร่วมทุนกับนักลงทุนไทย โครงการส�ำคัญ ได้แก่
กิจการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ลงทุน 5,100 ล้านบาท กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ลงทุน 3,500 ล้านบาท กิจการผลิตแผ่นเหล็ก
ชุบเคลือบสังกะสี ลงทุน 3,300 ล้านบาท กิจการผลิตชิน้ ส่วน Hard
disk drive ลงทุน 2,300 ล้านบาท
จีน ลงทุนมากเป็นอันดับ 5 ลงทุนรวม 33,707 ล้านบาท สัดส่วน
ร้อยละ 3 ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น โครงการส�ำคัญ
ได้แก่ กิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบเคลือบสังกะสี ลงทุน 10,000
ล้านบาท กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ลงทุน 4,400 ล้านบาท
กิจการผลิตโทรทัศน์ ลงทุน 1,700 ล้านบาท กิจการผลิตยางขั้น
ต้น ลงทุน 1,500 ล้านบาท กิจการผลิตยางล้ออากาศยาน ลงทุน
1,400 ล้านบาท

สถิติโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557
พันลานบาท

1,200
1,000

+95%

ป 2556
ป 2557

1,023

800
600

525

400

+4%
283 293

200

154
31

รวม

ญี่ปุน

ยุโรป

131
12

23 44

13 34

สหรัฐฯ

สิงคโปร

จีน
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ภาวะการลงทุนโลกประจ�ำปี 2557
เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2557 ปรับตัวไปในทิศทางบวก โดย
อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
โลกอยูท่ ี่ 3.3% โดย GDP กลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced
Economies) ขยายตัวเพียง 1.8% และหากวิเคราะห์เป็นราย
ภูมิภาค จะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เช่น สหรัฐฯ ขยายตัว
2.4% สืบเนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีนัยยะเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ซึ่งส่งผลดีต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจโลก ในฐานะผู้ส่งออกและผู้ลงทุนทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม
ส�ำหรับยุโรปมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับต�่ำมากว่า 2 ปี
นั้น ในปี 2557 ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเล็กน้อยสืบเนื่องมา
จากเศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ และค่าเงินยูโรอ่อน
ตัวลง ซึ่งเป็นผลดีต่อการส่งออก แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของยุโรปยังไม่มีเสถียรภาพเท่าใดนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
เนือ่ งจากหลายประเทศยังมีปญ
ั หาหนีภ้ าครัฐและเอกชนในระดับ
สูง ส่งผลให้ความมั่นใจของนักลงทุน ขณะที่ญี่ปุ่นแทบไม่มีการ
ขยายตัวของ GDP เนือ่ งจากเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงสืบเนือ่ งจาก
รัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเดือนเมษายน 2557 ส่งผลกระทบ
ต่อการบริโภคภายในประเทศ รัฐบาลจึงเลื่อนการขึ้นภาษีมูลค่า
เพิ่มรอบที่ 2 ออกไปก่อนเพื่อให้ผลกระทบในเชิงลบคลี่คลายลง
ส�ำหรับกลุม่ ประเทศตลาดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging Market and Developing Economies)มีการขยายตัวของ GDP
โดยเฉลี่ย 4.4% โดยจีนขยายตัวมากที่สุดถึง 7.4% ตามมาด้วย
ไนจีเรียและอินเดียที่ 6.1% และ 5.8% ตามล�ำดับ ส�ำหรับประเทศ
กลุม่ อาเซียนขยายตัวในทิศทางบวกเช่นเดียวกันที่ 4.5% แต่อตั รา
การขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจาก 5.2% ในปี 2556
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ไว้ว่าปี 2558
เศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพิม่ ขึน้ เป็น 3.5% ส�ำหรับเศรษฐกิจจีนและ
อาเซียนคาดว่าจะขยายตัวอย่างมัน่ คง โดยเฉพาะจีนทีก่ ำ� ลังปรับ
โครงสร้างของประเทศและนโยบายต่างๆ เพื่อรองรับก�ำลังการ
ผลิตที่จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

FDI แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI) ได้พัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 มี
มูลค่า 1.45 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2555
ทั้งนี้ UNCTAD ได้คาดการณ์ว่า FDI ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็น 1.6, 1.75 และ 1.85 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี
2557 - 2559 ตามล�ำดับ
FDI ส่วนใหญ่กระจุกตัวลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนา (Developing
Economies) เป็นมูลค่า 778 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน
53.6% ของ FDI ของทั้งหมด โดยประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียถือเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ส�ำคัญที่สุด โดยคิดเป็น
สัดส่วน 54.7% ของเงินลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนาทัง้ หมด และ
ยังมีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนที่ไหลเข้าประเทศในยูโรโซนอีกด้วย
ส�ำหรับ FDI ในประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Economies) คิด
เป็นสัดส่วน 39% ของมูลค่าลงทุนขาเข้าทัว่ โลก นับเป็นอัตราค่อน
ข้างต�ำ 
่ แต่ UNCTAD ได้คาดการณ์ไว้วา่ อัตราส่วน FDI ในประเทศ
พัฒนาแล้วจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าใน
ปี 2559 ประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นแหล่งรองรับการลงทุนและ
เงินลงทุนจะไหลเข้ามากกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 52% ของ FDI ทั่วโลก

กลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging Market and
Developing Economies)มีการขยายตัวของ GDP โดยเฉลี่ย 4.4% โดยจีน
ขยายตัวมากที่สุดถึง 7.4% ตามมาด้วยไนจีเรียและอินเดียที่ 6.1% และ 5.8%
ตามล�ำดับ
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ในช่วงปี 2555-2556 ประเทศหลักที่เป็นแหล่งรองรับ FDI ได้แก่
สหรัฐฯ ตามด้วยจีน รัสเซีย ฮ่องกง และบราซิล ส่วนประเทศที่
เป็นผู้ลงทุนหลักในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย
และ ฮ่องกง ตามล�ำดับ

FDI ในแอฟริกาเพิ่มขึ้นสูง
FDI ในทวีปแอฟริกามีมูลค่า 57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มมาก
ถึง 4% สืบเนื่องจากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เช่น
ในแอฟริกาใต้และโมซัมบิก ส�ำหรับในภาคตะวันออกของทวีป มี
FDI เพิม่ ขึน้ มากถึง 15% โดยประเทศทีร่ องรับเงินลงทุนมากทีส่ ดุ
คือ เอธิโอเปียและเคนยา เนื่องจากรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศมีน
โยบายปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักลงทุน โดยเฉพาะ
นักลงทุนหลักมาจากทวีปเอเชียได้มาตั้งโรงงานเพื่อเป็นฐานการ
ผลิต ประกอบกับประเทศเคนยามีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ น�้ำมัน ฯลฯ อีกทั้งมีศักยภาพที่จะเป็นฐานการลงทุน
ในธุรกิจคมนาคมทางเรืออีกด้วย
การลงทุนระหว่างประเทศภายในทวีปแอฟริกาด้วยกัน (IntraAfrican Investments) ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยประเทศผู้
ลงทุนหลัก คือ แอฟริกาใต้ เคนยา และไนจีเรีย โดยระหว่างปี
2552 - 2556 มีโครงการลงทุนใหม่เป็นสัดส่วนมากถึง 18% ของ
โครงการลงทุนใหม่ทงั้ สิน้ โดยส่วนใหญ่ลงทุนในภาคการผลิตและ
ภาคบริการ

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

2,500
2,000

Developing
economies

Transition
economies

ประเทศก�ำลังพัฒนาในเอเชียยังครองอันดับหนึ่ง
ประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียยังเป็นจุดสนใจเป็นอันดับ
แรกของโลก โดยมีมูลค่าลงทุนมากถึง 426 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 30% ของมูลค่า FDI รวมของโลก
ทั้งนี้ ในฝั่งเอเชียตะวันออกมีมูลค่าลงทุนสูงถึง 221 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ค่อนข้างคงระดับเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 โดย
จี น เป็ น แหล่ ง รองรั บ FDI ใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย และใหญ่ เ ป็ น
อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ โดยมีเงินลงทุน 124 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ส�ำหรับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยังคงครองต�ำแหน่ง
ผู้ลงทุนในต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียและเป็น
อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นแหล่งรองรับ
การลงทุนที่น่าสนใจ โดยมีมูล ค่า FDI สูง ถึง 125 พันล้า น
เหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 7% จากปี 2555 ทัง้ นี้ ประเทศกลุม่ อาเซียน
ได้เริ่มต้นเจรจา ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership) กั บ
ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ซึ่งหาก
การเจรจาเป็นไปตามเป้าหมาย จะท�ำให้กลายเป็นเขตการค้าเสรี
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ครอบคลุมประชากรกว่า 3 พันล้านคน
คิดเป็น 50% ของประชากรโลก ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศการ
ลงทุนในภูมิภาคมีความน่าสนใจมากขึ้น
ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียใต้มี FDI มูลค่า 36 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2555 โดยอินเดียเป็นแหล่งรองรับการลงทุน
ที่ส�ำคัญที่สุด มีมูลค่าลงทุนสูงถึง 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม
ขึ้นมากถึง 17%
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Year over Year

World Output 1/
Advanced Economies
United States
Euro Area
Germany
France
Italy
Spain
Japan
United Kingdom
Canada
Other Advanced Economies 2/
Emerging Market and Developing Economies 3/
Commonwealth of Independent States
Russia
Excluding Russia
Emerging and Developing Asia
China India
4/ ASEAN5 5/
Emerging and Developing Europe
Latin America and the Caribbean
Brazil
Mexico
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan
Saudi Arabia 6/
Sub-Saharan Africa
Nigeria
South Africa
Memorandum
Low-Income Developing Countries
World Growth Based on Market Exchange Rates
World Trade Volume (goods and services)
Imports
Advanced Economies
Emerging Market and Developing Economies
Commodity Prices (U.S. dollars)
Oil 7/
Nonfuel (average based on world commodity export weights)
Consumer Prices
Advanced Economies
Emerging Market and Developing Economies 3/
London Interbank Offered Rate (percent)
On U.S. Dollar Deposits (six month)
On Euro Deposits (three month)
On Japanese Yen Deposits (six month)

Q4 Over Q4

Difference from
October 2014
Projections
2015
2016
–0.3
–0.3
0.1
0.0
0.5
0.3
–0.2
–0.3
–0.2
–0.3
–0.1
–0.2
–0.5
–0.5
0.3
0.0
–0.2
–0.1
0.0
–0.1
–0.1
–0.3
–0.2
–0.1
–0.6
–0.5
–2.9
–1.7
–3.5
–2.5
–1.6
–0.2
–0.2
–0.3
–0.3
–0.5
–0.1
0.0
–0.2
–0.1
0.1
–0.2
–0.9
–0.5
–1.1
–0.7
–0.3
–0.3
–0.6
–0.5
–1.6
–1.7
–0.9
–0.8
–2.5
–2.0
–0.2
–0.3

Estimates
2014
3.1
1.7
2.6
0.7
1.0
0.3
–0.5
1.9
–0.3
2.7
2.4
2.3
4.5
–1.5
0.0
...
6.4
7.4
5.6
4.6
2.9
1.1
-0.3
2.6
...
...
...
...
1.0

Projections
2015
2016
3.4
3.9
2.7
2.3
3.4
3.2
1.4
1.4
1.7
1.3
1.2
1.3
0.9
0.8
1.8
1.7
1.6
0.2
2.7
2.2
2.1
2.1
...
...
4.1
5.4
–3.5
1.8
–5.4
1.9
...
...
6.3
6.2
6.7
6.3
6.5
6.6
5.1
5.5
...
...
...
...
0.1
2.2
3.4
3.5
...
...
...
...
...
...
...
...
1.9
2.8

2013
3.3
1.3
2.2
–0.5
0.2
0.3
–1.9
–1.2
1.6
1.7
2.0
2.2
4.7
2.2
1.3
4.3
6.6
7.8
5.0
5.2
2.8
2.8
2.5
1.4
2.2
2.7
5.2
5.4
2.2

2014
3.3
1.8
2.4
0.8
1.5
0.4
–0.4
1.4
0.1
2.6
2.4
2.8
4.4
0.9
0.6
1.5
6.5
7.4
5.8
4.5
2.7
1.2
0.1
2.1
2.8
3.6
4.8
6.1
1.4

Projections
2015
2016
3.5
3.7
2.4
2.4
3.6
3.3
1.2
1.4
1.3
1.5
0.9
1.3
0.4
0.8
2.0
1.8
0.6
0.8
2.7
2.4
2.3
2.1
3.0
3.2
4.3
4.7
–1.4
0.8
–3.0
–1.0
2.4
4.4
6.4
6.2
6.8
6.3
6.3
6.5
5.2
5.3
2.9
3.1
1.3
2.3
0.3
1.5
3.2
3.5
3.3
3.9
2.8
2.7
4.9
5.2
4.8
5.2
2.1
2.5

6.1
2.5
3.4

5.9
2.6
3.1

5.9
3.0
3.8

6.1
3.2
5.3

–0.6
–0.2
–1.1

–0.5
–0.2
–0.2

...
2.4
...

...
2.9
...

...
3.2
...

2.0
5.5

3.0
3.6

3.7
3.2

4.8
6.1

–0.6
–2.9

–0.2
–0.2

...
...

...
...

...
...

–0.9
–1.2

–7.5
–4.0

–41.1
–9.3

12.6
–0.7

–37.8
–5.2

14.6
0.1

–28.6
–7.4

–19.5
–4.5

9.6
–0.4

1.4
5.9

1.4
5.4

1.0
5.7

1.5
5.4

–0.8
0.1

–0.4
0.2

1.4
5.8

1.0
6.3

1.8
5.6

0.4
0.2
0.2

0.3
0.2
0.2

0.7
0.0
0.1

1.9
0.1
0.1

0.0
–0.1
0.0

0.3
–0.1
0.0

0.3
0.1
0.2

1.1
0.0
0.1

2.6
0.1
0.1

Note: Real effective exchange rates are assumed to remain constant at the levels prevailing during December 8, 2014–January 5, 2015. When economies are not listed alphabetically, they are ordered on the basis of economic size. The aggregated quarterly data are seasonally adjusted.
1/ The quarterly estimates and projections account for 90 percent of the w orld purchasing-pow er-parity w eights. 2/ Excludes the G7 (Canada, France, Germany, Italy, Japan,
United Kingdom, United States) and euro area countries.
3/ The quarterly estimates and projections account for approximately 80 percent of the emerging market and developing economies.
4/ For India, data and forecasts are presented on a f iscal year basis and output grow th is based on GDP at market prices. Corresponding grow th rates for GDP at factor
cost are 4.7, 5.6, 6.3, and 6.5 percent for 2013/14, 2014/15, 2015/16, and 2016/17, respectively.
5/ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam.
6/ For Saudi Arabia, the revisions to the grow th forecasts for 2015-16 partly reflect a rebasing of the national accounts to 2010, w hich resulted in a higher share of the oil
sector in the economy and a dow nw ard revision of estimated actual grow th in 2013 and 2014.
7/ Simple average of prices of U.K. Brent, Dubai Fateh, and West Texas Intermediate crude oil. The average price of oil in U.S. dollars a barrel w as $96.26 in 2014; the assumed price based on f utures markets is $56.73 in 2015 and $63.88 in 2016.
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ถึงแม้ว่าเกือบทุกภูมิภาคในทวีปเอเชียจะพัฒนาด้านมูลค่าการ
ลงทุนในเชิงบวก แต่ภูมิภาคเอเชียตะวันตกได้พัฒนาในเชิงลบ
มูลค่าลงทุนลดลงมากถึง 9% เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากปัญหา
ตึงเครียดทางการเมืองทั้งภายในภูมิภาคและภายในประเทศ

FDI ในละตินอเมริกาและแคริบเบียนไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
แม้ FDI ในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนมีมูลค่า 292 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับปี 2555 ทีผ่ า่ นมา แต่ทศิ ทางการพัฒนา
ของ FDI ในแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้แตกต่างกันอย่างโดยสิ้น
เชิง โดยในภูมิภาคอเมริกาใต้ถึงแม้จะเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี แต่ในปี 2556 มีมูลค่าลงทุน
ลดลงมากถึง 6% เหลือ 133 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บราซิล
มีมลู ค่าลงทุนลดลงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันการลงทุนในชิลแี ละ
อาร์เจนตินาลดลงมากถึง 29% และ 25% ตามล�ำดับ เนื่องจาก
ลงทุนลดลงมากในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ส่วนเปรูมกี ารลงทุนลด
ลงเช่นเดียวกัน โดยลดลงถึง 17%

ในทางตรงกันข้าม การลงทุนในประเทศโคลอมเบียเพิ่มขึ้นถึง
8% สืบเนื่องจากการควบรวมกิจการในธุรกิจธนาคารและไฟฟ้า
ส่วนการลงทุนในแถบอเมริกากลางและแคริบเบียนนั้น เพิ่มขึ้น
ถึง 64% โดยคิดเป็นมูลค่า 49 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจาก
มีเงินลงทุนมาจากการควบรวมกิจการในกลุ่ม Grupo Modelo
ของประเทศเม็กซิโก โดยนักลงทุนจากเบลเยีย่ ม นอกจากนัน้ แล้ว
ยังมีประเทศปานามา คอสตาริกา กัวเตมาลา และนิคารากัว
ที่มีมูลค่าลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 61%, 14%,
5% และ 5% ตามล�ำดับ

การลงทุนในเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านท�ำลายสถิติ
เศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้และเครือรัฐ
เอกราช (Common Wealth of Independent States) มีการพัฒนา
ด้านการลงทุนอย่างรวดเร็ว โดยทั้งเป็นเป้าหมายของนักลงทุน
พร้อมทั้งเป็นผู้ลงทุนส�ำคัญของโลก โดยในปี 2556 มี FDI มูลค่า
108 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ มากถึง 28% โดยประเทศทีเ่ ป็น
แหล่งรองรับการลงทุนหลัก คือ รัสเซีย ในขณะเดียวกันรัสเซีย

ประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ รายใหญ่ของโลก ประเทศผู้ลงทุนในต่างประเทศรายใหญ่ของโลก
หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ
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ยังเป็นผูล้ งทุนหลักอีกด้วย โดยในปี 2556 ได้ลงทุนในต่างประเทศ
99 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมากถึง 84% โดยในปี 2556 มี
การควบรวมกิจการที่ส�ำคัญของบริษัทน�้ำมันยักษ์ใหญ่ 2 บริษัท
Rosneft กับ TNK-BP นับเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการ
ลงทุนในภูมิภาคนี้

ลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวดีขึ้น
ภายหลังจากบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ได้ชะลอตัวลง และมูลค่า FDI ได้ถึงจุดต�่ำสุดในปี 2555 นั้น
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้การลงทุนใน
ภูมิภาคนี้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน มูลค่าลงทุนใน
ยุโรปอยู่ที่ระดับ 246 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฟื้นตัวขึ้นถึง 14%
โดยสเปนเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด ส�ำหรับภูมิภาค
อเมริกาเหนือมีมูลค่าลงทุน 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดย
สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
และในโลก โดยมี มู ล ค่ า ลงทุ น 188 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
เพิ่มขึ้น 17%
ประเทศในกลุม่ พัฒนาแล้วยังเป็นผูล้ งทุนหลักของโลก โดยลงทุน
ในต่างประเทศรวม 857 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ลงทุนอันดับรายใหญ่ที่สุด ส่วนประเทศในยุโรโซนลงทุนใน
ต่างประเทศ 329 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10%

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ�ำแนกตามภูมิภาคหลัก
หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ
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ที่มา: UNCTAD FDI-TNC-GVC Information System, FDI/TNC database(www.
unctad.org/fdistatistics).

ภูมิภาคต่างๆ น่าสนใจลงทุนในธุรกิจแตกต่างกัน
การลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ มีทิศทางแตกต่างกัน เช่น การ
ผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ชะลอตัว
มากว่า 3 ปีแล้ว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูป
รวมทั้งภาคบริการ มีพัฒนาด้านการลงทุนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการก�ำหนดทิศทางการลงทุนในอนาคตเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยาก
เพราะขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ทั้งนี้ หน่วยงาน UNCTAD ได้
ส�ำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน 80 หน่วย
งานทัว่ โลกถึงปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการลงทุนเพิม่ ขึน้ และอุตสาหกรรม
หลักในภูมภิ าคทีส่ ามารถชักจูงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้
ผลการส�ำรวจพบว่า กรณีทวีปแอฟริกา ธุรกิจหลักที่มีศักยภาพ
ในการชักจูง FDI คือ เหมืองแร่และปิโตรเลียม ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลในภูมภิ าคนีม้ นี โยบายสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบสาธารณูปโภค ซึง่ การลงทุนในกิจการเหล่านีเ้ ป็นทีส่ นใจ
ของนักลงทุนจากต่างประเทศ การลงทุนในกิจการโรงแรมและ
ร้านอาหารก็เป็นทีน่ า่ สนใจลงทุนเช่นเดียวกันสืบเนือ่ งมาจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับทวีปเอเชีย ธุรกิจทีน่ า่ สนใจลงทุน คือ ก่อสร้าง เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนแถบลาติน
อเมริกาและแคริบเบียน จะเป็นธุรกิจการเงิน โรงแรม และ
อาหาร ส�ำหรับในส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องจักร กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ ขนส่งและโทรคมนาคม
และในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน เป็น
ก่อสร้าง ตามมาด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งทอ
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แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนจะฟื้นตัวเล็กน้อย
ทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 2558 - 2559 คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัว
เล็กน้อย โดยการขยายตัว GDP รวมของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
3.5% และ 3.7% ตามล�ำดับ อันเป็นผลจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศ
ก�ำลังพัฒนา ส่วนกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะน้อยกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
ภูมิภาคอเมริกาเหนือคาดว่าจะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการ
ลงทุนที่แข็งแกร่งที่สุด โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา น่า
จะเติบโตทั้งภาคการผลิตและบริการ โดยปรับตัวตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจที่ดีและการจ้างงานที่มากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก
การแข็งตัวของค่าเงินเหรียญสหรัฐ หลังจากที่จะหยุดมาตรการ
ผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing - QE)
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และอาจ
ท�ำให้เศรษฐกิจไม่เติบโตตามเป้าหมาย รวมถึงความเสี่ยงจาก
ราคาน�้ำมันยังอยู่ในระดับต�่ำ กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ
ทางด้านเศรษฐกิจยุโรป IMF ได้คาดการณ์ไว้ว่า GDP จะเติบโต
1.2% ในปี 2558 และ 1.4% ในปี 2559 ในระยะยาวนักลงทุน
น่าจะเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางยุโรป
มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเศรษฐกิจและการเงินเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ หลายประเทศในโซนยุโรปยังมีปัญหาด้านเสถียรภาพ
ทางการเมือง อาทิ สเปน โปรตุเกส กรีซ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาคนี้

การลงทุนของรัสเซียเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
แหล่งรองรับการลงทุนรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกเป็นครั้งแรก
ต่อจากสหรัฐอเมริกา และจีน และเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ 4
ของโลก โดยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ส�ำคัญเหตุการณ์เดียว คือ
การควบรวมกิจการของบริษัทน�้ำมันยักษ์ใหญ่ 2 บริษัท คือ
Rosneft-BP ซึ่ ง การรวมตั ว ของบริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ เช่ น นี้ เ ป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนั้น คาดการณ์ว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนในปี 2558 – 2559 ของรัสเซียจะลดลง
ในทวีปแอฟริกาคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP ที่ 4.8%
ในปี 2558 และ 5.2% ในปี 2559 ซึ่งนับว่ามีศักยภาพสูงในการ
รองรับการลงทุน ประเทศในทวีปนีส้ ว่ นใหญ่ตนื่ ตัวสูงทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง โดยรัฐบาลหลายประเทศได้ให้ความส�ำคัญ
กับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในภูมิภาคเอเชียคาดการณ์ไว้ว่าจะยังเป็นภูมิภาคที่มีจ�ำนวน
โครงการลงทุนใหม่เกิดขึ้นมากที่สุดในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
โดยเศรษฐกิจจีนจะเติบโตในอัตราลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นๆ แล้ว ยังจัดว่าอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2558 - 2559
คาดว่าจะเติบโต 6.8% และ 6.3% ตามล�ำดับ และจีนจะยังคงเป็น
แหล่งรองรับการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในภูมิภาค ขณะที่ญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นประเทศผู้ลงทุนหลักในภูมิภาคนี้ แม้รัฐบาลจะปรับนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่น คาดว่า GDP จะ
เติบโตในปี 2558 - 2559 จะเติบโตในระดับต�่ำ 0.6% และ 0.8%
ตามล�ำดับ

สาขาอุตสาหกรรมที่ชักจูงการลงทุน
หน่วย: ร้อยละ

แอฟริกา

เอเซีย

ลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน

ที่มา: ผลการสอบถามและส�ำรวจหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน 80 หน่วยงาน, UNCTAD

ประเทศพัฒนา

สิ่งทอ

สาธารณูปโภค

การกอสราง

ขนสงและการสื่อสาร

ธุรกิจสันทนาการ

เครื่องจักร

อาหาร
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การเงิน
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ประเทศที่มีการเปลี่ยนผาน
ทางเศรษฐกิจ
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อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร
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ในปี 2557 มีโครงการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตรที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 236
โครงการ เงินลงทุน 64,600 ล้านบาท โดยมีประเภทกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมในหลากหลายประเภท เช่น กิจการผลิตหรือถนอม
อาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการ
ขยายพันธุส์ ตั ว์หรือเลีย้ งสัตว์ กิจการผลิตน�ำ้ มันหรือไขมันจากพืช
หรือสัตว์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เป็นต้น
มีกิจการประเภทหนึ่งที่ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ขอรับการส่งเสริมเพิ่ม
จ�ำนวนขึ้นอย่างมาก นั่นคือ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(Biomass Pellet) โดยนับตั้งแต่ 2553 - 2557 มีผู้ได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมแล้ว 47 โครงการ มีก�ำลังการผลิต 2,565,274 ตัน
โดยแยกตามระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้ดังนี้
การส่งเสริมการลงทุนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

ในปี 2557 มีโครงการในหมวดเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตรที่ได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 236
โครงการ เงินลงทุน 64.6 พันล้านบาท
โดยมีประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ในหลากหลายประเภท เช่น กิจการผลิต
หรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ปี

จ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ก�ำลังการผลิต (ตัน)

2553

1

32,000

2554

2

81,600

2555

9

180,180

2556

9

1,135,080

2557

26

1,136,414

รวม

47

2,565,274

หากแยกโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามสถานที่ตั้ง จะพบว่า
โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดจะอยู่บริเวณภาคใต้มากที่สุด
เนือ่ งจากใกล้กบั แหล่งวัตถุดบิ ไม้ยางพารา โดยส�ำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การท�ำสวนยางมีโครงการควบคุมปริมาณการผลิตน�ำ้ ยาง

คาดว่าในแต่ละปีจะมีตน้ ยางทีห่ มดอายุการให้นำ�้ ยางไม่นอ้ ยกว่า 500,000 ไร่ ซึง่
จะให้ผลผลิตเศษไม้ยางพาราไม่นอ้ ยกว่า 27 ล้านตัน/ปี ซึง่ สามารถเป็นวัตถุดบิ
ป้อนให้กับโรงไฟฟ้า และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดได้อย่างเพียงพอ
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มีเป้าหมายโค่นสวนยางเก่าที่ให้ผลผลิตต�่ำปีละ 400,000 ไร่
ภายในระยะเวลา 7 ปี (2558 - 2564) ซึ่งจะท�ำให้มีวัตถุดิบเพิ่ม
ขึ้นอีกจ�ำนวนมาก นอกจากนั้น ยังตัดโค่นสวนยางที่ไม่ได้ขอทุน
จากกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยางอีกจ�ำนวนมาก คาดว่าใน
แต่ละปีจะมีตน้ ยางทีห่ มดอายุการให้นำ�้ ยางไม่นอ้ ยกว่า 500,000 ไร่
ซึ่งจะให้ผลผลิตเศษไม้ยางพาราไม่น้อยกว่า 27 ล้านตัน/ปี ซึ่ง
สามารถเป็นวัตถุดบิ ป้อนให้กบั โรงไฟฟ้า และโรงงานผลิตเชือ้ เพลิง
ชีวมวลอัดได้อย่างเพียงพอ
โครงการที่ได้รับส่งเสริมผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดจ�ำแนกแยกตาม
สถานที่ตั้ง
ภาค

จ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ก�ำลังการผลิต (ตัน)

เหนือ

8

311,760

ตะวันออกเฉียงเหนือ

6

189,470

กลาง

9

693,400

ตะวันออก

7

199,500

ใต้

17

1,171,144

รวม

47

2,565,274

เชือ้ เพลิงชีวมวลอัด (Biomass Pellet) เป็นเชือ้ เพลิงประเภทหนึง่ ที่
ท�ำจากเศษวัสดุทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น เศษไม้ ชาน
อ้อย หญ้าเนเปียร์ เหง้ามันส�ำปะหลัง ซังข้าวโพด แกลบ เป็นต้น
(หากเป็น Wood Pellet จะหมายถึงเชื้อเพลิงชีวมวลที่ท�ำจากเศษ
ไม้เท่านัน้ เช่น เศษไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส กระถิน ไผ่ เป็นต้น) ซึง่
โดยทัว่ ไปเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดจะผลิตจากขีเ้ ลือ่ ยหรือเศษวัสดุจาก
การผลิตไม้แปรรูป หรือเศษไม้ที่เหลือใช้จากโรงงานผลิตเครื่อง
เรือน และยังรวมถึงไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

มีการผลิตในหลายรูปแบบและยังมีคุณภาพสินค้าที่หลากหลาย
ขึ้นอยู่กับการน�ำไปใช้ ทั้งที่เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับโรงไฟฟ้า การให้
ความร้อนกับที่อยู่อาศัย และการใช้งานประเภทอื่นๆ เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดมีความหนาแน่นสูงมาก จากกระบวนการผลิตที่ให้
ความร้อนสูงท�ำให้มีความชื้นต�่ำ  (ต�่ำกว่า 10%) ซึ่งช่วยให้เชื้อ
เพลิงชีวมวลอัดสามารถที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเผาไหม้
ที่สูงมาก
นอกจากนี้ รูปทรงของเชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นรูปทรงกระบอกมีขนาดค่อนข้าง
เท่ากันทุกชิ้น และมีขนาดเล็ก ท�ำให้สามารถที่จะน�ำระบบการ
ป้อนเชือ้ เพลิงอัตโนมัตมิ าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ก�ำหนดปริมาณของเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นย�ำ  โดยสามารถใช้
ระบบการปล่อยเชื้อเพลิงแบบกรวย หรือระบบสายพานก็ได้
เช่นเดียวกัน เชือ้ เพลิงชีวมวลอัดมีความหนาแน่นสูงมาก ท�ำให้ได้
เปรียบเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่นทั้งในด้านของพื้นที่ในการจัด
เก็บและด้านการขนส่งในระยะทางที่ค่อนข้างไกล ท�ำให้สามารถ
ขนส่งได้ในปริมาณทีม่ าก สามารถขนถ่ายจากทีเ่ ก็บขนาดใหญ่ให้
กับรถขนส่งหรือไซโลตามความต้องการของลูกค้าได้โดยสะดวก
ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด เป็นการน�ำวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรตามชนิดที่เลือกใช้ น�ำมาสับและบดให้ละเอียด
อบลดความชืน้ แล้วน�ำมาเข้าเครือ่ งอัดแรงดันสูงให้ลกิ นินในเนือ้
ไม้ละลาย ท�ำให้เศษวัสดุเกาะติดกันเป็นแท่งเล็กๆ ลดอุณหภูมิ
และบรรจุ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดสามารถน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ำมัน
และก๊าชธรรมชาติ ในภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ
หม้อไอน�้ำ  (Boiler) ในบ้านเรือนใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเตาผิง
(Pellet Stove) ในเมืองหนาว เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (Wood Pellet)
สามารถให้ค่าพลังงานความร้อนถึง 4,000 - 4,500 กิโลแคลอรี/

เปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด
เชื้อเพลิง

น�้ำมันเบนซิน
น�้ำมันดีเซล
น�้ำมันเตา
LPG
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
ถ่านไม้

ค่าพลังงานความร้อน
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

10,600
10,170
9,820
11,900
7,000
3,900-7,700
6,900

เชื้อเพลิง

ค่าพลังงานความร้อน
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
ไม้ฟืน
เหง้ามันส�ำปะหลัง
แกลบ
ขี้เลื่อย
ชานอ้อย
ขยะ

4,000 - 4,500
3,820
3,800
3,440
2,600
1,800
1,160
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กิโลกรัม และยังมีข้อดีอีกหลายประการ คือ
1)

สะดวกในการขนส่ง ประหยัดค่าขนส่งเนือ่ งจากมีความหนา
แน่นสูง

2)

สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้งา่ ยเพราะมีขนาดทีเ่ ท่าๆ กัน

3)

มีขี้เถ้าน้อยกว่าถ่านหิน หรือไม้ฟืน (Wood Chip)

4)

ให้พลังงานความร้อนมากกว่าไม้ฟืน Wood Chip ขี้เลื่อย
ขี้กบ เพราะมีความชื้นน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 10)

5)

ปล่อยก๊าซทีเ่ ป็นพิษต่อสิง่ แวดล้อม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์ และ Volatile Organic Compound น้อย

6)

มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล

ช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา ความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมาก พบว่ามีสาเหตุมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลก�ำหนดนโยบายให้โรง
ไฟฟ้าถ่านหินต้องมีการใช้เชือ้ เพลิงพลังงานทดแทนผสมเพือ่ ผลิต
พลังงานไฟฟ้า หรือ Co-Firing ทั้งนี้ เกาหลีใต้นับเป็นลูกค้าราย
ใหญ่ เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายในการผสมชีวมวลใน
อัตราส่วน 3% ในปี 2557 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ในปี 2558
ซึง่ คาดว่าเกาหลีใต้จะมีปริมาณความต้องการเชือ้ เพลิงชีวมวลอัด
จากประเทศไทยประมาณ 2,000,000 ตัน/ปี จึงส่งผลให้นักธุรกิจ
ไทยสนใจในกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเพิ่มขึ้นอย่างมาก
การส่งออกเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดของไทย 98% ส่งออกไปเกาหลีใต้
ซึ่งถือเป็นลูกค้าหลักของไทย โดยมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น
แบบก้าวกระโดด ใน 2557 มีการส่งออกไปเกาหลีใต้ถงึ 108,689 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 512.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงกว่า

600% อย่างไรก็ตาม ไทยยังส่งออกไปเกาหลีใต้เป็นล�ำดับที่ 2 ของ
กลุ่มอาเซียนรองจากเวียดนาม และสัดส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดของไทยคิดเป็นเพียง 5% ของความต้องการในตลาดเกาหลีใต้
เท่านั้น มีเพียงผู้ส่งออกรายใหญ่ 2 บริษัท และรายย่อยอีกไม่
กีร่ าย แต่คาดว่าใน 2558 เชือ้ เพลิงชีวมวลอัดของไทยจะสามารถ
ส่งออกไปเกาหลีใต้ได้มากถึง 500,000 ตัน และจะเพิ่มเป็น
มากกว่า 2 ล้านตันใน 2559 หากมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างเหมาะสม
สิทธิและประโยชน์ของกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด ตาม
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) นัน้ สามารถ
ขอรับการส่งเสริมได้ในประเภท 1.16 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร รวมทั้งวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตร ประเภทย่อย 1.16.3 กิจการผลิตเชือ้ เพลิง
ชีวมวลอัด ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ หรือวัสดุจำ� เป็น ส�ำหรับ
ส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี
• สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
นอกจากนั้น ยังสามารถได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการ (Merit-Based Incentives) สิทธิและประโยชน์
เพิม่ เติมเพือ่ กระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าค และสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ได้อีกด้วย

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดของไทยไปต่างประเทศ
2555
ประเทศ

2556

2557

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า(ล้านบาท)

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

เกาหลีใต้

330.4

1.0

15,896.6

74.6

108,689.0

512.6

ญี่ปุ่น

233.0

0.9

1,584.6

66.1

2,014.3

7.1

0.9

0.1

-

-

104.1

0.5

631.4

3.0

18,158.9

74.6

110,826.3

520.3

ไต้หวัน
รวมทุกประเทศ
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
แม้ ว ่ า ปี ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยจะประสบวิ ก ฤตการณ์ ทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจและการเมือง แต่จากมูลค่าส่งออกในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับในปีที่ผ่านมา ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ ซึ่งยังคงสามารถ
เติบโตได้ โดยจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทยในปี 2557 เพิม่ ขึน้ 5.8% จากเดิมในปี 2556 ทีม่ มี ลู ค่า
305,820 ล้านบาท มาอยู่ที่ 323,534 ล้านบาท นับเป็นสินค้า
ส่งออกที่ส�ำคัญในอันดับที่ 4 และคิดเป็นสัดส่วน 4.42% ของ
สินค้าส่งออกโดยรวมของไทย
อย่างไรก็ตาม หากน�ำมูลค่าการส่งออกดังกล่าวข้างต้นหักออก
ด้วยการส่งออกทองค�ำที่ยังมิได้ข้ึนรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อ
การลงทุน ในสัดส่วนราว 28% พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 233,850 ล้านบาท ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13.4% ส่วนมูลค่าการน�ำเข้าสินค้า
ดังกล่าวปรับตัวลดลง 45.3% จากมูลค่า 562,834 ล้านบาท
มาอยู่ที่ 308,115 ล้านบาท

แม้ ว ่ า ปี ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยจะประสบ
วิกฤตการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
แต่จากมูลค่าส่งออกในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในปีที่ผ่านมา ยังมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
เครื่องประดับ ซึ่งยังคงสามารถเติบโตได้ โดย
จะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในปี 2557 เพิ่มขึ้น 5.8%
จากเดิมในปี 2556

หากพิจารณาดุลการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับพบว่าใน
ปี 2557 ไทยเกินดุล 15,419 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเกินดุลการค้า
ครั้งแรกในรอบสี่ปี นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา อันเป็นผลมา
จากการน�ำเข้าทองค�ำลดลง ขณะเดียวกันไทยสามารถส่งออก
สินค้าที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศอย่างเครื่องประดับ
แท้ ทัง้ เครือ่ งประดับทอง เครือ่ งประดับเงิน และอัญมณีเจียระไน
ได้เพิ่มมากขึ้น
สินค้าทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกสูงสุดในปี 2557 คือ เครือ่ งประดับแท้
ด้วยสัดส่วน 38.2% ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทย และมีอัตราการขยายตัว 9.7% ซึ่งหากแยกพิจารณา
ในสินค้ารายการส�ำคัญพบว่า

เครื่องประดับแพลทินัม เติบโตถึง 28.6% โดยมูลค่าส่งออกญี่ปุ่นครองสัดส่วน
สูงสุด ส่วนฮ่องกง สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ มีอัตราการขยายตัว
11.3%, 64.9%, 97.0% และ 3.67 เท่า ตามล�ำดับ ตลาดที่มีศักยภาพโดดเด่น
อย่างสิงคโปร์ และไต้หวัน ก็มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ กว่า 9.94 เท่า และ 3.33 เท่า ตามล�ำดับ
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เครือ่ งประดับทอง เพิม่ ขึน้ 4.1% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า จากการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักทัง้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์
ด้วยอัตราการขยายตัว 10.1%, 17.4% และ 35.2% ตามล�ำดับ
สะท้อนให้เห็นถึงก�ำลังซื้อเครื่องประดับทองของผู้บริโภคใน
ประเทศเหล่านีท้ เี่ พิม่ มากขึน้ ส่วนมูลค่าส่งออกไปยังตลาดส�ำคัญ
อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร ปรับตัวลดลง
37.0% และ 3.0% ตามล�ำดับ ในขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์มมี ลู ค่าลดลง เนือ่ งจากน�ำเข้าเครือ่ งประดับทอง
จากประเทศคู่ค้าอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะอินเดีย ด้วยเครือข่ายการ
ค้าและความสัมพันธ์อนั ดี ประกอบกับผูป้ ระกอบการชาวอินเดีย
สามารถผลิตรูปแบบเครื่องประดับแบบอาหรับซึ่งสอดคล้องกับ
รสนิยมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

เครื่องประดับแพลทินัม เติบโตถึง 28.6% โดยมูลค่าส่งออก
ญี่ปุ่นครองสัดส่วนสูงสุด ส่วนฮ่องกง สหราชอาณาจักร และ
สวิตเซอร์แลนด์ มีอตั ราการขยายตัว 11.3%, 64.9%, 97.0% และ
3.67 เท่า ตามล�ำดับ ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพโดดเด่นอย่างสิงคโปร์ และ
ไต้หวัน ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 9.94 เท่า และ 3.33 เท่า ตามล�ำดับ
แม้วา่ การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา จะมีมลู ค่าลดลง 2.1% ก็ตาม
ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจากราคาวัตถุดิบ
แพลทินัมมีระดับราคาต่อออนซ์สูงกว่าราคาทองค�ำไม่มากนัก
หากแต่เครื่องประดับแพลทินัมมีภาพลักษณ์เป็นสินค้าที่มีระดับ
และมีคุณค่าไม่แตกต่างจากทองค�ำ  ผู้มีฐานะดีหรือมีก�ำลังซื้อสูง
ส่วนใหญ่จึงมีความต้องการบริโภคเครื่องประดับแพลทินัมเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่ ว นการส่ ง ออกไปยั ง สหราชอาณาจั ก รที่ ล ดลง เป็ น ผลจาก
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่แน่นอน มีผลให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังการใช้จ่าย ในการซื้อสินค้าเครื่องประดับทองซึ่งเป็น
สินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงลดลงตามไปด้วย

ทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป เป็นสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 ในสัดส่วน 27.7% ของมูลค่า
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีมูลค่าส่งออก
ลดลง 10.0% อันเป็นผลมาจากราคาทองค�ำที่ปรับขึ้นลงอย่าง
ผันผวนอยู่ในแนวลบ ท�ำให้ราคาเฉลี่ยทองค�ำในปี 2557 อยู่ที่
ระดับ 1,266.40 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (www.kitco.com) ลดลง
20.3% จากปี 2556 ซึ่งราคาทองค�ำที่ปรับลดลงนั้น ปัจจัยหลัก
ยังคงมาจากความกังวลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกทีเ่ กิดขึน้
ในรอบปีไม่ว่าจะเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ที่สะท้อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ความกังวลต่อการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และราคาน�้ำมันดิบที่ลด
ลงต่อเนื่องจนท�ำให้เงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น รวมถึงประเด็น
เศรษฐกิจของรัสเซียที่คาดว่าอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย จึงท�ำให้
นักลงทุนเทขายทองค�ำซึง่ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และโยกเม็ดเงิน
ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

เครื่องประดับเงิน ขยายตัว 12.0% จากการส่งออกไปยังตลาด
เยอรมันนี รัสเซีย ออสเตรเลีย และฮ่องกง ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
24.4%, 1.59 เท่า, 18.1% และ 10.9% ตามล�ำดับ รวมถึงตลาด
สิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย ที่เติบโตสูงถึง 72.5%, 2.03 เท่า
และ 1.58 เท่า ตามล�ำดับ
ขณะที่ตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ที่มีส่วนแบ่งสูงสุด ปรับตัว
ลดลง 1.6% เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อเครื่อง
ประดับเงินเป็นการซื้อเครื่องประดับทองที่มีมูลค่าสูงเพื่อสะสม
เป็นสินทรัพย์แทนมากขึ้น

มูลค่าการน�ำเข้า ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2547-2557
ลานบาท
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
-100,000
-200,000
-300,000
2547
มูลคาการนำเขา 119,884
มูลคาการสงออก 106,275
ดุลการคา
-13609.3

2548 2549
2550 2551
2552
2553
2554
2555
2556 2557
163,721 154,991 147,126 313,304 206,033 337,333 629,811 518,803 554,819 308,114
129,131 138,977 185,136 274,092 333,719 366,818 371,239 408040 305,819 323,533
-34590.9 -16013.8 38010.25 -39212.2 127685.7 29484.09 -258572 -110763 -249000 15,418.7

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
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เพชร เป็นสินค้าส่งออกทีส่ ำ� คัญในอันดับที่ 3 ด้วยสัดส่วน 18.2%
และมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ 16.4% โดยเพชรทีเ่ จียระไนแล้วนับเป็นสินค้า
ส่งออกหลักในหมวดนี้ มีอตั ราการขยายตัว 13.4% เมือ่ เทียบกับปี
ก่อนหน้า ส�ำหรับตลาดส่งออกเพชรทีส่ ำ� คัญของไทยใน 5 อันดับ
แรก คือ ฮ่องกง เบลเยียม อินเดีย อิสราเอล และสหรัฐอเมริกาที่
มีมลู ค่าสูงขึน้ 15.1%, 16.7%, 9.2%, 12.1% และ 50.0% ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ไทยยังสามารถส่งออกเพชรไปยังตลาดที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ดีอย่างจีนและอาร์เมเนีย ที่เพิ่มขึ้นถึง 1.36 เท่า และ
35.08 เท่า ตามล�ำดับ
พลอยสี เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 4 ในสัดส่วน 9.1% และขยาย
ตัวถึง 28.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ หากแยกพิจารณา
เป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่า
พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้ว (ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต)
เติบโตขึ้นถึง 26.1% โดยพลอยเนื้อแข็งเจียระไนที่ไทยส่งออก
ราว 46% เป็นแซปไฟร์ มีอัตราการขยายตัว 22.0% ขณะที่
เป็นการส่งออกทับทิมในสัดส่วน 36% มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 28.0%
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกพลอยเนื้อแข็ง
เจียระไนที่ขยายตัวได้ดีนั้นเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาด
หลักใน 5 อันดับแรกทั้งฮ่องกงผู้ครองตลาดในสัดส่วนกว่า 46%
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ จีน และอินเดีย ด้วยมูลค่าเติบโต
ถึง 29.5%, 27.7%, 37.5%, 1.60 เท่า และ 7.5% ตามล�ำดับ อีก
ทั้งไทยยังสามารถส่งออกไปยังศรีลังกา ได้สูงขึ้นกว่า 2.59 เท่า
หากแต่ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้าแซปไฟร์จากศรีลังกามาเจียระไน
แล้วส่งออกกลับไปยังศรีลังกา

พลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว ขยายตัวถึงร้อยละ 28.36 จาก
การส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างฮ่องกงที่มีส่วนแบ่งในตลาด
สูงสุดราว 58% มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ 31.4% รวมถึงตลาดส�ำคัญรองลง
มาทั้งสหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และสวิตเซอร์แลนด์ มีอัตราการ
ขยายตัวถึง 44.0%, 51.2%, 30.6% และ 42.8% ตามล�ำดับ รวม
ถึงตลาดใหม่ที่เติบโตสูงอย่างฝรั่งเศส ขยายตัวขึ้นกว่า 1.75 เท่า
เครือ่ งประดับเทียม เป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 ด้วยสัดส่วน
4.0% และมีอัตราการเติบโตถึง 18.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ไปยังตลาดหลักในลิกเตนสไตน์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมันนี
และสหราชอาณาจักร มีมูลค่าขยายตัว 39.6%, 6.2%, 48.0%,
3.9% และ 17.2% ตามล�ำดับ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริโภค
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ที่มีก�ำลังซื้อไม่สูงนัก นิยมสินค้า
แฟชัน่ ทันสมัย ราคาไม่แพงและสามารถซือ้ หาปรับเปลีย่ นได้ตาม
เทรนด์ เครื่องประดับเทียมของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในด้าน
คุณภาพ ราคา และดีไซน์จงึ กลายเป็นทางเลือกทีไ่ ด้รบั ความนิยม
จากกลุ่มคนดังกล่าว
ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่มีมูลค่า
สูงสุดในปี 2557 คือ ฮ่องกง ด้วยสัดส่วน 24.8% โดยสินค้า
ส่ ง ออกหลั ก ได้ แ ก่ ทองค� ำ  รองลงมาคื อ เพชรเจี ย ระไน
เครื่องประดับทอง พลอยเนื้อแข็ง และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน
ตามล�ำดับ

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
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สหรัฐ อเมริกา เป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่
ส�ำคัญในอันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วน 13.5% โดยสินค้าส่งออกหลัก
เป็นเครื่องประดับแท้ โดยการส่งออกเครื่องประดับเงินปรับตัว
ลดลง ในขณะที่เครื่องประดับทองยังขยายตัวได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถส่งออกเพชรเจียระไน พลอยเนือ้ แข็งและพลอยเนือ้ อ่อน
เจียระไน สินค้าส�ำคัญรองลงมาได้เพิ่มขึ้น
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นตลาดส่งออกที่ส�ำคัญอันดับ 3 ในสัดส่วน
11.6% เป็นผลจากการส่งออกสินค้าหลักอย่างทองค�ำ ในสัดส่วน
เกือบ 80%
เยอรมันนี นับเป็นตลาดส่งออกในอันดับที่ 4 ด้วยสัดส่วนร้อยละ
6.1% โดยเครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกหลัก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเครื่องประดับเงิน นอกจากนี้ ไทยยังสามารถส่งออกสินค้า
ส�ำคัญถัดมาอย่างเครื่องประดับทอง และเครื่องประดับเทียมไป
ยังตลาดนี้ได้เพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่ส�ำคัญใน
อันดับ 5 คือ สิงคโปร์ ในสัดส่วน 4.8% ซึ่งปรับตัวลดลง จากการ
ส่งออกสินค้าหลักอย่างทองค�ำทีล่ ดลง ซึง่ เป็นไปตามภาวะตลาด
โลกที่ลดความต้องการสินค้าเพื่อการลงทุนอย่างทองค�ำลง ขณะ
ทีส่ นิ ค้าส่งออกส�ำคัญถัดมาทัง้ เครือ่ งประดับเทียม เครือ่ งประดับ
ทอง และเครื่องประดับเงินยังสามารถขยายตัวได้
ส�ำหรับตลาดอืน่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญในล�ำดับถัดมาและมีมลู ค่าส่งออก
ขยายตัวได้ดี ได้แก่ กัมพูชา เบลเยียม ญี่ปุ่น และสหราช
อาณาจักร โดยทองค�ำเป็นสินค้าหลักทีส่ ง่ ออกไปยังกัมพูชา และ
ญี่ปุ่น ส่วนเบลเยียม และอินเดีย สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็น
เพชรเจียระไน ส่วนสหราชอาณาจักรขยายตัวได้ดีจากสินค้าส่ง
ออกส�ำคัญไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งประดับเงิน และเครือ่ งประดับเทียม

อื่นๆ
สหราชอาณาจักร +24.72%
อินเดีย -1.11%
ญี่ปุน +7.81%

20.41%

ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2557
จากสถิตผิ ไู้ ด้รบั การอนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนตัง้ แต่ปี 2547-2557
มีผไู้ ด้รบั การส่งเสริมมาแล้ว 199 โครงการ เงินลงทุนรวมทัง้ สิน้
11,394.6 ล้านบาท โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
แม้ในสภาวะทีป่ ระเทศไทยประสบปัญหาเหตุการณ์ทางการเมือง
นักลงทุนต่างชาติยังคงให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตของ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งประดั บ ในประเทศไทย โดยจากจ� ำ นวน
11 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม เป็นนักลงทุนต่างชาติ
จ�ำนวน 8 โครงการ และนักลงทุนไทย จ�ำนวน 3 โครงการ
เงินลงทุนทั้งสิ้น 935 ล้านบาท ซึ่งไม่ต่างจากปี 2556 ที่มี
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั สิ ง่ เสริม 15 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม
ทัง้ สิน้ 859.5 ล้านบาท โดยใน ปี 2557 แบ่งเป็นโครงการที่ผลิต
เครื่องประดับและชิ้นส่วน จ�ำนวน 7 โครงการ เงินลงทุนรวม
481 ล้านบาท โครงการผลิตพลอยหรือเพชรเจียระไน จ�ำนวน 3
โครงการ เงินลงทุนรวม 415 ล้านบาท และ ผลิตพลอยสังเคราะห์
จ�ำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 38 ล้านบาท โดยมีการกระจายที่
ตั้งของโครงการอยู่ในภาคกลางจ�ำนวน 4 โครงการ ภาคตะวัน
ออก จ�ำนวน 4 โครงการ และภาคเหนือจ�ำนวน 3 โครงการ ซึ่ง
ต่างจากปีกอ่ นหน้านี้ทสี่ ว่ นใหญ่ตงั้ โครงการในนิคมอุตสาหกรรม
อัญธานี กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

24.79%

ฮองกง -0.16%

2.86%
3.49%
3.64%

13.50%

สหรัฐอเมริกา +9.52%

4.25%
เบลเยี่ยม +17.67%
กัมพูชา +72.84%

4.61%

11.58%

สวิตเซอรแลนด +50.58%

4.81% 6.06%
เยอรมันนี +21.72%

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2557 ปรับตัวลดลงเมือ่ เปรียบ
เทียบกับปี 2556 ทั้งในส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สาเหตุ
หลักเนื่องมาจากช่วงต้นปีเกิดปัญหาการเมืองยืดเยื้อ ส่งผลต่อ
ก�ำลังซื้อในประเทศ การส่งออกติดลบต่อเนื่องหลายเดือนจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัวล่าช้า ยอดจ�ำหน่ายยานยนต์ในประเทศ
ตกต�่ำ  จากก�ำลังซื้อที่ถูกใช้ไปแล้วจากโครงการรถคันแรก โดย
ปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศในปี 2557 ปรับ
ตัวลดลงมากถึง 23% และ 34% ตามล�ำดับ ในขณะที่ปริมาณ
ส่งออกรถยนต์ทรงตัว
ส�ำหรับในส่วนรถจักรยานยนต์พบว่า ปรับตัวลดลงทั้งการผลิต
การจ�ำหน่ายในประเทศ และส่งออก โดยปรับตัวลดลง 17%, 15%
และ 5% ตามล�ำดับ ส�ำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ในปี 2557 มูลค่า
ส่งออกเพิ่มขึ้น 5 % จากปี 2556

ผลิตและจ�ำหน่ายรถยนต์ลดลงมาก ส่งออกทรงตัว

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2557
ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
ทั้ ง ในส่ ว นรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์
สาเหตุหลักเนื่องมาจากช่วงต้นปีเกิดปัญหา
การเมืองยืดเยือ้ ส่งผลต่อก�ำลังซือ้ ในประเทศ
การส่งออกติดลบต่อเนื่องหลายเดือนจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวล่าช้า

ในปี 2557 ผลิตรถยนต์ 1,880,007 คัน ลดลง 23% เมื่อเทียบ
กับปี 2556 จ�ำแนกเป็นรถยนต์นั่ง 742,378 คัน รถกระบะ 1 ตัน
1,114,778 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1
ตัน) 22,551 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน) ปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 58%
ด้านการจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศ มียอดจ�ำหน่าย 881,328 คัน
ลดลง 34% โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณจ�ำหน่ายมากทีส่ ดุ ตาม
ด้วยรถยนต์นั่ง และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1
ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 48%, 47% และ 6% ตามล�ำดับ
ตลาดรถยนต์นั่ง มีปริมาณจ�ำหน่าย 411,402 คัน ลดลง 38%
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งรถยนต์นั่งทุกประเภทมีปริมาณ
จ�ำหน่ายลดลง โดยรถยนต์นั่งขนาด 2,501-3,000 CC มีปริมาณ

สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557
รถยนต
รถจักรยานยนต
ชิ้นสวนยานยนต

ผลิต 1,880,007 คัน

ขายในประเทศ 881,832 คัน

สงออก 1,128,102 คัน

ผลิต 1,842,708 คัน

ขายในประเทศ 1,701,535 คัน

สงออก 887,033คัน

-23%
-17%

มูลคาสงออก 253,665 คัน

+5%

-34%
-15%

-0%

-5%
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จ�ำหน่ายลดลงมากทีส่ ดุ ตามมาด้วยรถยนต์นงั่ ขนาด 650-1,500 CC.
และรถยนต์นั่งขนาด 2,001-2,500 CC. โดยปริมาณจ�ำหน่าย
ลดลง  55%, 46% และ 45% ตามล�ำดับ โดยรถยนต์นั่งจ�ำหน่าย
สูงสุด คือ รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 CC. ซึ่งมีสัดส่วน 64%
ของตลาดในกลุ่มนี้
ตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณจ�ำหน่าย 421,498 คัน ลดลง
28% เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2556 ซึง่ รถกระบะ 1 ตัน ทุกประเภท
มีปริมาณจ�ำหน่ายลดลง  โดยกระบะ 1 ตัน ประเภท 4 ประตู มี
ปริมาณจ�ำหน่ายลดลงมากที่สุด ตามมาด้วย รถกระบะ 1 ตัน
ประเภท 2 ประตู และ และรถกระบะกึ่งบรรทุก (PPV) โดยปรับ
ตัวลดลง 38%, 25% และ 18% ตามล�ำดับ
ตลาดรถเพือ่ การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุก
ขนาดต่างๆ ประกอบด้วย รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทุก
ขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้และรถโดยสาร มี
ปริมาณจ�ำหน่ายจ�ำนวน 48,461 คัน ซึ่งปรับตัวลดลง 37% จาก
ปี 2556 โดยรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) เกือบ
ทุกประเภทมีปริมาณจ�ำหน่ายลดลง ยกเว้นรถโดยสาร มีปริมาณ
จ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น 1% โดยรถบรรทุกขนาด 5-10 ตัน มีอัตราลดลง
มากที่สุด 47%
จากข้ อ มู ล ของผู ้ ผ ลิ ต และประกอบรถยนต์ พบว่ า ส่ ง ออก
1,128,102 คัน ซึ่งทรงตัวใกล้เคียงกับตัวเลขปี 2556 ในขณะที่
มูลค่าส่งออกในปี 2557อยู่ที่ 527,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%
จากปี 2556  
จากข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพบว่า รถยนต์ที่มี
มูลค่าส่งออกมากทีส่ ดุ ได้แก่ รถโดยสาร รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน
รองลงมาคือ รถยนต์นงั่ ซึง่ มูลค่าส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 62% และ

การเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศ
จ�ำแนกตามประเภทรถยนต์
2556
2557
% การ
สัดส่วนการ
สัดส่วนการ เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำหน่าย
จ�ำหน่าย
57/56
รถยนต์นั่ง
663,746 49.88%
411,402 46.65%
-38%
รถกระบะ 1 ตัน 589,338 44.29%
421,498 47.80%
-28%
รายการ

รถยนต์เพื่อการ 77,102
5.79%
พาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน)
รถอื่นๆ
486
0.04%
รวม
1,330,672 100.00%

48,561

5.51%

-37%

371
881,832

0.04%
100.00%

-24%

36% ของทั้งหมด ในส่วนการน�ำเข้ารถยนต์มีมูลค่า 1,7038 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 11% จากปี 2556 โดยรถยนต์ที่น�ำเข้ามาก
ที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่ง 1,209 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 5% จาก
ปี 2556 ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 406 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลง 22% จากปี 2556

รถจักรยานยนต์ลดลงมาก โดยเฉพาะแบบครอบครัว
ในปี 2557 มีปริมาณผลิตรถจักรยานยนต์ 1,842,708 คัน
ลดลง 17% เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยผลิตรถจักรยานยนต์
แบบครอบครัว 1,483,993 คัน ซึ่งปรับตัวลดลง 21% และรถ
จักรยานยนต์แบบสปอร์ต 358,715 คัน ลดลง 4%
ส�ำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศในปี 2557 มีปริมาณ
จ�ำหน่าย 1,701,535 คัน ลดลง 15% เมื่อเทียบกับปี 2556 มี
ปริมาณส่งออก (รวม CBU และ CKD) 887,980 คัน โดยจ�ำแนก
เป็นส่งออก CBU 288,527 คัน และส่งออก CKD 599,453 ชุด
คิดเป็นมูลค่า 51,662 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
ปริมาณส่งออก ลดลง 5% และมูลค่าลดลง 11%

ปริมาณผลิตรถยนต์ในประเทศไทย จ�ำแนกตามประเภทรถยนต์
2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

%การเปลี่ยนแปลง
57/56

- รถยนต์นั่ง

401,474

313,442

554,387

537,987

957,623

1,071,076

742,678

-31%

- รถกระบะ 1 ตัน
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน)

974,775
17,780

670,734
15,202

1,066,759
24,158

899,200
20,608

1,452,252
43,842

1,332,913
53,068

1,114,778
22,551

-16%
-58%

1,394,029

999,378

1,645,304

1,457,795

2,453,717

2,457,057

1,880,007

-23%

8%

-28%

65%

-11%

68%

0%

-23%

รายการ

รวม
เปลี่ยนแปลง (%)
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์
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สัดส่วนรถยนต์ที่จ�ำหน่ายในประเทศ
5.51%

47.80%

2556

2557

650-1,500 CC.
1,501-1,800 CC.
1,801-2,000 CC.
2,001-2,500 CC.
2,501-3,000 CC.
3,001 CC. UP
อื่นๆ
รวม

476,194
91,842
51,527
25,325
602
213
18,043
663,746

262,670
75,349
38,474
13,649
273
188
20,799
411,402

% การ
เปลี่ยนแปลง
57/56
-45%
-18%
-25%
-46%
-55%
-12%
15%
-38%

2 ประตู
รถกระบะ 4 ประตู
1 ตัน PPV
รวม
รถตู้
รถโดยสาร
กระบะ < 1 ตัน
รถเพื่อ
การ บรรทุก < 5 ตัน
พาณิชย์ บรรทุก 5-10 ตัน
อื่นๆ
บรรทุก > 10 ตัน
อื่นๆ
รวม
รถยนต์อื่นๆ
รวม
           รวมยอดขายทั้งหมด

343,708
186,379
59,251
589,338
23,103
412
8,038
16,661
7,228
20,463
1,197
77,102
486
1,330,672

257,700
115,151
48,647
421,498
15,498
416
5,130
10,489
3,864
12,163
1,001
48,561
371
881,832

-25%
-38%
-18%
-28%
-33%
1%
-36%
-37%
-47%
-41%
-16%
-37%
-24%
-34%

5.51%

46.65%

47.80%

46.65%

รถยนต์นั่ง
ป 2556

ป 2557

ชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกเพิ่มขึ้น
การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทยในปี 2557 มีมูลค่า
253,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2556 ชิ้นส่วนยานยนต์ที่
ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ชิ้นส่วนอื่นๆ  มีมูลค่าส่งออก 1,643
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% รองลงมา คือ ชิ้นส่วนอะไหล่ มีมูลค่า
ส่งออก 22,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% และเครื่องยนต์ 31,590
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11%
ในด้านน�ำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2557 จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ มีมูลค่า 11,586 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลง 22% จากปี 2556 จ�ำแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ 13,418
ล้านเหรียญสหรัฐ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 524 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�ำเข้าที่มีมูลค่ามากที่สุด คือ ส่วน
ประกอบและอุปกรณ์รถยนต์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 7,516
ล้านเหรียญสหรัฐ

รถเพื่อการพาณิชย์

รถยนตเพื่อการพาณิชย
รถกระบะ 1 ตัน
รถยนตนั่ง

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย จ�ำแนกตามประเภทรถยนต์
รายการ

- รถยนต์นั่ง
- รถกระบะ 1 ตัน
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน)
- รถอื่นๆ
รวม
เปลี่ยนแปลง (%)
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

%การเปลี่ยนแปลง 57/56

239,954 238,773 362,561 377,664 694,234 663,746 411,402
334,282 275,892 387,793 365,848 667,532 589,338 421,498
41,033 34,206 50,003 52,611 74,132 77,102 48,561

-38%
-28%
-37%

437
486
371
615,269 548,871 800,357 796,123 1,435,898 1,330,186 881,832
-3%
-11%
46%
-1%
80%
-7%
34%

-24%
-34%
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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ปี 2557

ทิศทางไปสู่ Green Mobility และโปรดักส์แชมเปี้ยน
ล�ำดับที่ 3

ในปี 2557 มีผยู้ นื่ ขอรับการส่งเสริมจ�ำนวน 10  โครงการในกิจการ
ผลิตรถยนต์ (อนุมตั ทิ งั้ หมดแล้ว) เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ถึง 50% โดย
คิดเป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 140,455.4 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2556 32% ซึ่งเป็นผลจากการออกนโยบายให้การส่ง
เสริมภายใต้กิจการผลิตอีโคคาร์รุ่น 2 ในส่วนของกิจการผลิตชิ้น
ส่วนยานพาหนะ ในปี 2557 มีผู้ยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมจ�ำนวน
289 โครงการ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า 16% คิดเป็นเงินลงทุนรวม
ทัง้ สิน้ ประมาณ 117,166.2 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 %  

นายวิชยั จิราธิยตุ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า แนวโน้ม
ของยานยนต์พลังงานยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกําลัง
เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมใน
อนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากแหล่งพลังงานธรรมชาติลดน้อยลง
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ จึ ง ต้ อ งมองหาพลั ง งานทางเลื อ กเข้ า
มาทดแทน ในส่ ว นของประเทศไทยได้ กํ า หนดแผนแม่ บ ท
อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555-2558 โดยมีวสิ ยั ทัศน์เป็นฐานผลิต
ยานยนต์ของโลก ด้วยห่วงโซ่อปุ ทานทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ในประเทศ
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ขานรับกระแส Green Mobility พร้อม
กับเตรียมลงทุนจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีให้พร้อมผลักดัน
เป็นผู้ผลิตและวิจัยในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอาเซียน ซึ่งคาด
ว่าจะใช้เงินไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

ส่งเสริมผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
รุ่นที่ 2
ส�ำหรับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลกยังมีแนวโน้มพัฒนา
ไปสู่ “Sustainable Mobility” ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้
รถยนต์ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มีความต้องการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ คณะ
กรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จึ ง เปิ ด ให้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น
โครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่
2 หรืออีโคคาร์ 2 ให้ภาคเอกชนยื่นขอรับส่งเสริมระหว่างปลาย
เดือนสิงหาคม 2556 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2557 มีผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการอีโคคาร์ 2 ไปแล้ว 9 ราย มูลค่า
ลงทุนรวมกว่า 97,129 ล้านบาท ก�ำลังผลิตรวม 1,370,400 คัน/
ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557)

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูลเพือ่ สร้าง
โปรดักส์แชมเปีย้ นล�ำดับที่ 3 โดยเน้นศึกษารถยนต์ทใี่ ช้เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกาศ
ของ Intergovernmental Panel on Climate Change สรุปว่าหาก
ไม่เลิกใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล อาทิ น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน
ผลกระทบที่ตามมา คือ ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยของมนุษย์
อันเกิดจากระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น สภาวะน�้ำทะเลอันเป็นน�้ำเค็ม
ท่วมเข้ามาในแผ่นดิน ปัญหาขาดแคลนน�้ำดื่ม ขาดแคลนน�้ำเพื่อ
การเกษตร ปัญหาสูญพันธุข์ องสัตว์และพืชจ�ำนวนมากจากสภาวะ
โลกร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น แนวทางในอนาคตส�ำหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles - EV)
น่าจะเป็นโปรดักส์แชมเปี้ยนล�ำดับต่อไป โดยรัฐบาลจะพิจารณา
ทัง้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมการบริโภครถยนต์ไฟฟ้า
เช่น งดเว้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ
มูลค่าการส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์โดยผูผ้ ลิตและประกอบรถยนต์ของไทย พ.ศ. 2551-2557
ประเภท

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

%การเปลี่ยนแปลง 57/56

เครื่องยนต์

18,029

13,266

21,610

26,670

26,992

28,354

31,590

11%

ชิ้นส่วนอะไหล่
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

11,007
2,122

12,532
994

14,451
1,304

16,439
1,682

20,117
1,721

19,715
2,636

22,135
2,433

12%
-8%

ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอื่นๆ

132,814
957

86,225 141,423 136,450 168,542 190,386 195,864
391
562
2,439
2,310
947
1,643

3%
73%

รวม

164,929 113,408 179,350 183,680 219,682 242,039 253,665

5%

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์
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ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2557
รายการ

2551

2552

2553

2554

จ�ำนวน (คัน)

776,241

535,563

895,855

735,627

1,026,671

1,128,152

1,128,102

มูลค่า (ล้านบาท)

351,641

404,659

343,384

490,135

512,186

527,423

67.3%

-17.9%

39.6%

9.9%

-0.0%

61.0%

-15.1%

42.7%

4.5%

3.0%

% การเปลี่ยนแปลง (จ�ำนวน)

12.5%

251,343
-31.0%

% การเปลี่ยนแปลง (มูลค่า)

14.7%

-28.5%

2555

2556

2557

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2557
ประเภท

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

%การเปลี่ยนแปลง 57/56

ครอบครัว
1,768,393 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 1,483,993
สปอร์ต
155,922 124,011 105,038 174,872 257,519 346,451 358,715
รวม
1,924,315 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 1,842,708
% การเปลี่ยนแปลง
16%
-15%
24%
1%
27%
1%
-17%

-21%
4%
-17%

ปริมาณการจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทยปี พ.ศ. 2557 จ�ำแนกตามประเภท
ประเภท

2554

ครอบครัว
สกูตเตอร์
สปอร์ต
รวม
% การเปลี่ยนแปลง

2555

962,888
974,244
70,252
2,007,384
6%

2556

989,114
1,062,456
78,497
2,130,067
-6%

2557

961,707
889,036
153,755
2,004,498
-15%

861,781
650,705
189,049
1,701,535
-15%

ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ไทยปี พ.ศ. 2551 - 2557
รายการ

2551

2552

1,255,212

588,398

- CBU

150,948

- CKD

CBU & CKD (คัน)

2555

2556

2557

816,427 1,213,002

856,935

935,747

887,980

-5%

115,280

155,688

221,164

313,991

333,780

288,527

-14%

1,104,264

473,118

660,739

991,838

542,944

601,967

599,453

-0%

26,552

19,331

25,013

24,352

29,660

57,860

51,662

-11%

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)

2553

2554

%การเปลี่ยนแปลง 57/56

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557
2553

กิจการผลิตรถยนต์
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

2554

2555

2556

2557

จ�ำนวนค�ำขอที่ยื่น

-

-

2

5

10

มูลค่า (ล้านบาท)

-

-

20,267.3

106,339.4

140,455.4

จ�ำนวนค�ำขอที่ยื่น

141

205

322

250

289

มูลค่า (ล้านบาท)

35,415.3

81,855.9

81,855.9

118,823.2

117,166.2
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อุตสาหกรรมเหล็ก
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ภาพรวมการผลิตและความต้องการ
ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตยังไม่เพียงพอความต้องการ
ยังต้องพึ่งพาการน�ำเข้าเหล็กในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะเหล็ก
คุณภาพสูง โดยมีปริมาณความต้องการใช้เหล็กในประเทศ 17.34
ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.03% มีการน�ำเข้าเหล็กถึง 16.29
ล้านตัน หรือ 93.9% ของปริมาณความต้องการในประเทศ และ
ผลิตได้เพียง 6.79 ล้านตัน   โดยผลิตภัณฑ์เหล็กจะถูกน�ำมาใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐบาล

ภาพรวมการลงทุนในปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ยังต้องพึง่ พาการน�ำเข้าเหล็ก
ในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะเหล็กคุณภาพสูง
โดยมี ป ริ ม าณความต้ อ งการใช้ เ หล็ ก ใน
ประเทศ 17.34 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 2.03% มีการน�ำเข้าเหล็กถึง 16.29 ล้าน
ตัน หรือ 93.9% ของปริมาณความต้องการ
ในประเทศ

ที่ผ่านมาการลงทุนในกิจการผลิตเหล็กเป็นการลงทุนผลิตป้อน
ให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยเป็นการน�ำเศษเหล็กมาหลอมให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลาง
(Slab, Billet และ Bloom) หรือเป็นการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กขั้น
กลางมาผลิตต่อเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กขัน้ ปลาย เช่น เหล็กแผ่น
ลวดเหล็ก ต่อไป โดยในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารลงทุนในโครงการผลิต
เหล็กขั้นต้น (ต้นน�้ำ) ทั้งนี้ เนื่องมาจากติดปัญหาการได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่

สถิติการผลิต การน�ำเข้า การส่งออก และความต้องการในประเทศ
หน่วย : ล้านตัน
ปี

2553

2554

2555

2556

2557

ปริมาณการผลิต

7.48

3.65

7.02

6.88

6.79

ปริมาณการส่งออก

1.56

1.26

1.99

1.87

1.74

ปริมาณการน�ำเข้า

10.61

14.44

16.76

16.65

16.29

ความต้องการในประเทศ

21.79

14.6

22.13

17.70

17.34

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ในปี 2557 โครงการผลิตเหล็กที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมมี
ทั้งสิ้น 8 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30% มูลค่าเงินลงทุน
รวม 13,596.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 197% จากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตเหล็ก
แผ่นเคลือบ ของบริษทั โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เงินลงทุนรวม 10,014 ล้านบาท และโครงการผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนของบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เงินลงทุนรวม 1,440.5
ล้านบาท

แนวโน้มปี 2558
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าความ
ตองการใชเหล็กในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 18.20 ล้านตัน โดย
ปจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหความตองการใช้เหล็กสูงขึ้น คือ
การลงทุน กอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการ
ก่อสร้างรถไฟรางคู่ เป็นต้น โดยการลงทุนในกิจการผลิตเหล็ก
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหล็กที่
ใช้ส�ำหรับงานก่อสร้างโครงสรางพื้นฐานดังกล่าว และผลิตภัณฑ์
เหล็กส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อป้อนให้กับโครงการผลิต
รถยนต์อีโคคาร์

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557
ลักษณะโครงการ

โครงการผลิตเหล็กขั้นกลาง

จ�ำนวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)

โครงการผลิตเหล็กทรงแบน จ�ำนวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
โครงการผลิตเหล็กทรงยาว

จ�ำนวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)

  ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2

1

2

3

2

-

1,164.0

630.0

1,660

3,459

2,606.9

-

1

2

4

5

1

5

2,800.0

30,553.7

12,589.8

13,915.9

1,770.0

13,237.0

2

1

4

4

2

3

65.5

200.0

195.0

359.7

1,240.0

5,078.0
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์และเพิ่มประเภทใหม่
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฐานผลิตหลักในประเทศ
ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ส่วนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Hard Disk Drive (HDD) และชิ้นส่วน
เซมิคอนดัคเตอร์ แผ่นวงจรพิมพ์กึ่งส�ำเร็จรูป (PCBA) รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำเร็จรูปอื่นๆ  
ส� ำ หรั บ ในปี 2557 ยั ง มี ค วามสนใจลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมนี้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีค�ำขอรับการส่งเสริมในหมวดอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 396 โครงการ มูลค่า
ลงทุนรวม 147,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% จากปี 2556

เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั บ เป็ น
อุตสาหกรรมส�ำคัญทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพ
และมี ค วามได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น กลุ ่ ม
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่มีฐานผลิต
หลั ก ในประเทศ ได้ แ ก่ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
ตู้เย็น เครื่องซักผ้า

เหตุการณ์ส�ำคัญในช่วงปลายปี 2557 คือ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้ออกประกาศที่ 2/2557 มีผลบังคับใช้กับค�ำขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้น
ไป โดยปรับหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน  จากระบบเดิมทีใ่ ห้สทิ ธิและประโยชน์ดา้ นภาษี
อากรมากน้อยตามเขตที่ตั้ง มาเป็นแบบที่ให้สิทธิและประโยชน์
มากน้อยตามระดับเทคโนโลยีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
และเปิดช่องให้ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมกรณีสร้างคุณ
ประโยชน์แก่ประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น ลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนา ฯลฯ

ส�ำหรับในปี 2557 ยังมีความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยมีคำ� ขอ
รับการส่งเสริมในหมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ ไฟฟ้าจ�ำนวน 396
โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 147,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% จากปี 2556

89

รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

90
ประกาศที่ 2/2558 ได้เปิดให้การส่งเสริมในประเภทใหม่ๆ ใน
หมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ เติม เช่น ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่ม Organic Printed Electronics (OPE) กลุ่ม Security Control
Equipment, กลุม่ Electronic Control and Measurement เป็นต้น  
ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญของประเทศ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั บ เป็ น หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
มีมูลค่าส่งออกสูงสุดของประเทศมาโดยตลอด โดยมีสัดส่วน
ประมาณ 25% ของมูลค่าส่งออกรวมของประเทศ โดยในปี 2557
มีมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สูงถึง
55,392 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเปรียบเทียบกับใน
ช่วงเดียวกันของปี 2556
ส�ำหรับการส่งออกของสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2557  
มีมูลค่า 23,336 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี
2556 โดยสินค้าที่ผลิตมากที่สุด ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น
อัตราขยายตัวเฉลีย่ 6-8% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ส่วนตลาดภายใน
ประเทศได้ชะลอตัวเนื่องจากก�ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงและ
ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

ส�ำหรับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2557 มีมูลค่า
32,055 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2556
โดยยอดส่งออกส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ HDD วงจรรวม (IC)
และไมโครแอสเซมบลี ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และอุปกรณ์กงึ่ ตัวน�ำ
แม้อุปสงค์ต่อ HDD เซมิคอนดักเตอร์ และ IC จะชะลอตัวลงใน
ช่วงต้นปี 2557 แต่ได้ปรับตัวกระเตือ้ งขึน้ มากในช่วงครึง่ หลังของ
ปี เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ต่อสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต อุปกรณ์สื่อสาร ส่วน HDD มีการขยายตัวของอุปสงค์
เนื่องการเติบโตในธุรกิจศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวิดีทัศน์ ภาพ/
เสียง กลุ่ม Cloud Storage ประกอบกับการขยายตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศไทย

แนวโน้มจะขยายตัวเล็กน้อย
แนวโน้มในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะขยาย
ตัวเล็กน้อย โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวดีขึ้นตาม
ความต้องการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น ส่วน
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มขยายตัวเช่นเดียวกันเนือ่ งจากมีกำ� ลังซือ้
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ทัง้ ทางด้านการลงทุนและการเร่งใช้จา่ ยในภาครัฐ ส่วนการส่งออก
มีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
ปี 2557 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่มีความส�ำคัญยิ่ง เนื่องจาก
เป็นปีสุดท้ายของการใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนแบบแบ่งเขต
ที่ใช้มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ท�ำให้บางบริษัทที่มีแผนจะลงทุน
หรือขยายการลงทุนในอนาคตอยู่แล้ว มายื่นขอรับการส่งเสริม
เร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเดิม ส่งผลให้ใน
ปี 2557 มีโครงการในหมวด 6 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภท
เคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก ยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
เป็นจ�ำนวนมากถึง 503 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 430,000
ล้านบาท มากเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
และสาธารณูปโภค

ปี 2557 ที่ ผ ่ า นมา ถื อ ว่ า เป็ น ปี ที่ มี ค วาม
ส�ำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายของการใช้
นโยบายส่งเสริมการลงทุนแบบแบ่งเขตที่ใช้
มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ท�ำให้บางบริษัทที่มี
แผนจะลงทุนหรือขยายการลงทุนในอนาคต
อยู่แล้ว มายื่นขอรับการส่งเสริมเร็วขึ้นเพื่อ
ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามนโยบายเดิ ม
ส่งผลให้ในปี 2557

กิจการทีม่ กี ารยืน่ ขอรับการส่งเสริมในปี 2557 มากทีส่ ดุ 3 อันดับ
แรก คือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
รองลงมาคือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่ การอุตสาหกรรม และ
อันดับที่สาม ได้แก่ กิจการผลิตยา แต่หากพิจารณาขนาดการ
ลงทุนแล้วพบว่า กิจการที่มูลค่าเงินลงทุนสูงสุด คือ กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น 29 โครงการ
ลงทุนสูงถึง 212,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อเตรียม
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอีก 5 ปีขา้ งหน้า
ส�ำหรับการอนุมัติโครงการนั้น ในปี 2557 ได้อนุมัติโครงการใน
กิจการประเภทเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก รวมทั้งสิ้น 166
โครงการ ลงทุนรวม 50,718 ล้านบาท โดยกิจการที่ได้รับอนุมัติ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบ
ด้วยพลาสติก กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ตามล�ำดับ

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น 29 โครงการ ลงทุน
สูงถึง 212,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอีก 5 ปีข้างหน้า
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กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วย
พลาสติก

สารเติมแต่งส�ำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก สารเคมีเคลือบแผงโซ
ลาร์เซลล์ นอกจากนี้ยังมี Flocculant ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียด้วย

เป็นกิจการที่มีจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติมากที่สุด จ�ำนวน
98 โครงการ เงินลงทุนรวม 12,703.5 ล้านบาท ซึ่งกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมทีส่ นับสนุนอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ อาหาร เกษตร
เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น โดยกิจการที่มีผู้ได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมมากที่สุด คือ การผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ และการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งส�ำหรับ
อาหารเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค ในจ�ำนวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัตินี้ มีจ�ำนวน 18 โครงการ ที่เป็นการส่งเสริมตามนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยมีเงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ 767.2 ล้านบาท ซึง่ ส�ำนักงานเล็งเห็นว่า
ผู้ประกอบการพลาสติกไทยมีศักยภาพ มีวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่
ผลิตได้ในประเทศ และส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม จึงให้การส่งเสริมผู้ประกอบการพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2553
และได้ปรับเปลี่ยนสิทธิและประโยชน์และเงื่อนไขให้เหมาะสม
เรือ่ ยมา ซึง่ ก็มผี ปู้ ระกอบการ SME ไทยมาขอรับการส่งเสริมเพิม่
จ�ำนวนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่น่าสนใจที่ได้รับ
อนุมัติในปี 2557 ได้แก่ โครงการขยายก�ำลังการผลิต Lactic
Acid 59,000 ตัน/ปี ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่ง
Lactic Acid ที่ผลิตได้นอกจากจะสามารถน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศแล้ว การผลิตกรดแลคติกตามโครงการดังกล่าวยัง
เป็นกรดแลคติกชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่ากรดแลคติกที่ได้จาก
กระบวนการหมักทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะส�ำหรับการน�ำไป
ใช้เป็นส่วนผสมส�ำหรับผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวหน้า หรือสารล้าง
ท�ำความสะอาดส�ำหรับอุตสาหกรรม และเมื่อน�ำกรดแลคติกที่
ได้มาท�ำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Derivative
ของกรดแลคติก เช่น Potassium Lactate ส�ำหรับน�ำไปใช้เป็น
สิง่ ปรุงแต่งอาหาร ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวปรับค่า pH ในอาหาร เช่น ผัก
ผลไม้กระป๋อง เนยแข็ง เป็นต้น หรือน�ำไปผลิตเป็นสารยับยั้งการ
เติบโตของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร
เช่น ไส้กรอก เป็นต้น

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

เป็นกิจการทีถ่ อื เป็นอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน และสนับสนุนอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ เช่นเดียวกัน มีโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม จ�ำนวน 33 โครงการ
เงินลงทุนรวม 7,095.7 ล้านบาท ซึง่ ส�ำนักงานให้การส่งเสริมเพือ่
ลดการน�ำเข้าสารเคมีมาจากต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุมัติ เช่น Cupric Nitrate ซึ่งเป็นสารเคมีส�ำหรับท�ำให้เกิดก๊าซ
ในถุงลมนิรภัย Ferous Sulfate ส�ำหรับน�ำไปใช้ในแบตเตอรีร่ ถยนต์

ถือเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ มีโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจ�ำนวน 10 โครงการ ลงทุนรวม 26,813.1 ล้านบาท โดย
มีโครงการที่ส�ำคัญเป็นโครงการลงทุนในปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์
และผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ ง โดยมีเงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ มากกว่า 25,000
ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้ำ

93
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้ำ  นับเป็นกิจการที่ให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยจ�ำกัด
วงเงินภาษีทไี่ ด้รบั ยกเว้น เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
มีจ�ำนวนการยื่นขอรับส่งเสริมทั้งสิ้น 34 โครงการ เงินลงทุนรวม
284,481.9 ล้านบาท โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมจ�ำนวน
12 โครงการ ก�ำลังผลิตรวม 1,933.1 เมกะวัตต์ เงินทุนรวมทั้งสิ้น
54,869.7 ล้านบาท
ส�ำหรับกรณีการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน นับเป็น
กิจการที่ให้ความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
ซึ่งจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต และยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่จ�ำกัดวงเงินภาษีที่ได้รับ
ยกเว้น โดยเชื้อเพลิงที่ได้รับส่งเสริมในประเภทนี้ ได้แก่ ขยะหรือ
เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel), เชื้อเพลิงชีวมวล และ
พลังงานแสงอาทิตย์

ขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)

กิ จ การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า หรื อ ไอน�้ ำ
นับเป็นกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
ซึ่ ง ได้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ า เครื่ อ งจั ก ร
ทุกเขต และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 8 ปี โดยจ�ำกัดวงเงินภาษีที่ ได้
รับยกเว้น เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติ มีจ�ำนวนการยื่นขอรับส่งเสริม
ทั้งสิ้น 34 โครงการ

เชื้อเพลิง

ชานอ้อย

จ�ำนวนโครงการ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมีจ�ำนวนการยื่นขอรับส่งเสริม 7
โครงการ เงินลงทุนรวม 21,815.7 ล้านบาท ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนรวม 11 โครงการ ก�ำลังผลิตรวม 126 เมกะวัตต์
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 9,562.7 ล้านบาท แบ่งตามประเภทของ
ขยะ ดังนี้
• ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยจ�ำนวน 4 โครงการ ก�ำลังผลิตรวม
21.1 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,574 ล้านบาท
• ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)
จ�ำนวน 5 โครงการ ก�ำลังผลิตรวม 92.2 เมกะวัตต์ เงิน
ลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,174.7 ล้านบาท

ก�ำลังผลิต ( MW)

เงินลงทุน (ล้านบาท)

10

356.9

9,835.4

แกลบ

3

73.9

3,171.6

หญ้าเนเปียร์

1

2.4

160.0

เปลือกไม้และเศษไม้

6

30.9

2,315.2

น�้ำกากส่า และทะลายปาล์ม

2

16.7

1,231.0

22

480.8

16,713.2

รวมทั้งสิ้น

รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

94
• ไฟฟ้ า จากก๊ าซชี ว ภาพที่ ไ ด้ ห ลุ ม ฝั ง กลบขยะ (Landfill
Gas) จ�ำนวน 2 โครงการ ก�ำลังผลิตรวม 12.7 เมกะวัตต์
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 814 ล้านบาท

เชื้อเพลิงชีวมวล
การส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลมีจ�ำนวน
การยืน่ ขอรับส่งเสริม 34 โครงการ เงินลงทุนรวม 28,248 ล้านบาท
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวม 22 โครงการ ก�ำลังผลิตรวม
480.8 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 16,713.2 ล้านบาท แบ่ง
ตามประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล
ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดทางอุตสาหกรรมการเกษตร
เช่น อุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมผลิตน�้ำมันปาล์ม และผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว
เป็นต้น โดยจะมีการน�ำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะ
เป็นชานอ้อย เศษไม้ ทะลายปาล์มเปล่า แกลบ และฟางข้าว มา
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อน�ำไฟฟ้ามาใช้เองในกิจการ
รวมทั้งจ�ำหน่ายให้การไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี
จ� ำ นวนการยื่ น ขอรั บ ส่ ง เสริ ม 149 โครงการ เงิ น ลงทุ น รวม
64,640.1 ล้ า นบาท ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น รวม 130
โครงการ ก�ำลังผลิตรวม 71.8 เมกะวัตต์ เงินลงทุนทัง้ สิน้ 4,132.7
ล้านบาท ประกอบด้วย

• โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar Rooftop) จ�ำนวนทั้งสิ้น 129 โครงการ
ก�ำลังผลิตรวม 70.8 เมกะวัตต์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,052.9
ล้านบาท
• โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
พื้นดิน (Solar Farm) จ�ำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ก�ำลังผลิต
1 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 79.8 ล้านบาท
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริม ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็น
โครงการ Solar Rooftop จากการที่กระทรวงพลังงานมีนโยบาย
รับซื้อไฟฟ้าจาก Solar Rooftop โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 200
เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และ
กลุ่มภาคธุรกิจอีก 100 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการ Solar Farm ได้
รับอนุมัติการส่งเสริมเพียง 1 โครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวง
พลังงานได้หยุดการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากผู้ประสงค์ขายไฟฟ้า
รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา (1 โครงการที่ได้รับอนุมัติ เป็น
โครงการที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี 2552 และ กฟภ. เห็น
ชอบการขยายระยะเวลาจ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ)
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากพลังงานหมุนเวียนที่เหลือ ได้แก่
พลังงานลมจ�ำนวน 8 โครงการเงินลงทุนรวม 25,702.7 ล้านบาท
ก๊าซชีวภาพจ�ำนวน 32 โครงการ เงินลงทุนรวม 4262.8 ล้านบาท
และลมร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิต 1 โครงการ เงินลงทุนรวม
321.4 ล้านบาท

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริม ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นโครงการ Solar Rooftop จากการที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar Rooftop โดยมี
เป้าหมายทั้งสิ้น 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์
และกลุ่มภาคธุรกิจอีก 100 เมกะวัตต์

รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

95

แนวโน้มลงทุนปี 2558
ส�ำหรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนปี 2558 คาดว่าจะมีการลงทุน
ผลิตไฟฟ้าจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนเพียงประเภทเดียวที่
ได้สิทธิและประโยชน์ในกลุ่ม A1 จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า
เครือ่ งจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่
จ�ำกัดวงเงินที่ได้รับยกเว้น
นอกจากนี้ ในปี 2558 คาดว่าจะมีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในโครงการ Solar Farm เป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเมื่อเดือน
สิงหาคม และเดือนตุลาคม 2557 ให้จัดท�ำสัญญารับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ส�ำหรับโครงการ Solar Farm
ที่อยู่ใน Waiting List ซึ่งได้ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่ม

ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม ตั้งแต่ปี 2552 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
177 ราย ปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้ารวม 1,018.875 เมกะวัตต์ นอกจาก
นั้น กระทรวงพลังงานยังมีนโยบายส่งเสริมโครงการ Solar Farm
ส�ำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์การเกษตรอีก 800 เมกะวัตต์
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์
ลม ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ได้รับสิทธิและประโยชน์ใน
กลุ่ม A2 จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรน�ำเข้าเครื่องจักร และยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นระยะเวลา 8 ปี จ�ำกัดวงเงินทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ กรณีใช้ระบบ
Cogeneration หรือ ใช้ถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
ได้รับสิทธิและประโยชน์ในกลุ่ม A4 จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรน�ำ
เข้าเครือ่ งจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นระยะเวลา 3 ปี
จ�ำกัดวงเงินที่ได้รับยกเว้น

การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนกิจการพลังงานทดแทนสะสมถึงปี 2557
ชนิดเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
พลังงานลม
ขยะมูลฝอย
ลมร้อนจากกระบวนการผลิต (Waste Heat)
รวม

จ�ำนวน (โครงการ)

184
188
221
143
28
18
7
789

ก�ำลังผลิต (เมกะวัตต์)

2,558.1
560.6
1,302.9
80.9
1,467.5
228.3
171.8
6,370.1
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กิจกรรมส�ำคัญ
ในรอบปี 2557
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กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย
แก่ SMEs เส้ น ทาง กรุ ง เทพฯ-สุ ร าษธานี - ระนอง-ประจวบคี รี ขั น ธ์
วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2557

จัดสัมมนาเรื่อง “นโยบายบีโอไอและการส่งเสริม SMEs” ณ ห้องอู่ทอง
โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
1 เมษายน 2557

จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง “สร้ า งโอกาสนั ก ลงทุ น ไทยในอาเซี ย น” (กั ม พู ช า
ลาว เมี ย นมาร์ เวี ย ดนาม และอิ น นี เซี ย ) ณ โรงแรมสวิ ส โฮเต็ ล
เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการ SMEs
ไทย ณ เมืองฉางซา มลฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
4 - 9 พฤษภาคม 2557

UK – Thai Trade and Investment Dialogue and Networking Lunch
Monday 23 June 2014 จัดโดย Office of The Board of Investment/
Board of Thailand/ UK-Asean Business Council

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย
แก่ SMEs เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครปฐม-ราชบุรี-กาญจนบุรี วันที่ 5 – 8
สิงหาคม 2557
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พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ”
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

จัดสัมมนา เรื่อง “มิติใหม่การลงทุนไทยในจีน เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

บีโอไอ ร่วมกับ สถานฑูตไทย ณ กรุงบาซิเลีย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ
Trade and Investment Opportunity in Thailand ณ เมืองคูริจิบา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 บีโอไอ ร่วมกับสถานฑูตไทย ณ กรุงบาซิเลีย
ได้เข้าพบหารือเรือ่ งความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน กับผูว้ า่ การรัฐปารานา
ณ เมืองคูริจิบา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ผูบ้ ริหารพบนักลงทุนในภูมภิ าค ประชุมหารือ เรือ่ ง “ปัญหาในการด�ำเนิน
ธุรกิจโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุน” และเยีย่ มชมการด�ำเนินงานของ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

งานแถลงนโยบายใหม่ New Investment Promotion Strategies Towards Sustainable Growth ณ โรงแรมพลาซาแอทธิ นี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
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ที่ตั้งส�ำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และหน่วยงานภายใน
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ที่ตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานภายใน

ที่อยู่ส�ำนักงานใหญ่
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (+66) 2553 8111
โทรสาร (+66) 2553 8222
เว็บไซต์: www.boi.go.th
อีเมล์: head@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (+66) 2209 1100
โทรสาร (+66) 2209 1194
อีเมล์: osos@boi.go.th

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (+66) 2209-1100
โทรสาร (+66) 2209-1194
อีเมล์: visawork@boi.go.th
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค
90 ถนนมหิดล ต�ำบลหายยา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 5320 3397400
โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล์: chmai@boi.go.th

46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4999
อีเมล์: chonburi@boi.go.th

อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้นที่ 3
59/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5524 8111
โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล์: phitsanulok@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
2112/22 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4421 3184-6
โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล์: korat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล์: khonkaen@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอุทิศ 1
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล์: songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�ำบลมะขามเตี้ย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7728 463-7
โทรสาร 0 7728 4435
อีเมล์: surat@boi.go.th
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ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
Stockholm
New York

Shanghai
Beijing

Paris

Osaka

Tokyo

Seoul
Taipei
Sydney
Los Angeles
Frankfurt

Tokyo

Mumbai
Guangzhou

Shanghai

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 3 3582 1806
Fax : +81 3 3589 5176
E-mail : tyo@boi.go.th

Thailand Board of Investment Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General
15th Floor Crystal Century Tower, 567 Weihai Road,
Shanghai, 200041, P.R.China
Tel. : +86 21 6288 9728-2
Fax : +86 21 6288 9730
E-mail : shanghai@boi.go.th

Osaka

Beijing

Thailand Board of Investment Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Osaka
Bangkok Bank Bldg. 7th Floor
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Hu
Osaka 541-0056 Japan
Tel. : +81 6 6271 1395
Fax : +81 6 6271 1394
E-mail : osaka@boi.go.th

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

Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section,
Royal Thai Consulate-General
Room 1216-1218, Garden Tower
368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064 P.R.C.
Tel. : +86 20 8333 8999 Ext 1216-8
+86 20 8387 7770
Fax. : +86 20 8387 2700
E-mail : guangzhou@boi.go.th

Taipei
Thailand Board of Investment Taipei Office
Taipei World Trade Center
3rd Floor, Room 3E40, 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

Seoul

Thailand Board of Investment Seoul Office
#1804, 18th Floor, Daeyungak Tower
25-5, 1-Ka, Chungmu-Ro, Chung-Ku,
Seoul, 100-706, Korea
Tel. : +82 2 319 9998
Fax : +82 2 319 9997
E-mail : seoul@boi.go.th

Mumbai

Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Royal Thai Consulate-General,
1st Floor, Dalalmal House, Jamnalal Bajaj Marg,
Nariman Point, Mumbai
Tel:
(91 22) 2204 1589-90
Fax: (91 22) 2282 1525
E-mail: mumbai@boi.go.th

Frankfurt

Thailand Board of Investment Frankfurt Office
Bethmannstr 58, 5.OG
60311 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany
Tel. : +49 69 9291 230
Fax : +49 69 9291 2320
E-mail : fra@boi.go.th

Paris

Thailand Board of Investment Paris Office
Ambassade Royale de Thailande
8, Rue Greuze 75116 Paris, France
Tel. : +33 1 5690 2600-1
Fax : +33 1 5690 2602
E-mail : par@boi.go.th

Stockholm

Thailand Board of Investment, Sweden Office
Stureplan 4C 4th Floor 114 35 Stockholm, Sweden
Tel. : +46 8 463 11 58
+46 8 463 11 72
+46 8 463 11 74-75
Fax : +46 8 463 11 60
E-mail : stockholm@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, NY 10007 USA
Tel. : +1 212 422 9009
Fax : +1 212 422 9119
E-mail : nyc@boi.go.th

Los Angeles

Thailand Board of Investment Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General
611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor,
Los Angeles, CA 90004 USA
Tel. : +1(0) 323 960 1199
Fax : +1(0) 323 960 1190
E-mail : boila@boi.go.th

Sydney

Thailand Board of Investment Sydney Office
Level 1, 234 George Street, NSW 2000, Australia
Tel. : +61 2 9252 4884
Fax : +61 2 9252 2883
E-mail : sydney@boi.go.th
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คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2557

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
นางผุสดี ราชแพทยาคม
นายธันว์ ตังสุรัตน์
นางสาวชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม
นายอ�ำนาจ จุลชาต
นางสุภาดา เครือเนตร
นางสาวฐิติมา เริงทรัพย์
นายสถาปนา พรหมบุญ
นางสาวอทิตยา อภิชาตบุตร์
นางสาวช่อแก้ว ประสงค์สม
นางสาวสุวิดา ธัญวงษ์
นางสาววันทนา ทาตาล

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

นายธ�ำรงค์ อัมพรรัตน์
นางสาววนิดา อิทธิกุล
นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน
นางสาววิสสุตา ธโนปจัย
นายวีระพันธ์ มุทานนท์
นางสาววิศัลยา ภมรมานพ
นายศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์
นายกฤษณ์ กุลวิจิตรรังสี
นางสาวอัษรา ปุคคละนันทน์
นายวัชรสาร ธิติโสภี
นางสาวณัฐวีณ์ ทวีพงศภัทร์
นางสาวอิสริยา เฉลิมศิริ
นางสาวนิศารัตน์ เขียนนิล
นายณพิสิษฐ์ วงษ์ประยูร

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน
555 ถ.ว�ภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท (662) 553 8111
โทรสาร (662) 553 8222
E-mail: head@boi.go.th
Website: www.boi.go.th

