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ในช่วงปี 2560 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2561 ถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญ
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ส�ำนักงานได้ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อ
ผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) ยกระดับรายได้ของประชาชนให้ก้าวไปสู่
การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของ
รัฐบาล และปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ซึง่ จ�ำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
อันประกอบด้วย การส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีเป้าหมาย
ทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ Biotechnology, Nanotechnology, Advanced material technology และ Digital technology
การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อต้นปี 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้ประกาศเป้าหมายมูลค่าการขอรับการลงทุนของปี 2560
คือ 600,000 ล้านบาท และเมื่อสิ้นปี 2560 ปรากฏว่า ยอด
การขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง
641,980 ล้านบาท ซึง่ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชือ่ มัน่
ของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
ในปี 2560 ส�ำนักงานยังได้ส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ส มั ย ใหม่ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง สุ ข ภาพ อุ ต สาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและ
เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร ส� ำ นั ก งานมั่ น ใจว่ า มาตรการเหล่ า นี้ จ ะเริ่ ม เห็ น
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปีต่อจากนี้
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เมื่ อ ต้ น ปี 2560 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การ
ลงทุนได้ประกาศเป้าหมายมูลค่าการขอรับการลงทุนของปี
2560 คือ 600,000 ล้านบาท และเมื่อสิ้นปี 2560 ปรากฏว่า
ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงมีมูลค่า
สูงถึง 641,980 ล้านบาท

การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เป็ น มาตรการส� ำ คั ญ ที่ มี จุ ด ประสงค์ ใ นการแก้ ป ั ญ หา
การขาดแคลนบุ ค ลากรของประเทศโดยเฉพาะในส่ ว นของ
ผู ้ เชี่ ย วชาญทั ก ษะสู ง อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม นอกจากการให้
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) แก่กิจการที่มีการฝึกอบรมหรือมีความร่วมมือกับ
สถาบั น การศึ ก ษาในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส� ำ นั ก งาน
ได้จัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC)
เมือ่ กลางปี 2560 เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผเู้ ชีย่ วชาญต่างชาติ
โดยให้บริการแนะน�ำและรับรองผู้เชี่ยวชาญ และในต้นปี 2561
เปิดให้บริการหน่วยสมาร์ทวีซา่ (Smart Visa) เพือ่ ดึงดูดผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผู ้ บ ริ ห าร นั ก ลงทุ น ผู ้ ป ระกอบการในกิ จ การที่ ใช้ เ ทคโนโลยี
เป้ า หมายจากต่ า งประเทศ ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้ กิ จ การ
ที่ ตั้ ง ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC)
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความเป็นเลิศ
(Center of Excellence) โดยมีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย
ได้แก่ Talent Mobility, Work-integrated Learning (STI WiL)
สหกิจศึกษา ทวิภาคี โครงการอาชีวะพิเศษระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
ผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญของส�ำนักงานในปี 2560 ยังประกอบด้วย
การส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 641,980 ล้านบาท โดย
ในช่ ว งปี ที่ ผ ่ า นมาคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ อ นุ มั ติ
ให้การส่งเสริมการลงทุนที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งและขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ไทยในอนาคต ได้ แ ก่
การส่งเสริมกิจการวิจยั และพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง มีมลู ค่าการลงทุนในกิจการด้านการวิจยั และพัฒนา
รวมกว่า 13,220 ล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 35 ต่อปี

ซึ่งการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 61 ของมูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ทัง้ สิน้ หรือมีมลู ค่าเงินลงทุนทัง้ สิน้ 3.9 แสนล้านบาท ในส่วนของ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกนั้น ในปี 2560 นี้มีเงินลงทุนสูงถึง 296,890 ล้านบาท
ส่วนในด้านการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้น ในปี
2560 ส�ำนักงานได้ให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานในหลายประเภทกิจการ มีมลู ค่าการลงทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
334 จากปีก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้ให้การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้ ผู ้ ป ระกอบการไทยขนาดกลางและย่ อ ม (SMEs) โดย
โครงการส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ ได้แก่
หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร
ความส�ำเร็จที่ปรากฏในรอบปี 2560 ที่ผ่านมานั้น มาจากการ
ท�ำงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จนสามารถฟั น ฝ่ า อุ ป สรรคและความท้ า ทายของเศรษฐกิ จ
การลงทุนโลกที่ผันผวนได้ โดยส�ำนักงานพร้อมจะเป็นกลไก
ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยไปสูก่ าร
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตสืบไป

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
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18

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง/ศูนย์

20

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

22

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

24

อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ

26

ข้อมูลงบประมาณ

รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วิสัยทัศน์ อ�ำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทัง้ ในประเทศและการลงทุน
ของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ก้ า วพ้ น การเป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ ร ะดั บ
ปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

11

อ�ำนาจหน้าที่

1
3
5

7

ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศส� ำ หรั บ
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุ น หรื อ คณะกรรมการนโยบายเพิ่ ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย หรื อ ตามที่
คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย

2

ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บรรยากาศ
การลงทุน และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการ
ที่ ส� ำ คั ญ และเป็ น ประโยชน์ ใ นด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และความมั่นคงของประเทศ

จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนส�ำหรับผู้สนใจลงทุน
และผู้ลงทุนในการจัดให้ ได้มาซึ่งการอนุญาต
และการให้ ใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน
ซึ่งรวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผสู้ นใจลงทุนในการเตรียมโครงการ
ลงทุน และด�ำเนินการตามโครงการลงทุน

4

วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนประเมินผล
การลงทุนตามโครงการที่ ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน

ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาลู ่ ท างในการลงทุ น จั ด ท� ำ
รายงานความเหมาะสมของการลงทุน วางแผน
ส่งเสริมการลงทุน และประสานการแก้ ไขปัญหา
นักลงทุน

6

ศึกษา รวบรวม ให้บริการข้อมูล และส่งเสริม
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
หาผูร้ ว่ มทุนหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีจ่ ำ� เป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ และสร้างการเชื่อมโยงและ
ขยายโอกาสการลงทุนให้แก่นกั ลงทุนในประเทศ

ประเมิ น ผลการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และการ
ด�ำเนินงานของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการให้
สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ ได้รับการส่งเสริม

9

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็น
หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของส� ำ นั ก งาน หรื อ ตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

8

12

รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

1. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
4. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
7. ปลัดกระทรวงการคลัง
8. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

9. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
10. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
12. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ประธานสมาคมธนาคารไทย
14. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ที่ปรึกษา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี

กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
7. เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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โครงสร้างองค์กร

International Cooperation

กองความรวมมือการลงทุนตางประเทศ

Policy & Intelligence

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

Advanced Industries
กองบริหารการลงทุน

Bio & Medical Industries
กองบริหารการลงทุน

1

Investment Marketing
(Inward & Outward)

2

กองสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (FDI)
กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

Investment Ecosystem
& Services
กองประสานและพัฒนาปจจัยการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
• ศูนย OSOS
• ศูนยวีซาฯ

Industrial Linkage Development
กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน

Basic &
Supporting
Industries
กองบริหารการลงทุน

Creative & Digital
Industries
กองบริหารการลงทุน

5

High Value Services
กองบริหารการลงทุน

4

3

รายงานประจ�ำปี 2560
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หนวยงานสนับสนุน
สำนักงานเลขาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมตรวจสอบภายใน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ในตางประเทศ 14 แหง
1. กรุงโตเกียว ญี่ปุน
2. นครโอซากา ญี่ปุน
3. กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. กรุงไทเป ไตหวัน
7. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
8. นครซิดนีย เครือรัฐออสเตรเลีย
9. นครแฟรงกเฟรต สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
10. กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
11. กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน
12. นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
13. นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
14. เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน
ภูมิภาค 7 แหง
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
(ขอนแกน)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
(ชลบุรี)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
(สงขลา)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎรธานี)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
(พิษณุโลก)

15
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รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้บริหารส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
เลขาธิการ

นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการ

นางสาวบงกช อนุโรจน์
รองเลขาธิการ

รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
รองเลขาธิการ

นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารการลงทุน 3
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร
ผู้อ�ำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง/ศูนย์

นายชาตรี ลิ้มผ่องใส

นางสาวชลีพร เฮงตระกูล

กองบริหารการลงทุน 1

ส�ำนักงานเลขาธิการ

นายดุสิต ไตรศิริพานิช
กองบริหารการลงทุน 2

นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
กองบริหารการลงทุน 4

นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
นายนฤชา ฤชุพันธุ์
กองบริหารการลงทุน 5

กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน

รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

19

นายชนินทร์ ขาวจันทร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางอัจฉรา สุนทรครุธ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวกาญจนา นพพันธ์
ศูนย์บริการลงทุน

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)

นางสาวอรสา ไพบูลย์
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

นางปรียาพร บูรณศิรินทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ

นายปริเยศ พิริยะมาสกุล

ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น

ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

นางดลพร อัชววรกุล
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายพิสุทธิ์ โชติอ�ำไพกรณ์
ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวกนกพร โชติปาล
ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นางสาวสุวรรณา เลือดไทยณรงค์
ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นางสาววรวรรณ นรสุชา
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา

นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์

ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
(ชลบุรี)

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม่)

นายภนธร วงศ์พรหม
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
(สงขลา)

นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา)

นายพัลลภ บุญศิริ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎร์ธานี)

นายอิสระ อมรกิจบ�ำรุง
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
(ขอนแก่น)

นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
(พิษณุโลก)

รายงานประจ�ำปี 2560
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B Best of Service
O Open to Learn & Share
I Innovative Organization
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อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ

ขาราชการ 280 คน

80

200

ลูกจางประจำ 18 คน

พนักงานราชการ

ลูกจางประจำ

27

ขาราชการ
ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

พนักงานราชการ 141 คน

15
85
177
3

114

ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

32
97
12
-

14

ปี 2560

10.3

368.0

380.1

รวม

รวม

872.2

888.5

ลานบาท

486.8
คาใชจายในการ
ดำเนินกิจกรรม

คาใชจายประจำ

337.9

244.9

241.9

งบบุคลากร

คาใชจายลงทุน

17.4
งบลงทุน

ลานบาท

498.1

30.1

งบดำเนินงาน
(คาสัมมนา โฆษณา
และวัสดุโฆษณา)

15
3
-

ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ปี 2559

17.4

4

งบรายจายอื่น

งบดำเนินงาน

25.0

355.1

253.7

244.4

งบดำเนินงาน
(คาสัมมนา โฆษณา
และวัสดุโฆษณา)

งบบุคลากร

10.3
งบลงทุน

งบรายจายอื่น

งบดำเนินงาน
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งบรายจายอื่น

งบบุคลากร

40% 29%
ป 2560 ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ

ลานบาท

ลานบาท

888.5

ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2559

16.3

งบลงทุน

งบดำเนินงาน

ลานบาท

1%

ลานบาท

30%
ลานบาท

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2560 (จ�ำแนกตามแผนงานและกิจกรรม)
กิจกรรม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. การด�ำเนินงานบุคลากรเพื่อส่งเสริมการลงทุนแผนงานพื้นฐาน
2. การด�ำเนินภารกิจในประเทศ
3. การด�ำเนินภารกิจในต่างประเทศ
4. การเจรจาและท�ำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ
5. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงานยุทธศาสตร์
7. การชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
8. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ แผนงานบูรณาการ
9. การจัดน�ำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย
ร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ
10. การพัฒนาระบบน�ำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window
ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท�ำงาน
11. การพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการ : เว็บลงทุน (Investment Portal)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปี 2559 (ล้านบาท)

ปี 2560 (ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

4.3
-4.2
-10.1
0.0
-13.9
2.2
-7.5
0.0
24.5

290.7
110.4
98.7
4.6
25.9
53.7
234.5
34.5
19.2

303.1
105.8
88.7
4.6
22.3
54.9
217.0
34.5
23.9

12.4
-4.5
-10.0
0.0
-3.6
1.2
-17.5
0.0
4.7

-

20.2

20.2

872.2

13.5
888.5

13.5
16.3

1.9
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ข้อมูลงบประมาณ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

2560

2559

73,859,035.59
17,165,830.34
701,946.71
91,726,812.64

51,029,643.61
10,561,264.12
486,596.30
62,077,504.03

23,898,816.95
85,636,053.32
21,263,524.82
130,798,395.09
222,525,207.73

24,868,367.32
77,190,413.91
27,385,087.42
129,443,868.65
191,521,372.68

2560

2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

22,052,304.23
22,343,024.15
9,130,817.43
4,912,241.00
1,288.29
58,439,675.10

9,352,884.89
19,776,010.73
8,954,739.03
3,946,371.87
42,030,006.52

3,022,127.84
5,000,000.00
8,022,127.84
66,461,802.94
156,063,404.79

2,853,252.61
5,000,000.00
7,853,252.61
49,883,259.13
141,638,113.55

71,608,070.81
84,455,333.98
156,063,404.79

71,608,070.81
70,030,042.74
141,638,113.55
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท
2560

2559

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

10,940,975,442.41

909,091,421.97

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

29,750.00

92,190.00

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

127,162.27

377,427.68

10,941,132,354.68

909,561,039.65

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

297,157,890.97

297,277,142.04

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

64,070,062.68

50,891,648.60

210,250.00

281,280.00

505,102,970.21

483,993,731.96

6,104,217.20

6,152,209.13

ค่าสาธารณูปโภค

20,048,999.98

20,976,016.76

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

29,862,050.84

27,579,004.59

10,000,000,000.00

-

4,150,621.56

75,813.46

10,926,707,063.44

887,226,846.54

14,425,291.24

22,334,193.11

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ยุทธศาสตร์การลงทุน
นโยบายส�ำคัญ
30

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยการส่งเสริมการลงทุน

• ความเป็นมา
• ผลการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยการส่งเสริม
การลงทุนในปี 2560
• บทสรุปเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ยุทธศาสตร์การลงทุน นโยบายส�ำคัญ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน
1. ความเป็นมา

จากอดี ต สู ่ ป ั จ จุ บั น การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ภาค
เอกชนเป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งจั ก รส� ำ คั ญ ที่ มี ส ่ ว น
ต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไทย
มาโดยตลอด ตั้งแต่การเปลี่ยนให้ประเทศไทย
ก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมในช่วงที่ประเทศไทย
ยังเป็นประเทศเกษตรกรรม การส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก การส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
การผลิตที่ทันสมัยและการส่งเสริมกิจการบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเมื่อเดือนมกราคม 2558 ก็
ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญอีกครั้งของประวัติศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุนของไทยทีไ่ ด้เริม่ ใช้ยทุ ธศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 25582564) ที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ความมุ ่ ง มั่ น จะผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศหลุ ด พ้ น จาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income
Trap) และตั้งเป้าจะยกระดับรายได้ของประชาชน
ให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยมี

1

ก� ำ ห น ด แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม
การลงทุนในเทคโนโลยี
เป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ ต่อการ
พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ไ ด ้ แ ก ่
Biotechnology, Nanotechnology, Advanced
material technology และ
Digital technology

2

ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์
ทั้ ง ใ น แ ง ่ ข อ ง กิ จ ก า ร ที่
ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
และกิจการผลิตหรือบริการ
ที่ มี ขั้ น ตอนการถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อ บ ร ม
บุคลากรในโครงการ

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นนโยบายหลัก และก็ได้มี
การใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าว
การปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจ�ำเป็นต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสม ส�ำนักงานจึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
ดังนี้

3

ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น
ในกิ จ การโครงสร้ า ง
พื้นฐาน

4

ส ่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป ็ น
ผู้ประกอบการ

5

ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น
ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เป้ า หมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
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Human
Resource

INVESTMENT-LED
TRANSFORMATION

Enterprise

2. ผลการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560

ปี 2560 อาจเรียกได้วา่ เป็นปีทปี่ ระเทศไทยได้ฝา่ มรสุมวิกฤติการณ์
ในหลายๆ ด้านและเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ มีอนาคตทาง
เศรษฐกิจที่สดใสรออยู่ข้างหน้า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศ
นโยบายเพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น
นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่
ภาคตะวันออก การเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ตลอดจนเร่งรัดโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อภูมิภาคส�ำคัญ การ
ปรับปรุงและขยายสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่ง
ผลลัพธ์ได้สะท้อนออกมาเป็นตัวชี้วัดระดับนานาชาติที่ปรับตัว
ดีขึ้นทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Ease of doing Business) ที่จัดท�ำโดย World Bank และดัชนี
ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ระดั บ โลก ที่ จั ด ท� ำ โดย World
Economic Forum ท�ำให้นกั ลงทุนเชือ่ มัน่ ในอนาคตของเศรษฐกิจ
ไทยและมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนปี 2560
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มากกว่าร้อยละ 20 และคาดว่า GDP
ปี 2560 จะมีอัตราการขยายตัวใกล้เคียงร้อยละ 4 ซึ่งสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557

Infrastructure

ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการลงทุนสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย ซึ่งสามารถสะท้อน
ผ่านการออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนที่มีในช่วงปี 2560 และ
2) ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการลงทุนที่แสดงถึงความต้องการ
ลงทุนของนักลงทุนและจะน�ำไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในที่สุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 2 ส่วน สรุปได้ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย

ในช่วงปี 2560 ส�ำนักงานได้มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนทีม่ สี ว่ นในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทีส่ ำ� คัญ
6 มาตรการ ได้แก่ การส่งเสริมกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับ
ของทีน่ ำ� เข้ามาใช้ในการวิจยั และพัฒนา การส่งเสริมการลงทุนใน
พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การส่งเสริมการลงทุน
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิน้ ส่วน และอุปกรณ์ การส่งเสริมการลงทุน
ด้านการบริการทางการแพทย์ การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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TAX
มาตรการ

มาตรการ

มาตรการ

การส่งเสริมกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับ
ของที่น�ำเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา

มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เจตนารมณ์

เจตนารมณ์

สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เจตนารมณ์
พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและอุตสาหกรรม
การด�ำเนินการ
ให้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
สูงเป็นพิเศษส�ำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีเป้าหมาย
ได้แก่ การพัฒนา Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material Technology และ
Digital Technology โดยโครงการต้ อ งมี ก าร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การด�ำเนินการ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาใช้ในการ
วิจัยและพัฒนาของกิจการ 3 ประเภท ได้แก่ กิจการ
วิจย
ั และพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชว
ี ภาพ และกิจการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

การด�ำเนินการ
ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเพิ่ ม เติ ม ส� ำ หรั บ
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ
และอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ล งทุ น ในพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มาตรการ

มาตรการ

มาตรการ

นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ชิ้นส่วน และอุปกรณ์

นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ด้ า นการบริ ก ารทาง
การแพทย์

การปรั บ ปรุ ง มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เจตนารมณ์

เจตนารมณ์

เจตนารมณ์

กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด ้ า นอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

ส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้ า นบริ ก ารทางการแพทย์ ค รบวงจร บริ ก าร
ทางการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ลงทุนด้านการแพทย์ที่ประเทศขาดแคลน

ผลั ก ดั น ให้ ผู ้ ป ระกอบการยกระดั บ เทคโนโลยี แ ละ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต

การด�ำเนินการ
เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ า แบบต่ า งๆ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ไ ฟฟ้ า และ
สถานีบริการชาร์จไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

การด�ำเนินการ

การด�ำเนินการ

ยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับนักลงทุนทีม
่ ก
ี ารด�ำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการสถานพยาบาล
ในพื้นที่ขาดแคลน กิจการแพทย์แผนไทย กิจการ
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และกิจการขนส่งทาง
การแพทย์

1) ปรับปรุงโครงการลงทุนเพือ
่ ให้ประหยัดพลังงาน
มี ก ารใช้ พ ลั ง งานทดแทน หรื อ ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
2) ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตหรือใช้ระบบอัตโนมัตใิ นโครงการลงทุน
3) มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นาและออกแบบทางวิ ศ วกรรม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
4) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสูม
่ าตรฐานระดับ
สากล
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ซึ่งแต่ละมาตรการได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างปัจจัยส�ำคัญต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าผลการ
ด�ำเนินการและผลสัมฤทธิข์ องแต่ละมาตรการจะเริม่ เห็นเป็นรูปธรรมในช่วง 2-3 ปีตอ่ จากนี้ อย่างไรก็ดภี ายหลังจากการออกมาตรการ
ดังกล่าวข้างต้น ก็มีนักลงทุนบางส่วนเริ่มให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนบ้างแล้ว สรุปได้ดังนี้
มาตรการการส่งเสริมกิจการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

6

โครงการ

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
N
W

13,404

E
S

ล้านบาท

388
โครงการ

7

296,890

33,469

เป็นการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 58 โครงการ
เงินลงทุน 39,239 ล้านบาท, ชลบุรี 188 โครงการ
เงิ น ลงทุ น 67,876 ล้ า นบาท และระยอง 142
โครงการ เงินลงทุน 189,775 ล้านบาท

นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ด้านการบริการทางการแพทย์

การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

โครงการ

204

500

43,816

ล้านบาท

ค� ำ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
โครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ และมีการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสถานีบริการอัดประจุ
ไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิน
้ ส่วนรถยนต์
ไฟฟ้าบางส่วน

โครงการ

ล้านบาท

หากนั บ รวมกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
การแพทย์ ซึ่งหมายรวมถึงบริการทางการแพทย์
ยา อาหารทางการแพทย์และยา ในปี 2560 มีการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 79 โครงการ
เงินลงทุน 18,602 ล้านบาท

โครงการ

ล้านบาท

เป็ น การขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พั ฒ นา
เทคโนโลยี Biotechnology 4 โครงการ เงินลงทุน
12,266 ล้ า นบาท และการพั ฒ นาด้ า น Digital
2 โครงการ เงิ น ลงทุ น 1,138 ล้ า นบาท โดย
กิจการส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง

1

นโยบายส่งเสริมการลงทุน
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์

ล้านบาท

หมายเหตุ บางโครงการอาจขอรับการส่งเสริมการลงทุนในหลายมาตรการ

2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการลงทุน

ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ทั้ ง 5 ปั จ จั ย
มีหลากหลายแง่มุม อาทิเช่น 1) การเพิ่มขึ้นของการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ
2) การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผลักดันให้เกิด
การจ้างงานกลุ่มทักษะสูง และการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 3) การส่งเสริมการ
ลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ของประเทศ 4) การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
และ 5) การส่งเสริม SMEs ไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการไทย

การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมาย
ของประเทศ

ตลอดปี 2560 ส�ำนักงานให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยหลังจากการเปลี่ยน
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเมื่อเดือนมกราคม 2558 สัดส่วนการ
ขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนทั้งสิ้น และในปี 2560 ก็มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 61 ของ
มูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทัง้ สิน้ หรือมีมลู ค่าเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 3.9 แสนล้านบาท จากมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น
6.4 แสนล้านบาท
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ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560
หมวดประเภทกิจการ

จ�ำนวนโครงการ
2559

2560

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2559

2560

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่

ดิจิทัล
การแพทย์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อากาศยาน
รวม

309
21
74
12
7
423

196
52
72
21
7
348

-37
+148
-3
+75
0
-18

5,085
7,815
22,254
1,304
2,916
39,374

6,091
13,099
128,178
1,830
1,889
151,087

+20
+68
+476
+40
-35
+284

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
การท่องเที่ยว
การแปรรูปอาหาร
รวม
รวมทั้งหมด

92
86
50
24
71
323
746

153
92
51
38
66
400
748

+66
+7
+2
+58
-7
+24
0

25,840
48,468
77,809
21,306
18,798
192,221
231,595

52,458
53,562
76,578
37,487
20,970
241,055
392,142

+103
+11
-2
+76
+12
+25
+69

5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม

การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผลักดันให้เกิด
การจ้ า งงานกลุ ่ ม ทั ก ษะสู ง และการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

การจ้างงานถือเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของการส่งเสริมการลงทุน
และตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา การส่งเสริมการลงทุน
ได้ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาค
อุตสาหกรรม จากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการ และจาก
ภาคบริการไปสู่ภาคการผลิตหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งเป็น
การตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย และเมื่อ
เปรียบเทียบช่วง พ.ศ. 2556-2557 ที่เป็นช่วงก่อนใช้ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) กับช่วง
พ.ศ. 2558-2560 แล้ว พบว่ากิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
มีแนวโน้มการใช้แรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น โดยสัดส่วน
ความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรีขึ้นไปต่อความต้องการแรงงานทั้งหมด มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 40 ซึ่งคาดว่าอัตราส่วนการ
จ้างงานกลุ่มทักษะสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมการลงทุนมีส่วนต่อการปรับโครงสร้างการจ้างงาน
ของประเทศ

สัดส่วนการใช้แรงงานของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ระหว่างปี 2556-2557 เปรียบเทียบกับปี
2558-2560
ปวช. และ ป. ตรีขึ้นไป

36%

สัดส่วน
การใช้แรงงาน
ปี 2556-2557

ม. 6 และต�่ำกว่า

64%

ปวช. และ ป. ตรีขึ้นไป

40%

สัดส่วน
การใช้แรงงาน
ปี 2558-2560

ม. 6 และต�่ำกว่า

60%
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จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของประเทศโดยเฉพาะในส่วน
ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material Technology
และ Digital ท�ำให้รัฐบาลมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent
Center-STC) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
โดยให้บริการแนะน�ำและรับรองผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ อ�ำนวยความ
สะดวกเกีย่ วกับการขอวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน ซึง่ ศูนย์ดงั กล่าว
ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อกลางปี 2560 ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
โดยได้รับความร่วมมือกับอีก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ซึง่ จะมีบทบาทในการช่วยขับเคลือ่ นให้
มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคเอกชน
มากขึ้น เพื่อรองรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
นอกจากการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็น
กลไกผลักดันให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มแรงงานฝีมือมากขึ้นแล้ว
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังมีมาตรการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทั้งทางตรง
และทางอ้อม ส�ำนักงานส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางตรงด้วยการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
โดยในปี 2560 มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น
134 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นขอรับการส่งเสริมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุนเทคโนโลยีชนั้ สูง เช่น การฝึกอบรม
ด้านการบิน การอบรมด้านเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ต่ า งจากในอดี ต ที่ ก ารขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สว่ นใหญ่มรี ะดับการอบรมทางเทคโนโลยี
ที่ต�่ำกว่า แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่
ประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสูงขึ้น

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
ในช่วงปี 2558-2560 (ล้านบาท)

134
72
33
2558

2560

2559

นอกจากนีส้ ำ� นักงานยังให้การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางอ้อม โดยให้สทิ ธิประโยชน์เพิม่ เติมส�ำหรับบางประเภทกิจการ
ที่มีการฝึกอบรมหรือมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ทั้งนี้มาตรการ
ส�ำคัญที่มีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมส�ำหรับโครงการที่มีการ
ฝึกอบรมหรือมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ
คลัสเตอร์ ที่แม้ว่าจะสิ้นสุดไปเมื่อปี 2559 แต่คาดว่าจะเริ่มมี
การอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการให้การส่งเสริม
การลงทุนตามมาตรการนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 106 โครงการ เงินลงทุน
82,166 ล้านบาท โดยโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุน
มีการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบดังนี้
รูปแบบความร่วมมือ

โครงการ

จ�ำนวนผู้ได้รับ
การอบรม (คน)

ทวิภาคี
สหกิจศึกษา
ทวิภาคีและสหกิจศึกษา
โครงการเรียนรูร้ ว่ มกับการท�ำงาน
(Work-Integrated Learning : WiL)
5. Talent Mobility
รวม

18
80
3
5

156
678
93
180

106

1,107

1.
2.
3.
4.
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การส่งเสริมการลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนา

เนือ่ งจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)
จึงก�ำหนดให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม
การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเป้าหมายข้อแรกที่ส�ำคัญในการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาถือเป็น
พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้
สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
ระหว่างปี 2558-2560 มีจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริมในกิจการวิจัยและพัฒนาจ�ำนวนทั้งสิ้น 66 โครงการ และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการลงทุนในกิจการ
ด้านการวิจัยและพัฒนารวมกว่า 13,220 ล้านบาท หรือเติบโต
เฉลี่ยกว่าร้อยละ 35 ต่อปี และเกิดการจ้างงานในโครงการ
ด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 2,000 คน
การจ้างงานบุคลากรในกิจการด้านการวิจัยและพัฒนา
ในช่วงปี 2558-2560

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

670

471

950

คน

คน

คน

มูลค่าการลงทุนและจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
การส่งเสริมการลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนา

6,031

โครงการ
ล้านบาท

4,100

3,090
19

17
2558

2559

2560

ในปี 2560 มีจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมใน
กิจการวิจัยและพัฒนาจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี
2559 ประมาณร้อยละ 58 มีมูลค่าการลงทุน 6,031 ล้านบาท
เติบโตขึ้นจากปี 2559 กว่าร้อยละ 95 โดยตัวอย่างโครงการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่น่าสนใจ ได้แก่

ปี 2558
• วิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ วิจัยและพัฒนา
ในส่วนของการสร้างรถต้นแบบ รวมถึงทดสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูล (Prototype and Test &
Analysis) และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงาน
ไทยเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศ
• วิจยั และพัฒนายาและเครือ่ งส�ำอาง / Scientific Laboratory (Pharmaceutical) ซึ่งเป็นการ
วิจยั และพัฒนาสูตรต�ำรับยาและบริการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยา เครื่องส�ำอาง และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ติ ด ตามความคงตั ว ของ
ผลิตภัณฑ์
• Functional Enzymes และ Probiotics ที่ใช้
เทคโนโลยีชวี ภาพขัน้ สูงโดยใช้จลุ นิ ทรียด์ ดั แปลง
พันธุกรรม เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ เช่น เอนไซม์ยอ่ ย
แลกโตส เอนไซม์ย่อยแป้ง เอนไซม์ย่อยน�้ำตาล
มอลโตส และสารชีวภาพอื่นๆ เพื่อหาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์
• Yeast Extract / Protein Yeast เป็นโครงการที่
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการสกัด
ยีสต์ อบ ต้มฆ่าเชื้อ และยืดอายุผลิตภัณฑ์
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ปี 2559

ปี 2560

• การวิ จั ย และพั ฒ นาสู ต รและกระบวนการ
ของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น (Polymerization) พัฒนาสูตรการผลิตเม็ดพลาสติก
เพื่อให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้ใช้

• วิจัยและพัฒนาเภสัชชีววัตถุและยาชีววัตถุในกลุ่ม Monoclonal Antibody ส�ำหรับการรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง โรครูมาตอยด์
โรคภูมิแพ้ และโรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Cell
Cuture Technology และ Advanced Bioprocessing Technology

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Fuel Pump เป็นต้น
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ โดยจะมี ก าร
ออกแบบทางวิศวกรรมและเทคนิคเพือ่ คิดค้นและ
ออกแบบชิ้นส่วนและส่วนประกอบ รวมถึงระบบ
ต่างๆ ในรถยนต์ ส�ำหรับการพัฒนาเป็นชิ้นส่วน
หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
• วิ จั ย และผลิ ต สารคอนดรอยติ น ซั ล เฟตที่ ใช้
เทคโนโลยีชวี ภาพ (Chondroitin Sulfate) และ
โปรตีนผง (Protein Powder) สกัดจากกระดูกสัตว์
ปัจจุบันสารคอนดรอยตินซัลเฟตเป็นสารตั้งต้น
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา (มีข้อมูลทางการแพทย์
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ต ่ อ การบ� ำ บั ด อาการ
ข้ออักเสบ) อาหาร เครื่องส�ำอาง และสิ่งทอ
• วิจยั พัฒนา ผลิตผลิตภัณฑ์สำ� หรับตรวจวิเคราะห์
โดยใช้เทคโนโลยียนี ชิป และบริการตรวจวิเคราะห์
ทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
• วิจัยและพัฒนากระบวนการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์
เม็ดเลือดขาว เพื่อน�ำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็ง (สกัดและเก็บรักษา Natural Killer Cells
(NK Cells) บริสุทธิ์ ซึ่งมีบทบาทในการก�ำจัดเซลล์
มะเร็ง)

• วิจัยและพัฒนากรดอะมิโน (Amino Acids) ที่ใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพในการหมักด้วยเชือ้ จุลนิ ทรีย์
เช่น แบคทีเรียในล�ำไส้ (E.coli) สายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น ในการผลิต
กรดอะมิโนแต่ละชนิด ในการเลี้ยงเชื้อจะใช้กลูโคส (Glucose Syrup)
เป็นวัตถุดิบหลักผสมด้วยสารอาหารและส่วนผสมชนิดต่างๆ และ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเลีย้ งเชือ้ ให้เหมาะสม (กรดอะมิโนเป็น
วัตถุดิบชั้นกลางในการน�ำไปใช้ผลิตสารออกฤทธิ์ที่ส�ำคัญในยา)
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เช่น Cellulose, Polyphenol และ
Oligosaccharide ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น น�้ำตาล
เซลลูโลส (Cellulose) สามารถน�ำไปผลิตเอทานอล (Etanol) ที่มี
คุณภาพที่ดีข้ึนและต้นทุนที่ต�่ำลง Polyphenol สามารถน�ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และ
ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง Oligosaccharide สามารถน�ำไปใช้
เป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์
ทางโภชนาการ เช่น เพิม่ ประสิทธิภาพในการช่วยย่อยอาหาร เป็นต้น
• วิจัยและพัฒนาระดับน�ำร่องส�ำหรับการผลิต Green Hydrocarbons จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น Green Diesel, Phase
Change Materials และ Green Solvent โดยใช้เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยจากยุโรป
• การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ทันสมัย และให้บริการตรวจหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล (Marker-Assist Selection: MAS)
ในการคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ และใช้ เ ทคโนโลยี Next Generation
Sequencing (NGS) ในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ Marker-Assisted Selection (MAS)
และคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์
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นอกจากนี้ ร ะหว่ า งปี 2558-2560 มี ก ารลงทุ น ในกิจ การที่มี
เงื่อนไขบังคับว่าต้องด�ำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาจ�ำนวน
4 โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 652 ล้านบาท ได้แก่ กิจการ
ปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง เงินลงทุนประมาณ 396 ล้านบาท
กิจการปลูกป่า เงินลงทุน 19 ล้านบาท กิจการผลิตเมล็ดข้าวโพด
เงินลงทุน 201 ล้านบาท และกิจการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
เงินลงทุนประมาณ 36 ล้านบาท
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศทัง้ ในแง่เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้การส่งเสริม
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเภทกิจการ
ได้แก่ กิจการผลิตพลังงาน การขนส่ง คมนาคม และสาธารณูปโภค
เพื่อสร้างรากฐานการเจริญเติบโตและเตรียมความพร้อมในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
กลาง
ตะวันตก
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
เหนือ
ระบุไม่ได้
รวมทั้งหมด

379,322
ล้านบาท

การส่งเสริมกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ภาค

ปี 2560 มีมูลค่าการลงทุนในกิจการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ระหว่างปี 2558-2560 มีการส่งเสริมในกิจการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า 803 โครงการ เงินลงทุนไม่ต�่ำกว่า
918,000 ล้านบาท โดยมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออก
เฉพาะปี 2560 มีมูลค่าการลงทุนในกิจการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน 379,322 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ประมาณร้อยละ
32 โดยภาคใต้ เ ป็ น ภาคที่ มี มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 334

จ�ำนวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

24
26
81
108
21
18
21
81
380

6
62
15
54
13
6
8
72
236
803

40
14
37
22
15
10
49
187

12,355
10,901
34,157
49,461
23,255
19,607
16,811
84,747
251,294

312
31,228
8,590
80,702
24,135
2,709
3,825
135,885
287,385
918,000

117,333
5,998
196,427
7,180
11,746
1,227
39,411
379,322

โดยมูลค่าเงินลงทุนกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างปี
2558-2560 ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้ำ
คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 260,000 ล้านบาท รองลงมาเป็น
กิจการขนส่งทางท่อและกิจการขนส่งทางอากาศ

% เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
(58-59)
(59-60)

-97
+186
-75
+63
+4
-86
-77
+60
+14

-100
+276
-30
+143
-70
+334
-68
-71
+32

ในปี 2558-2560 มีการจ้างงานไทยในกิจการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมประมาณ 22,000 ต�ำแหน่ง ทั้งนี้ในปี 2560 มีการ
จ้างงาน 9,280 ต�ำแหน่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง
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การจ้างงานไทยในกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปี 2558-2560

ภาค

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ระบุไม่ได้
รวมทั้งหมด

คนงานไทย (จ�ำนวนคน)
2558

2559

2560

271
292
855
977
336
405
290
4,353
7,779

47
1,368
191
1,051
299
184
250
1,730
5,120

4,464
198
1,644
243
529
437
1,765
9,280

ปี 2558

7,779
คน

ปี 2559

5,120
คน

ปี 2560

9,280
คน

ตัวอย่างกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2560
กิจการ

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้ำ
- ผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 5,000 เมกะวัตต์
กิจการขนส่งทางราง
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีน�้ำเงิน
ระยะทางรวมประมาณ 91.9 กิโลเมตร
กิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือบรรทุกสินค้า
- บรรทุกสินค้าประมาณ 9.2 ล้านตัน และ 1.6 ล้าน ที.อี.ยู.
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำจากพลังงานหมุนเวียน
- ผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 375 เมกะวัตต์
กิจการเขตอุตสาหกรรม
- พัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงอาคารส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 10,613 ไร่
กิจการขนส่งทางอากาศ
- เครื่องบินจ�ำนวน 28 ล�ำ
กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้นการขนส่งน�้ำทางท่อ)
- ขนส่งก๊าซธรรมชาติประมาณ 109,500 ล้านลูกบาศก์ฟุต
- ขนส่งน�้ำมันประมาณ 9,000 ล้านลิตร
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำจากขยะ หรือเชื้อเพลิงจากขยะ
- ผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 69.3 เมกะวัตต์
กิจการขนส่งทางเรือ
- เรือขนส่งสินค้า บรรทุกสินค้า เรือลากจูง และเรือล�ำเลียง 58 ล�ำ
กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย (International Distribution Center: IDC)
- ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ พื้นที่รวมประมาณ 129,151 ตรม.

จ�ำนวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

2

117,802

3

111,504

4

46,440

92

25,491

2

22,024

10

19,831

2

13,000

7

8,026

37

6,580

6

2,933
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การส่งเสริม SMEs ไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ผู้ประกอบการไทย

นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน SMEs ถูกประกาศใช้ครั้งแรกตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรือ่ ง นโยบาย
ส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ SMEs ของประเทศไทยสู่ระดับสากล ทั้งนี้
ได้มีการปรับปรุงนโยบายและประกาศให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมทางธุรกิจให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ลดความเหลื่อมล�้ำทางรายได้
และลดความเสี่ยงจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิง
ธุรกิจขนาดใหญ่จนเกินไป
ในปี 2560 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs
จ�ำนวน 110 โครงการ จ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนโดยส่วนใหญ่อยูใ่ นหมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวน 83 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของ
จ�ำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs
ในช่วงดังกล่าวทัง้ หมด โดยกว่า 58 โครงการ หรือประมาณร้อยละ
70 ของจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในหมวด
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจ Enterprise Software
& Digital Content ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั เป็นหนึง่ ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) ที่ส�ำคัญและเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญของรัฐบาลในการขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสู่
ระบบเศรษฐกิจใหม่ทใี่ ช้ดจิ ทิ ลั เทคโนโลยีมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับ
โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น มี มู ล ค่ า ลงทุ น ประมาณ 587 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าการลงทุนในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด
หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าเงินลงทุนในปี 2560 การอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs มีมูลค่าเงินลงทุนรวม
ประมาณ 2,319 ล้านบาท โดยมูลค่าการลงทุนของโครงการ
ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมตามนโยบาย SMEs ส่วนใหญ่อยู่ใน
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่าเงินลงทุน
รวม 981 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 42 ของ
มูลค่าลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการ SMEs ทัง้ หมด ทัง้ นีก้ ว่าร้อยละ 53 เป็นธุรกิจทีป่ ระกอบ
กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย SMEs ในปี
2560 จะเกิดการจ้างงานคนไทยไม่ต�่ำกว่า 2,953 คน ส่วนใหญ่
เป็นการจ้างงานในหมวดกิจการเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีประมาณ 1,962 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของการจ้างงาน
ในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs
ทั้งหมด

จ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนโดยส่วนใหญ่
อยู่ในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน

83
โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

75

ของจ�ำนวนโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs
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41

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ปี 58
โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

13
512

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปี 59

14 12
956 981

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 58

ปี 60
โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

44
458

ปี 59

ปี 60

96 83
666 954

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

ปี 58

ปี 59

ปี 60

2
211

2
176

1
41

อุตสาหกรรมเบา

ปี 58
โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 59

ปี 60

41
13
4
2,464 1,033 78

บริการและสาธารณูปโภค

โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 58

ปี 59

ปี 60

8
174

1
30

3
75

โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
ปี 58
โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 59

ปี 60

54
21
7
2,304 1,014 189

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 58

ปี 59

ปี 60

2
185

-

-

ปี 58

ปี 59

ปี 60

164 147 110
6,307 3,874 2,319

3. บทสรุปเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

จากผลสัมฤทธิ์ที่ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจากความพยายาม
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่วา่
จะเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ส�ำคัญต่างๆ ซึ่งเริ่มมีการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว และบางส่วนได้เป็นรูปธรรมตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ 2) การ
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผลักดันให้เกิดการจ้างงาน
กลุ่มทักษะสูง และการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 3) การส่งเสริมการลงทุนกิจการ
วิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของประเทศ

4) การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และ 5) การ
ส่งเสริม SMEs ไทย เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ผปู้ ระกอบการไทย
ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานคาดว่ า จะเป็ น เสาส่ ง สั ญ ญาณชี้ น� ำ ทิ ศ ทางภาค
เศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงของไทยในอนาคต และก่อให้เกิดแรงกระเพือ่ ม
ต่อไปยังภาคเอกชนให้สนใจลงทุน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ
ประเทศไทยให้มคี วามก้าวหน้าทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้ว และ
น�ำพาประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ในที่สุด
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ผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ
44

การบริการที่มีประสิทธิภาพ
• การให้บริการนักลงทุน

• การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
• ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (One Stop Service for
Visa and Work Permit)
• การบริการออนไลน์ 
• โครงการ Single Entry: Single Window
51

การชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
• การส�ำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศในไทย
• การตลาดเชิงรุก

56

การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน
• การประสานงานและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุน
• การเสริมศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ
SMEs ไทยทั้งในและต่างประเทศ
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การบริการที่มีประสิทธิภาพ
มีป ัจจัย มากมายที่ เกี่ ยวข้ อ งและส่ ง ผลต่ อ การตัดสินใจ
ลงทุ น ซึ่ ง หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ความเชือ
่ มัน
่ ต่อการลงทุนในประเทศ คือ การให้บริการและ
อ�ำนวยความสะดวกแก่นก
ั ลงทุน ซึง
่ ถือเป็นประตูดา่ นแรก
ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ ให้บริการข้อมูลการลงทุน กฎเกณฑ์
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนายกระดับการ
บริการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งตอบสนองให้นักลงทุน
ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุด ทั้งก่อนและ
หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเน้นการเพิ่ม
ช่ อ งทางและประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารกั บ นั ก ลงทุ น โดยมี
ขอบเขตงานบริการและให้ค�ำปรึกษาดังแผนภาพด้านล่าง

การให้บริการนักลงทุน

ผลการดำ�เนินงานปี 2560

หน่วยงานหลักและเป็นหน้าด่านในการให้บริการนักลงทุนของ
ส�ำนักงาน คือ ศูนย์บริการลงทุน ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการสือ่ สาร
ให้ข้อมูล ความรู้ สร้างเสริมความเข้าใจ เพื่อประชาสัมพันธ์
นโยบาย หลักเกณฑ์ สิทธิและประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้นักธุรกิจ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนถึงผู้สนใจลงทุนหรือขยายการลงทุน
ตลอดจนถึงการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่าง
ต่อเนือ่ งในประเทศ โดยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานได้ปรับปรุง
มาตรการและเครื่องมือใหม่ๆ ในการส่งเสริมการลงทุนให้มี

www.boi.go.th

นอกจากนีศ้ นู ย์บริการลงทุนให้บริการเชิงรุกด้านข้อมูลการลงทุน
โดยการจัดสัมมนาให้ความรูท้ งั้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพือ่
ให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ เสริมด้วยการออกบูธ
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรพร้อมทีมให้คำ� ปรึกษา เพือ่
สร้างการรับรู้ด้านการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปีทผี่ า่ นมานอกจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑ์
ปกติแล้ว ส�ำนักงานยังได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนระยะสัน้
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของรั ฐ บาลตามยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย 4.0 ดั ง นั้ น การให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและ
หลักเกณฑ์สง่ เสริมการลงทุน นอกจากนีน้ กั ลงทุนยังสนใจในเรือ่ ง
สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เครื่องจักรและวัตถุดิบ การถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน สถิติการลงทุน วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน และ
การหาผู้ร่วมทุน โดยเป็นการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ

ให้การต้อนรับและให้ค�ำปรึกษาเรื่องการส่งเสริมการ
ลงทุน วิธีการขอรับส่งเสริมการลงทุน หลักเกณฑ์
รวมถึงข้อปฏิบต
ั ก
ิ บ
ั ผูท
้ ส
ี่ นใจเป็นรายบุคคล บริษท
ั หรือ
หมู่คณะ ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ

บริการตอบข้อสอบถามผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (email: head@boi.go.th)

บริการตอบข้อสอบถามด้านการส่งเสริมการลงทุน
ทางโทรศัพท์

เป็นผู้ประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
นักลงทุนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่น

น� ำ เสนอข้ อ มู ล การขอรั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ข้ อ มู ล
ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นอุ ต สาหกรรม สถิ ติ ข่ า วสาร
เกี่ ย วกั บ นโยบายและมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของส�ำนักงานที่เป็นประโยชน์
ต่ อ ประชาชนและผู ้ ป ระกอบการ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.boi.go.th และทางแอปพลิเคชัน BOI Thailand

www.boinews.net

บริการเว็บไซต์ข่าวของส�ำนักงานผ่านทาง
www.boinews.net และ
www.facebook.com/BOI-News
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ช่องทางการติดต่อกับส�ำนักงานฯ ภายในปี 2560

เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอค�ำปรึกษา

738

ครั้ง

สอบถามข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1,448

ฉบับ

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์

6,104

ครั้ง

ขอรับฟังการบรรยายเป็นหมู่คณะ

67

ครั้ง
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นอกจากนี้ยังด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ
ทัง้ สือ่ โทรทัศน์ทมี่ ชี อื่ เสียงในต่างประเทศ ได้แก่ CNN Bloomberg
และ CNBC การออกอากาศทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง
ประเทศไทย สถานีวิทยุ อสมท. ความถี่ 100.5 MHz การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ สิง่ พิมพ์และออนไลน์ทงั้ ในและต่างประเทศ
ได้แก่ โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ และ QUARTZ
จากการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของศูนย์บริการลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ผลส�ำรวจความ
พึ ง พอใจโดยรวมมี ค ่ า เฉลี่ ย 8.06 คะแนน จากคะแนนเต็ ม
10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.62 โดยกลุม่ ผูร้ บั บริการได้รบั ทราบ
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานมากที่สุด รองลงมาคือ
ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละจากเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งาน
มีประเภทข่าวสารที่ให้ความสนใจคือ เรื่องเกี่ยวกับการอบรม
สัมมนา เรือ่ งเกีย่ วกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการขอรับ
ส่งเสริมการลงทุน
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One strat One Stop
Investment Center: OSOS) จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
มุง่ เน้นการให้บริการภาครัฐทีส่ ะดวกและรวดเร็ว เป็นหนึง่ ในส่วน
ของการให้บริการนักลงทุน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อ
ธุรกิจ ปรับปรุงแก้ไข ลดความยุ่งยาก ซ�้ำซ้อนของกฎระเบียบ
และขั้นตอนต่างๆ ให้แก่นักลงทุนรายเดิม และเป็นการเร่งรัด
ขั้นตอนต่างๆ แก่นักลงทุนรายใหม่ให้สามารถเริ่มต้นประกอบ
ธุรกิจได้เร็วขึ้น
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านการ
ลงทุน ส�ำนักงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงร่วมด�ำเนินงานอย่าง
บูรณาการ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณจุดเดียว ปัจจุบันได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
จ�ำนวน 38 หน่วยงาน จาก 14 กระทรวง และ 9 องค์กรภาค
เอกชน อาทิเช่น ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน) กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒน าธุรกิจการค้า
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ) กระทรวงกา รคลั ง
(กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต) กระทรวงพลังงาน
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส�ำนักงานคณะกรรมกา รก�ำกับ
กิจการพลังงาน) กระทวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย) เป็นต้น
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ผลการดำ�เนินงานปี 2560

ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ OSOS ปี 2560

ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ OSOS นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนผู้ใช้บริการรวม 150,978
ราย โดยนั ก ลงทุ น เป็ น ผู ้ ข อรั บ บริ ก ารหลั ก คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นถึ ง
ร้อยละ 95 และมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอดทุกปี
ในปี 2560 มี จ� ำ นวนผู ้ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร 18,377 ราย
แยกเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 89 และนักลงทุนต่างชาติรอ้ ยละ 11
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญชาติจีน รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์
เนเธอร์แลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนปาล
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น โดยนักลงทุนไทยส่วนใหญ่มาติดต่อ
เพื่อขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล และการ
ออกหนังสือรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และส�ำเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ขณะที่นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่มาเพื่อ
ขอค�ำปรึกษาในเรื่องการขออนุญาตน�ำช่างฝีมือและครอบครัว
เข้ามาท�ำงานในไทย
ส�ำหรับภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ OSOS ในปี
พ.ศ. 2560 อยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 85 ของผูร้ บั บริการพึงพอใจ
ทัง้ ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ การให้คำ� แนะน�ำ
และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ ความสะดวกสบายของสถานที่
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ

จดทะเบียน การยื่นขออนุมัติ
ใบอนุญาตต่างๆ

32,266
ครั้ง

471
ครั้ง

ให้ค�ำปรึกษา

361
ครั้ง

แนะน�ำ OSOS

77
ครั้ง

รับคณะนักธุรกิจและข้าราชการ

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี 2560
ระดับความพึงพอใจในการบริการ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

• สถานที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม

88.37

11.63

-

-

• ความเหมาะสมของที่ตั้ง

83.22

16.11

0.67

-

• ความสะดวกและรวดเร็ว

87.38

12.29

0.33

-

• การให้ค�ำแนะน�ำ ตอบข้อซักถาม และข้อมูลชัดเจนตรงตามความต้องการ

85.22

13.29

1.49

-

• ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

85.88

13.46

0.66

-

• ความเอาใจใส่ กิริยา และมารยาทของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

90.70

8.97

0.33

-

ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ

85.22

14.62

0.16

-

ด้านสถานที่

ด้านบริการ
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ปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในการ
อ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และให้การ
ปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้ระบบราชการ
เป็ น กลไกเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
กั บ นานาประเทศ สามารถให้ บ ริ ก าร
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (One
Stop Service for Visa and Work Permit)

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดตั้งศูนย์บริการ
วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตัง้ ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน พ.ศ. 2540
เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยประสานการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน กรมการจัดหางาน และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการน�ำเข้าช่างผูช้ ำ� นาญการต่างประเทศ
มาท�ำงานในประเทศไทย รวมการอนุมัติอนุญาตให้อยู่ต่อใน
ประเทศไทยและอนุญาตให้คนต่างด้าวทีเ่ ป็นช่างฝีมอื ผูช้ ำ� นาญการ
ต่างประเทศเข้ามาท�ำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ จุดเดียวกัน และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ปัจจุบันปริมาณงานในการยื่นเรื่องขออนุมัติอนุญาตมีมากขึ้น
เรือ่ ยๆ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รเิ ริม่ พัฒนา
ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System ในปี พ.ศ. 2554 โดย
ระบบ e-Expert System เป็นการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการปฏิบัติงาน ระบบ e-Expert System ได้เปลี่ยนวิธี
การยื่นค�ำขอด้วยแบบฟอร์มกระดาษส�ำหรับบริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นการยื่นค�ำขอแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.2/2555 ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การน�ำระบบ e-Expert
System มาให้บริการนี้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการ

ระบบ e-Expert System ให้ บ ริ ก าร
เต็ ม รู ป แบบตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556 โดยรับค�ำขออนุญาตน�ำเข้า
คนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยภายใต้มาตรา 25 และ 26 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและรูปแบบการบริการส่วนราชการและลดเอกสารที่
ไม่จ�ำเป็น มุ่งสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว และเพื่อ
พัฒนาต่อยอดระบบงานให้บูรณาการการให้บริการงานการขอ
อนุญาตน�ำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
ผลการดำ�เนินงานของกลุ่มผู้ชำ�นาญการต่างประเทศ
ในปี 2560
จ�ำนวนค�ำร้อง e-Expert System

กลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ

130,194

110,398
77,880

2558

2559

2560

หมายเหตุ จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการของกลุม่ ผูช้ ำ� นาญการต่างประเทศนับจากจ�ำนวน
ค�ำร้องที่ยื่นผ่านระบบ e-Expert System
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ผลการดำ�เนินงานของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทำ�งาน OSOS ในปี 2560
52,508

สถิติจ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย)

48,198
39,578

30,672 30,405
22,766

ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2558

2559

หนึง่ ในหัวใจของการบริการทีข่ าดไม่ได้ในปัจจุบนั คือ การบริการ
ออนไลน์ เพือ่ ให้การท�ำงานเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งการ
ปรับปรุงบริการภาค รัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ส�ำนักงานจึงได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการปรับปรุงบริการให้มคี วามทันยุคสมัย มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ความสะดวก คล่องตัว สามารถ
ด�ำเนินการได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเชื่ อ มโยงการด� ำ เนิ นงานเกื อ บครบวงจรแล้ ว โดยมี ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการ
ด�ำเนินการ และมีระบบบริการออนไลน์ที่ใช้ในปี 2560

กรมการจัดหางาน
2560

การใหบริการออนไลน ณ ป 2560

Service

การบริการออนไลน์

01

eMT Online + เฟส 2

02

e-Expert System

03

RMTS 2011

04

e-Investment

05

e-Tax

ระบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
งานสิทธิประโยชนดานเครื่องจักร

ระบบชางฝมือ

ระบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
งานสิทธิประโยชนดานวัตถุดิบ
ระบบสนับสนุนงานสงเสริมการลงทุน

ระบบการขอใชสิทธิประโยชน
ดานภาษีผานระบบอิเล็กทรอนิกส

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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$

e-Tax

ระบบออนไลน์ทมี่ กี ารพัฒนาและปรับปรุงในปี 2560 ซึง่ เป็นการ
พัฒนาต่อเนือ่ งจากปี 2559 คือ ระบบการขอใช้สทิ ธิประโยชน์ดา้ น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ซึ่งเปลี่ยน
จากการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบ
เดิม โดยผูร้ บั การส่งเสริมจะต้องกรอกตามแบบฟอร์มทีส่ ำ� นักงาน
ก�ำหนดและยื่นให้กับส�ำนักงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และออกหนังสือแจ้งไปยังกรมสรรพากรประกอบการยื่น เป็น
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)
ในรูปแบบการยื่นค�ำขอใช้สิทธิแบบออนไลน์แทนการยื่นแบบ
กระดาษ เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับความสะดวก
ในการยืน่ แบบค�ำขอ ผูย้ นื่ แบบสามารถตรวจสถานะการยืน่ ค�ำขอ
และผลการพิจารณาผ่านระบบโดยไม่ตอ้ งเดินทางมาติดตามงาน
ที่ส�ำนักงาน ซึ่งการท�ำงานผ่านระบบสามารถท�ำได้ทุกที่ทุกเวลา
อีกทั้งระหว่างการกรอกแบบค�ำขอ ผู้กรอกสามารถตรวจสอบ
ข้อมูล เอกสารแนบ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยตนเองได้ตลอดเวลา
ก่อนยื่นเอกสารผ่านระบบ โดยระบบสามารถแจ้งข้อผิดพลาด
ข้ อ บกพร่ อ งในการยื่ น แบบ และแสดงค� ำ อธิ บ ายสาเหตุ เ พื่ อ
ลดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและลดระยะเวลาในการ
พิจารณาได้

นอกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับงานสิทธิและประโยชน์ดา้ น
e-Tax จะสามารถอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิและประโยชน์
แล้ ว ยั ง เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลที่มีการ
ยื่นใช้สิทธิในระบบได้รับการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อน�ำไป
ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ผู้บริหาร
สามารถใช้การประมวลผลจากฐานข้อมูลในการก�ำหนดนโยบาย
เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ การที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาประเทศ
ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2561ส�ำนักงานจะอนุญาตให้เลือกใช้ระหว่างแบบฟอร์มกระดาษ
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) และนับตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม
2561 เป็นต้นไป ส�ำนักงานจะรับเฉพาะแบบยื่นขอให้ใช้สิทธิฯ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) เท่านั้น
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โครงการ Single Entry: Single Window

เพื่อการมุ่งสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว ส�ำนักงาน
จึงได้บูรณาการงานบริการพิจารณาอนุมัติน�ำคนต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยการพัฒนาต่อยอดระบบงานช่างฝีมือ
e-Expert System สูโ่ ครงการยืน่ ค�ำขอและพิจารณาค�ำขอออนไลน์
ในรูปแบบ Single Entry: Single Window ส�ำหรับวีซ่าและ
ใบอนุญาตท�ำงาน โดยได้ขยายความร่วมมือในการเชือ่ มโยงข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรม
การจัดหางาน เพือ่ บูรณาการการให้บริการแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนในการขอวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน และเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการผ่านการยืน่ ค�ำขอ
และพิจารณาค�ำขอออนไลน์ผ่านระบบ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
โดยใช้ เวลาในการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ต ่ อ อายุ วี ซ ่ า และออก
ใบอนุญาตท�ำงานภายใน 3 ชัว่ โมง ประหยัดค่าใช้จา่ ยการเดินทาง
มาติดต่อและลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เสริมสร้างความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของภาครัฐ นอกจากนีย้ งั สนับสนุนการเสริมสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่อง
Ease of Doing Business in Thailand ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ในการพัฒนาระบบ Single Window ส�ำหรับวีซ่าและใบอนุญาต
ท�ำงานนี้จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ส�ำนักงานได้เริ่มเปิดให้บริการแก่บริษัทตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่อาคารจัตุรัสจามจุรีก่อน และจะน�ำร่อง
ไปยังส่วนภูมภิ าคในจังหวัดทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจส�ำคัญ คือ จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต
ระยะที่ 2 ขยายการเชื่อมโยงไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่าน
และแรงงานทุกจังหวัดภายในปีงบประมาณ 2561
ระยะที่ 3 ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน
มีแผนจะพิจารณาขยายผลการด�ำเนินการเปิดระบบให้บริการ
กับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ระบบ e-Expert System ในรูปแบบ Single Entry: Single Window
นี้ ส ามารถขยายขอบข่ า ยการรั บ และพิ จ ารณาค� ำ ขออนุ ญ าต
น�ำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย โดยเพิ่มการรับและ
พิจารณาค�ำขอภายใต้มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ด้วย

24
hr.

ลดความซ้ำซอนของการพิจารณา

ประโยชน
ที่ไดรับ

ขอมูลนาเชื่อถือ

สรางความพึงพอใจ

โครงการนำรองการจัดหา
และพัฒนาระบบ Single Window
for Visa and Work Permit
สำหรับบริษัทที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น

ลดการมาติดตอดวยตัวเอง

ลดเอกสาร

2560

01

ออนไลน 24 ชั่วโมง

2561

02
ขยายระบบ Single Window for
Visa and Work Permit
ทุกภูมิภาค สำหรับบริษัท
ที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น

2562

03
ขยายระบบ Single Window for
Visa and Work Permit
ทุกภูมิภาค สำหรับบริษัทที่เปนธุรกิจทั่วไป
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การชักจูงการลงทุนจาก
ต่างประเทศ
การลงทุ น คื อ ความเสี่ ย ง จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยที่ นั ก ลงทุ น
ต่างชาติจะน�ำเม็ดเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ ปัจจัย
ผลั ก ดั น ที่ ท� ำ ให้ นั ก ลงทุ น ตั ด สิ น ใจเข้ า มาลงทุ น มาจาก
ความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทย การสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ จึงมีความส�ำคัญเป็น
อย่างยิง
่ ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ชกั จูงการลงทุนรายประเทศ ซึง่ จัดท�ำขึน้ จากการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
และประเทศเป้ า หมาย รวมทั้ ง แผนงานชั ก จู ง การลงทุ น จาก
ต่างประเทศจึงมีความส�ำคัญในการท�ำงานเชิงรุก อาทิ กิจกรรม
การชั ก จู ง การลงทุ น จากต่ า งประเทศ โดยมี ค วามร่ วมมือ กับ
หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญ ท�ำให้การด�ำเนินการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การส�ำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ต่างประเทศในไทย

การลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง มาจากนั ก ลงทุ น
ต่างประเทศ ส�ำนักงานเล็งเห็นความส�ำคัญในการศึกษาวิเคราะห์
ภาวะและแนวโน้มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุน
ในไทย กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศจึงได้ทำ� การส�ำรวจ
ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ต่ างประเทศในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน
ต่างชาติที่มีต่อนโยบายและบริการของภาครัฐ ความเชื่อมั่นต่อ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย และอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังเป็นการตรวจสอบและประเมินผลส�ำเร็จในการด�ำเนินนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนต่างๆ อีกด้วย
ในปี 2560 ส�ำนักงานส�ำรวจความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างประเทศ
ในไทย โดยสรุปประเด็นส�ำคัญได้ดังนี้
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อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
(Compound Annual
Growth Rate: CAGR)

4.34%

ปัจจัยบวกต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

$

$

การใช้จ่ายภาครัฐ

การฟื้นตัวของ
การบริโภคภาคเอกชน

มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล

อัตราเงินเฟ้อและราคาน�้ำมัน
ที่อยู่ในระดับต�่ำอย่างต่อเนื่อง

ภาคการส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น กอปรกับเศรษฐกิจ
ของประเทศผู้ลงทุนหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มเข้มแข็งขึ้น
และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง

1. สถานการณ์และแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทย

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยมีการ
เติบโตที่เป็นบวก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound
Annual Growth Rate: CAGR) ร้อยละ 4.34 โดยในช่วงปี 2550
ถึง 2559 การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขา (1) กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย (2) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (3) การ
ผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
(4) การผลิตเคมีภัณฑ์ และ (5) การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ ตามล�ำดับ
โดยมีปัจจัยบวกต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้แก่
(1) การใช้จ่ายภาครัฐ (2) การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
(3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล (4) อัตราเงินเฟ้อและ
ราคาน�้ำมันที่อยู่ในระดับต�่ำอย่างต่อเนื่อง และ (5) ภาคการ
ส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น กอปรกับเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้ลงทุนหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มเข้มแข็งขึ้น และการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง
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ในขณะที่ปัจจัยที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ การแข่งขันด้านมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนของประเทศต่างๆ ปัจจัยเสี่ยงด้านนโยบาย
การค้าและการลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา และการแข็งค่า
ของค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น
2. ความเชือ
่ มัน
่ และแผนการลงทุนของบริษท
ั ต่างชาติ
ในไทย

จากจ�ำนวนนักลงทุนที่ตอบแบบสอบถาม 600 ราย กว่าร้อยละ
98 ยังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย โดยร้อยละ 62.33 มีแผนจะ
รักษาระดับการลงทุนในประเทศไทย และร้อยละ 35.83 ต้องการ
ขยายการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลหรือปัจจัยหลักที่ท�ำให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือรักษา
ระดับการลงทุนในไทย ได้แก่
• มีซัพพลายเออร์เพียงพอ
• โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมมีเพียงพอ
• สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
• มีวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนเพียงพอ
• ระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพดี
ทั้งนี้นักลงทุนมีความพึงพอใจค่อนข้างมากต่อบริการที่ได้รับ
จากส�ำนักงาน โดยเฉพาะบริการที่ได้รับจากศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท�ำงาน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
นอกจากนี้นักลงทุนยังได้คาดการณ์ผลประกอบการในปี 2560
ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ทั้งในแง่
ของรายได้ ก�ำไร และเงินลงทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
หนี้สินที่คาดว่าจะลดน้อยลง โดยมีนักลงทุนมากกว่าร้อยละ 50
ที่คาดการณ์ว่ารายได้ (ทั้งจากตลาดในประเทศและจากตลาด
ต่างประเทศ) และก�ำไรในปี 2560 จะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางความเชื่อมั่นที่ดีของนักลงทุนต่างชาติ
ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและผลประกอบการในปี 2560
3. ความคิดเห็นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบาย
การลงทุนที่สำ�คัญ

นักลงทุนต่างชาติทเี่ ข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยรับทราบและ
ติดตามนโยบายการลงทุนทีส่ ำ� คัญ อันได้แก่ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
การลงทุน (ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 4) พ.ศ. 2560 และร่างพระราชบัญญัติ
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) โดยส่วนใหญ่ศกึ ษาข้อมูลทางเว็บไซต์และอีเมลของส�ำนักงาน

มาตรการที่นักลงทุนเห็นว่ามีความจ�ำเป็นเร่งด่วนและมีความ
ส�ำคัญมากที่สุดคือ การปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงระบบภาษีศุลกากรให้มีขนั้ ตอนที่งา่ ยสะดวกมากขึน้
การมี ม าตรการที่ เข้ ม งวดในการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
คอร์รปั ชันและบังคับใช้อย่างจริงจัง การปรับปรุงระบบการศึกษา
และการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ และการ
ปรับปรุงระบบภาษีสรรพากรให้มขี นั้ ตอนทีง่ า่ ยสะดวกมากขึน้ ซึง่
จะช่วยให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยดีขนึ้ ในสายตาของ
นักลงทุนส่วนใหญ่
4. ข้อคิดเห็นต่อประเด็นอื่นๆ

จากจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 600 ราย ส�ำนักงานได้คัดเลือก
25 ราย เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

นักลงทุนส่วนใหญ่ระบุว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ในภาวะ
ทรงตัว หรือปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย และคาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไร
ก็ดีบางส่วนยังต้องมีการปรับปรุง เช่น ความเสถียรของกระแส
ไฟฟ้าในบางพื้นที่ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนน
เป็นต้น ในด้านแรงงาน นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่า แม้แรงงานไทย
จะมีค่าแรงสูงกว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็มีทักษะ
การท�ำงานที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบและมีความรับผิดชอบสูง
อย่างไรก็ตามประเด็นท้าทายคือ จ�ำนวนแรงงานที่ยังไม่เพียงพอ
ต่อภาคอุตสาหกรรม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและทิศทางด้าน
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอ�ำนาจ

นักลงทุนจ�ำนวนหนึ่งยังไม่เป็นกังวลต่อทิศทางด้านนโยบาย
การค้ า การลงทุ น ของประเทศขนาดใหญ่ ม ากนั ก ซึ่ ง สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะนโยบายดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทโดยตรงอย่างชัดเจน นอกจากนี้
ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการใช้สิทธิประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และสนับสนุนให้มีการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีในกรอบอื่นๆ เช่น ไทย-สหรัฐอเมริกา
ไทย-สหภาพยุโรป เนื่องจากมองว่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการ
เข้าถึงตลาด (Market Access) ใหม่ๆ มากขึน้ และขยายฐานลูกค้า
ต่อไปในอนาคต
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มาตรการและบริการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ มีค วามพึ ง พอใจต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ที่ได้รับ
จากส�ำนักงานเป็นอย่างดี และบางส่วนต้องการให้สำ� นักงานขยาย
ระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คล นอกจากนี้ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
ส� ำ นั ก งานซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว มากขึ้ น สามารถ
ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และสามารถ
เข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่า
บริการออนไลน์ของส�ำนักงานมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
เป็นอย่างมาก โดยการด�ำเนินการด้านเอกสารมีความสะดวกขึ้น
เนื่องจากมีระบบบริการออนไลน์ ท�ำให้ไม่ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อด�ำเนินการด้วยตนเองที่ส�ำนักงาน
การเมืองและนโยบายภาครัฐ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเป็นกังวลกับสถานการณ์ทาง
การเมืองในปัจจุบันมากนัก ตราบเท่าที่ระบบเศรษฐกิจของไทย
ยังคงเติบโตได้อยู่ โดยรวมเห็นพ้องกับนโยบายและมาตรการ
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐในปัจจุบนั และคาดหวังว่านโยบายและ
มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดขี นึ้ ต่อไปในอนาคต
แต่ยงั มีความกังวลในเรือ่ งความต่อเนือ่ งของนโยบาย ในกรณีทมี่ ี
การเปลี่ยนรัฐบาล

53

ในส่วนของการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พบว่ารัฐบาล
และ/หรือหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันมีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส
ยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้
มากขึ้น นอกจากนี้การน�ำระบบบริการออนไลน์และบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Services) มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
มีส่วนอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดความล่าช้า
ผู้ตอบแบบสอบถาม

• บริ ษั ท ต่ า งชาติ ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริ ษั ท
สัญชาติญี่ปุ่น (ร้อยละ 58) ตามมาด้วยสหภาพยุโรป (ร้อยละ
9.8) อาเซียน (ร้อยละ 8.5) ไต้หวัน (ร้อยละ 6.5) เกาหลีใต้
(ร้อยละ 4.3) จีน (ร้อยละ 3.2) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 2.3)
และสัญชาติอื่นๆ (ร้อยละ 7.3)
• กิจการประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
(ร้อยละ 32.8) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
(ร้อยละ 20.3) กิจกรรมบริการและสาธารณูปโภค (ร้อยละ
16.3) และเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก (ร้อยละ 15)
ตามล�ำดับ
• ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ร้อยละ
98.5)

แผนภูมิเหตุผลหลักที่ท�ำให้ตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุนในประเทศไทย
มีซัพพลายเออรเพียงพอ

300

50.9%

โครงสรางพื้นฐาน

298

50.6%

สิทธิประโยชนดานการลงทุน

290

49.2%

มีวัตถุดิบ / ชิ้นสวนเพียงพอ

289

49.1%

ระบบการขนสงและระบบโลจิสติกสมีคุณภาพดี

231

มีความตองการของตลาดในประเทศสูง

191

มีความตองการของตลาดตางประเทศสูง

180

ตนทุนการลงทุนที่ไมใชคาแรงเหมาะสม

174

29.5%

บริการดานการสื่อสารมีคุณภาพ

171

29.0%

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหมาะสม

163

39.2%
32.4%
30.6%

27.7%
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การตลาดเชิงรุก

จากผลการส� ำ รวจความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ใ น
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน พบว่านักลงทุนต่างชาติมคี วามเชือ่ มัน่ ต่อประเทศไทย
อยูส่ งู กว่าการส�ำรวจในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา โดยมากถึงร้อยละ 35.7
มีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนือ่ งในประเทศไทย ขณะเดียวกัน
นั ก ลงทุ น ร้ อ ยละ 62.5 ยั ง คงด� ำ เนิ น การตามแผนทางธุ ร กิ จ
เดิ น หน้ า ลงทุ น ในประเทศไทยตามที่ ว างไว้ โดยไม่ มี ก าร
ปรับเปลีย่ นแผนทางธุรกิจ แม้วา่ เศรษฐกิจโลกจะมีภาวะชะลอตัว

35.7%

นักลงทุนมีแผนขยาย
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทย

62.5%

นักลงทุนยังคงด�ำเนินการ
ตามแผนทางธุรกิจ
เดินหน้าลงทุนในประเทศไทย
ตามที่วางไว้

จากผลการส�ำรวจดังกล่าว ท�ำให้ส�ำนักงานโดยกองส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศมีการปรับแผนวางกลยุทธ์ทางการตลาด
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนเป้าหมายมีความเข้าใจ
ข้อมูลนโยบายใหม่ๆ ของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุนต่างชาติให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
ลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจากในปีที่ผ่านมา โดยได้มี
การด�ำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ตั้งเป้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขานรับนโยบายหลัก
ของประเทศ

ในปี 2560 ส�ำนักงานได้ก�ำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายการ
ลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อก�ำหนดทิศทางการดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล
ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและประเทศไทย
ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ก่อให้
เกิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี ได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
อุ ต สาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรู ป เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตผลการเกษตร อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ทดแทน อุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเทีย่ ว อุตสาหกรรมบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำอุตสาหกรรมเป้าหมายชักจูงการลงทุน
รายประเทศ เพื่อก�ำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการชักจูง
การลงทุนจากประเทศเป้าหมายส�ำคัญ
2. เจาะบริษัทเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ข้อมูลเชิงลึก

ส�ำนักงานได้จัดท�ำแผนการลงทุนรายบริษัทเชิงลึก (Customized
Investor Plan: CIP) อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาข้อมูลบริษัท
เป้าหมายในเชิงลึก และน�ำข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทาง
การชั ก จู ง การลงทุ น ให้ เ หมาะสมกั บ บริ ษั ท เป้ า หมาย เพื่ อ
ให้การชักจูงการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส�ำนักงาน

อุตสาหกรรมเป้าหมายรายประเทศ ปี 2560

โลจิสติกส์

บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ออสเตรเลีย

อาหารและเกษตรแปรรูป

สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญีป
่ น
ุ่ เกาหลีใต้
จีน ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย

สิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย

สนับสนุนการท่องเที่ยว
ยุโรป จีน

พลังงานทดแทน
ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน

สนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สหรั ฐ อเมริ ก า ยุ โ รป ญี่ ปุ ่ น เกาหลี ใ ต้ จี น ไต้ ห วั น
ออสเตรเลีย อินเดีย
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จะคัดเลือกบริษัทที่มีความสามารถลงทุนในกิจการเป้าหมาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เช่น เป็นโครงการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิม่ สูง เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทยี่ งั ไม่มใี นประเทศไทย
โครงการที่ ใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง เป็ น ต้ น เมื่ อ คั ด เลื อ กบริ ษั ท
เป้าหมาย CIP ได้แล้ว ส�ำนักงานจะศึกษาแผนการลงทุนของ
บริษัทในอนาคต สิ่งที่ประเทศไทยควรปรับปรุงหรือด�ำเนินการ
เพือ่ ชักจูงให้บริษทั สนใจมาลงทุน ปัจจัยทีบ่ ริษทั ใช้ในการตัดสินใจ
ลงทุ น ในไทย เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ไปประกอบการจั ด ท� ำ กลยุ ท ธ์
การชักจูงการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เดินสาย Roadshow สร้างความเชือ
่ มัน
่ การลงทุนไทย

ในปี 2560 ส�ำนักงานยังคงสานต่อกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนผ่านกิจกรรม
ชักจูงการลงทุนระดับสูงหรือโรดโชว์ (High-Level Image Enhancement Roadshow) ซึ่งน�ำคณะโดยผู้น�ำระดับสูง เพื่อแสดงให้
นักลงทุนเห็นว่ารัฐบาลให้ความส�ำคัญแก่นกั ลงทุนในกลุม่ ประเทศ
เป้าหมายส�ำคัญ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการชี้แจงสถานการณ์
การเมืองและเศรษฐกิจของไทย โดยในปี 2560 ส�ำนักงานได้จัด
กิจกรรมโรดโชว์ น�ำโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
รวม 7 คณะ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา
ฝรัง่ เศส และเยอรมนี ซึง่ ได้รบั ผลส�ำเร็จเป็นอย่างมากและประสบ
ผลสัมฤทธิ์ มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน
และตัดสินใจที่จะลงทุนในไทย
4. จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนเชิงลึกและสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร

การจัดกิจกรรมชักจูงเชิงลึกและสร้างเครือข่ายพันธมิตรยังคง
เป็นภารกิจส�ำคัญต่อเนื่องของส�ำนักงานในปีที่ผ่านมา โดยเน้น
ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากกิ จ กรรมชั ก จู ง การลงทุ น เจาะกลุ ่ ม เป้ า หมาย
รายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะท�ำงาน
ชักจูงการลงทุนจากประเทศต่างๆ (Country Desk) จ�ำนวน 11
คณะ และส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศทั้ง 14
แห่ง ใน 10 ประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักงานมีการจัด
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 137 ครั้ง ประกอบด้วย
• จัดสัมมนาการลงทุนทั่วไป 44 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุ่มย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายรายสาขา 21 ครั้ง
• จัดกิจกรรม Mobile unit/Door Knocking/One-on-One
Meeting 50 ครั้ง/จ�ำนวน 293 บริษัท
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 19 ครัง้ /จ�ำนวน
57 องค์กร
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นอกจากนี้ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 14 แห่ง
ยังได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน นอกเหนือจากกิจกรรมชักจูง
การลงทุนที่จัดร่วมกับส่วนกลางในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
• จัดสัมมนาชักจูงการลงทุนทั่วไป 41 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุ่มย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายรายสาขา 35 ครั้ง
• จัดกิจกรรม Mobile Unit/Door Knocking/One-on-One
Meeting 1,316 ครั้ง/จ�ำนวน 1,583 บริษัท
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 536 ครั้ง/
จ�ำนวน 612 องค์กร
• บรรยายในงานสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 45 ครั้ง
5. การตลาดเชิงรุกในปี 2561 สนองนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

ส�ำหรับในปี 2561 ส�ำนักงานจะยังคงด�ำเนินยุทธศาสตร์ชักจูง
การลงทุนและกิจกรรมในลักษณะการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ
สู่ประเทศไทย 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ด้วยการตั้งเป้าชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม
S-Curve และ New S-Curve และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีหลัก
(Core-Technology) 4 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีแผน
เร่ ง จั ด กิ จ กรรมชั ก จู ง การลงทุ น ในต่ า งประเทศ เพื่ อ เผยแพร่
นโยบายส�ำคัญทัง้ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนฉบับปรับปรุง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) ทีจ่ ะยกระดับ Eastern Seaboard ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ส�ำคัญของประเทศ
นอกจากนี้ภายใต้แนวทางการตลาดเชิงรุก ส�ำนักงานมีการใช้
ประโยชน์ฐานข้อมูลต่างๆ ในการติดตามนักลงทุนที่มีศักยภาพ
เช่น ฐานข้อมูล FDI Intelligence เพื่อติดตามความสนใจลงทุน
ของบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการใช้ระบบ
Investor Tracking System: ITS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศในการ
ติดตามสถานะการติดต่อและชักจูงการลงทุนเป็นรายบริษทั และ
ช่วยเสริมให้การด�ำเนินการตลาดเชิงรุกมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ต่อไป
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การเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุน
การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี หมายถึง การ
จัดการสิง
่ แวดล้อมการลงทุนทัง
้ ด้านกฎ ระเบียบ กิจกรรม
ส่งเสริมการลงทุน สิทธิและประโยชน์จง
ู ใจ อย่างไรก็ดเี มือ
่
ธุรกิจประสบปัญหาในต่างประเทศ ความเสียหายทีจ
่ ะเกิดขึน
้
อาจทวีคูณ หากขาดความรู้ความเข้าใจและที่ปรึกษาที่ดี
ไม่วา่ การตลาดเชิงรุกหรือกิจกรรมเสริมสร้างความเชือ
่ มัน
่
แก่นักลงทุนที่ผ่านมาก็อาจสูญเปล่าได้ การประสานงาน
และแก้ไขปัญหาให้แก่นก
ั ลงทุนจึงมีความส�ำคัญไม่ยง
ิ่ หย่อน
ไปกว่าการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี อย่างไรก็ดี
กลไกให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ในยามวิ ก ฤติ ซึ่ ง
เชือ
่ มโยงกับความเชือ
่ มัน
่ ในการลงทุน จะเป็นปัจจัยระยะยาว
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขยายการลงทุนของนักลงทุน
ที่ได้เข้ามาลงทุนแล้วในปัจจุบัน

การประสานงานและแก้ไขปัญหาให้แก่
นักลงทุน

เพือ่ สร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสนับสนุน
การประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปอย่างราบรื่นตาม
แผนงาน โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็น
สากล การให้บริการหลังการขาย หรือในกรณีนี้คือ การดูแลให้
ค�ำปรึกษาและช่วยประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากบริษัท
ได้รบั การส่งเสริมแล้ว ถือเป็นสิง่ ทีส่ ำ� นักงานให้ความส�ำคัญอย่างยิง่
โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุนมีหน้าทีป่ ระสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
นักลงทุนและการลงทุนในด้านต่างๆ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
และปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนในภาพรวม รวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ไทย อันจะมีสว่ นช่วย
ท� ำ ให้ ล� ำ ดั บ Ease of Doing Business ของประเทศดี ขึ้ น
เป็นล�ำดับ โดยในปี 2560 มีการด�ำเนินงานหลักใน 2 ส่วน ได้แก่
1. การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประสบปัญหาในการ
ด�ำเนินธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาจากความไม่เข้าใจใน
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ แต่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อธุรกิจและส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ในภาพลักษณ์ของการส่งเสริม

การลงทุน ปัญหาที่กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
ได้ด�ำเนินการแก้ไขในปี 2560 ได้แก่
ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านภาษีและการใช้สิทธิประโยชน์
• การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การให้บริการด้านศุลกากรในบางพื้นที่
• การจ�ำแนกพิกัดศุลกากร
• การยกเว้ น หรื อ ลดหย่ อ นอากรขาเข้ า ตามสิ ท ธิ ป ระโยชน์
การส่งเสริมการลงทุน
• การใช้สิทธิยกเว้นอากร กรณีน�ำของออกจากเขตปลอดอากร
เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
ปัญหาด้านการตั้งสถานประกอบการ
• ความเสถียรของก�ำลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
• การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายผังเมือง
• การขอใบรั บ รองถิ่ น ก� ำ เนิ ด เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ ต ามความตกลง
การค้าเสรี
นอกจากนั้นยังด�ำเนินการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
นักลงทุน ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขาด
ความเข้าใจในเรื่องของการกระท�ำในการด�ำเนินการพิธีศุลกากร
หรือกระท�ำผิดตามกฎหมายศุลกากร เช่น หลีกเลีย่ งค่าภาษีอากร
ส�ำแดงเท็จ น�ำของต้องห้ามหรือต้องก�ำกัดเข้ามาในหรือส่งออก
นอกราชอาณาจักร การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติพิธีการกรมศุลกากร
เป็นต้น พร้อมกันนั้นยังได้ด�ำเนินการคู่ขนานในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุดิบ เวลา หรือ
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยการจัดสัมมนาเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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2. งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ เช่น กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
กิจการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

2.1 การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริม
การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

เงื่อนไขที่ส�ำคัญส�ำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์คลัสเตอร์คือ
ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์
ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อ
พั ฒ นาบุ ค ลากรและยกระดั บ เทคโนโลยี เช่ น ความร่ ว มมื อ
ในโครงการ Talent Mobility, Work-integrated Learning,
สหกิจศึกษา, ทวิภาคี หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือ
เทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น มี น โยบาย
ส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประกาศที่ 10/2558 เรือ่ ง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยได้สนับสนุน
คลัสเตอร์ดังต่อไปนี้

Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส�ำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประกอบด้วยคลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั คลัสเตอร์เมืองนวัตกรรม
อาหาร คลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมอากาศยาน และคลั ส เตอร์
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์

สรุปโครงการที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ตั้งแต่ 16 กันยายน 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2560 มีโครงการ
ทีย่ น่ื ขอส่งเสริมตามนโยบายคลัสเตอร์ฯ และได้รบั ความเห็นชอบ
แผนความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 104
โครงการ โดยได้ฝึกนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 1,107 คน มี
รายละเอียดประเภทคลัสเตอร์และประเภทความร่วมมือดังนี้

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ ประกอบด้วยคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
และคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

จ�ำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ยานยนต์และชิ้นส่วน

11

โครงการ

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ

โครงการ

15

4

ดิจิทัล

66

โครงการ

อุตสาหกรรม
อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์

2

โครงการ
รวม

104
โครงการ

อุตสาหกรรมอากาศยาน

เกษตรแปรรูป

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

3

1

1

โครงการ

โครงการ

โครงการ

กิจการสนับสนุนการพัฒนา
คลัสเตอร์

1

โครงการ

ฝึกนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด

1,107
คน
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จ�ำนวน
(โครงการ)

จ�ำนวนนักศึกษา
ที่ได้รับการฝึก (คน)

ทวิภาคี

16

152

สหกิจศึกษา

80

682

ทวิภาคีและสหกิจศึกษา

3

93

WiL (สวทน.)

5

180

104

1,107

ประเภทความร่วมมือ

รวม

2.2 การสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�ำนักงานได้มงุ่ เน้นการกระตุน้ และชักจูงให้เกิดการลงทุนในกิจการ
ฐานความรู้ ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
“ประเทศไทย 4.0” อย่างไรก็ตามการลงทุนในกิจการฐานความรู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม S-Curve 10 ประเภท ซึ่งเป็น
กิจการเป้าหมาย จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรคุณภาพสูงรองรับ
ดังนัน้ เพือ่ ให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในภาครัฐให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการ
ไทยมากขึ้นด้วย ได้ตั้งและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของศูนย์
บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) ซึ่งได้เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ศูนย์ STC ให้บริการทั้งบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทักษะสูง
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา โดยมีบริการดังนี้

1) แนะน�ำผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ STC ให้บริการแนะน�ำบุคลากรทักษะ
สูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ กั บ ภาคเอกชน โดยจะเป็ น ตั ว กลาง
ในการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูล
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย
2) การรับรองผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความช�ำนาญ
เฉพาะทาง ศูนย์ STC จึงให้บริการรับรอง
ผู ้ เชี่ ย วชาญต่ า งประเทศ (Expertise
Recognition) ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้าน
วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน
3) อ�ำนวยความสะดวกวีซา่ และใบอนุญาต
ท�ำงาน

ผูเ้ ชีย่ วชาญต่างชาติทไี่ ด้รบั การรับรองจาก
หน่วยงานเครือข่ายของศูนย์ STC จะได้รบั
การอ� ำ นวยความสะดวกเรื่ อ งวี ซ ่ า และ
ใบอนุญาตท�ำงาน แม้จะท�ำงานในบริษัท
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ก็ ต าม
โดยจะเชื่อมต่อกับระบบ e-Expert ของ
ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ ่ า และใบอนุ ญ าตท� ำ งาน
(One Stop Service for Visa and Work
Permit)
2.3 การดึงดูดบุคลากรทักษะสูงชาวต่างชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รับมอบหมายเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการพิจารณา
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ก ารตรวจลงตราส� ำ หรั บ
ผู ้ ป ระกอบการ นั ก ลงทุ น และผู ้ เชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศ
(SMART Visa) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถสูงและผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคทีจ่ ะเข้ามาลงทุน ท�ำงาน หรือประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
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SMART Visa เป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่ก�ำหนดให้แก่ชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นการดึงดูด
บุคลากรทักษะสูงและนักลงทุน ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในการ
เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดย SMART Visa นั้น
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ผูเ้ ชีย่ วชาญทักษะสูง (Talent) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือ SMART “T”
2) นักลงทุน (Investor) หรือ SMART “I”
3) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) หรือ SMART “E”
4) สตาร์ทอัพ (Startup) หรือ SMART “S”
ซึ่งหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ สิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการยื่นขอ
SMART Visa สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ http://www.
boi.go.th/newboi/index.php?page=detail_smart_visa
Talents / Highly - skilled experts
ผูเชี่ยวชาญทักษะสูง

Investors
นักลงทุน

Senior executives
ผูบริหารระดับสูง

Startup entrepreneurs
ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน
Dependent Visa
คูสมรสและบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ของผูไดรับสิทธิ์ SMART Visa

2.4 การจัดท�ำข้อมูลความต้องการแรงงานของบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซด์

โดยด�ำเนินการเก็บรวบรวมสถิติความต้องการแรงงานในกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส�ำนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ

การเสริมศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่าย
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทั้งในและ
ต่างประเทศ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุน

1. วิ ธี ป ฎิ บั ติ ห ลั ง จากได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ แ ก่
การตรวจสอบจั ด ท� ำ บั ญ ชี ส� ำ หรั บ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุน การตรวจสอบเปิดด�ำเนินการ การใช้สทิ ธิประโยชน์ดา้ น
เครื่องจักรและวัตถุดิบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
วัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น เรื่องส่วนสูญเสียและเศษซาก การใช้
สิทธิประโยชน์ e-expert เป็นต้น โดยในปี 2560 มีการจัด
ทัว่ ประเทศรวมทัง้ สิน้ 19 ครัง้ การสัมมนาทุกครัง้ ได้รบั ความสนใจ
เป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน
2. เผยแพร่นโยบาย ชักจูง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
SMEs ในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ
และเร่งกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ค่าและตรงตามยุทธศาสตร์
ของประเทศเพิม่ ขึน้ ส�ำนักงานโดยกองประสานและพัฒนาปัจจัย
การลงทุนและศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค จึงจัดสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน
และเร่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภูมิภาค เช่น นโยบายส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME นโยบายส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เป็นต้น ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ
รวมทั้ ง แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ รวม
16 ครั้ง ทั่วประเทศ ได้รับความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาทั้งจาก
ผู ้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,700 คน

จัดกิจกรรมสัมมนา
ให้ความรู้แก่นักลงทุน ปี 2560

19

ครั้ง

มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น

2,000

คน

จัดสัมมนา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

16

ครั้ง

มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น

1,700

คน
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กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs

กิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้าง Ecosystem ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
โดยเฉพาะ SMEs โดยน�ำคณะผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ทั้งที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและผู้ที่มีศักยภาพในการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งเป็น
1. กิจกรรมในประเทศ จะเดินทางในลักษณะ Cross Region
ไปเยี่ยมชมกิจการที่ประสบความส�ำเร็จ ส�ำรวจโอกาสและลู่ทาง
การลงทุน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับคณะนักลงทุน
ที่ ร ่ ว มเดิ น ทางและนั ก ลงทุ น ท้ อ งถิ่ น ในภู มิ ภ าคที่ เ ดิ น ทางไป
นอกจากนี้ยังเปิดให้มีเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในระหว่างคณะผู้ประกอบการที่เดินทางไปและ
นักลงทุนท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในปี
2560 มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง
2. กิ จ กรรมในต่ า งประเทศ เป็ น การด� ำ เนิ น การเพื่ อ สร้ า ง
เครือข่ายระหว่าง SMEs ไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
บริษทั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในประเทศเป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพทีธ่ รุ กิจ
ไทยจะเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม
โรงงานต่างๆ ที่นักลงทุนไทยมีความสนใจ การเข้าพบ Team
Thailand ในประเทศนั้นๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรม Business
Matching ระหว่ า งนั ก ธุ ร กิ จ ไทยกั บ นั ก ธุ ร กิ จ และนั ก ลงทุ น
ในประเทศเป้าหมาย โดยในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
7 ครั้ง
กิจกรรมนี้มีผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักธุรกิจให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน และพบว่าผู้ประกอบการที่ร่วม
กิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้ รวมทั้งได้มุมมอง
ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

ปี 2560
มีการจัดกิจกรรม
ในประเทศ

13

ครั้ง

ปี 2560
มีการจัดกิจกรรม
ในต่างประเทศ

7

ครั้ง

การพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

นอกจากการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้แก่นักลงทุนแล้วนั้น
ส� ำ นั ก งานได้ ต ระหนั ก ถึ ง การเชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรมระหว่ า ง
ผู้ผลิตสินค้าส�ำเร็จรูปรายใหญ่กับผู้ผลิตซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุนหรือการรับช่วงการผลิต นับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุนนั้น เพื่อ น�ำไปสู่การช่วยลดการน�ำเข้าวัตถุดิบ และ
ชิ้นส่วนจากต่างประเทศ สร้างโอกาสการจ้างงาน และก่อให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรายใหญ่ไปยังผู้ประกอบการ
ทีร่ บั ช่วงการผลิตอีกด้วย และการผลิตทีค่ รบวงจรมากขึน้ ซึง่ ล้วน
เป็นส่วนส�ำคัญในการบริการเพือ่ สร้างบรรยากาศการลงทุน และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
ในการนีใ้ นปี 2560 กองพัฒนาและเชือ่ มโยงการลงทุนได้มงุ่ เน้นที่
การเชื่อมโยงอย่างครบวงจรของอุตสาหกรรม S-Curve ทั้งเก่า
และใหม่ โดยมีกจิ กรรมเชิงรุกทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการดังนี้
1. กิจกรรมผูซ้ อื้ พบผูข้ าย (Vendors Meet Customers) จัดขึน้ เพือ่
กระตุน้ ให้มกี ารใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศมากขึน้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
สือ่ กลางในการติดต่อเพือ่ ให้มกี ารพบปะกันระหว่างผูซ้ อื้ และ
ผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการพาผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ผู้ซื้อ เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นภาพของขั้นตอนการประกอบ
รวมทั้งเห็นโอกาสที่จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในการป้อนให้แก่
ผูซ้ อื้ ซึง่ ก่อให้เกิดการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมระหว่างผูซ้ อื้ และ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยตรง
2. กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market Place) เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับ Procurement ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
จัดหาแหล่งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน
มาพบกันเสมือนเป็น One-Stop Sourcing Center โดยผู้ซื้อ
จะมีการน�ำเสนอนโยบายการจัดซื้อและความต้องการจัดซื้อ
ชิน้ ส่วน พร้อมทัง้ น�ำชิน้ ส่วนตัวอย่างทีต่ อ้ งการซือ้ มาจัดแสดง
ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว ผูซ้ อื้ จะได้พบกับผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนหลายๆ ราย
ในงานเดียว อีกทั้งยังจะได้พบปะเจรจาธุรกิจโดยตรง
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3. จัดหาผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน (Sourcing Service) และบริการจับคูธ่ รุ กิจ
(Business Matching) ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ซื้อ
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทีต่ อ้ งการจัดซือ้ ชิน้ ส่วนจากผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยการจัดหาข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วน
ให้กับบริษัทผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังช่วยจัดให้ทางผู้ซื้อได้พบปะ
กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในลักษณะ One-on-One Meetings และ
ประสานงานเกี่ ย วกั บ การเยี่ ย มชมโรงงานผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการ
4. จั ด สั ม มนาเพื่ อ กระตุ ้ น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการไทย โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย
โดยในแต่ละครั้งจะมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
ทีเ่ กีย่ วข้องมาบรรยายในหัวข้อทีเ่ ป็นประโยชน์แก่การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เช่น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหาร การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะได้ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถ
เป็นไปตามที่บริษัทผู้ซื้อต่างๆ ต้องการ อันจะน�ำไปสู่โอกาส
ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่มากขึ้น
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5. จัดน�ำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงสินค้า
ในระดับนานาชาติ (Internationalization) ในแต่ละปีนั้นจะมี
การจัดกิจกรรมน�ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยไปร่วมงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการในต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพือ่ ให้ผผู้ ลิตชิน้ ส่วนไทยได้มโี อกาสเชือ่ มโยงการผลิตกับ
ลูกค้าในต่างประเทศและขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ
การผลิตให้ลูกค้าต่างประเทศนั้นยังท�ำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย
ได้มีโอกาสเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ๆ จากลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการน�ำมาใช้
ปรับปรุงความสามารถในการผลิตของตนให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับโลก
6. บริการข้อมูลอุตสาหกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online
Information) พัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน
(ASEAN Supporting Industry Database: ASID) ผ่านเว็บไซต์
www.asidnet.org ซึง่ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน
สามารถน� ำข้ อ มู ล ของตนมาเก็ บ ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
โดยในเว็ บ ไซต์ นี้ จ ะมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการผลิต ถือเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ซื้อ
ในการคัดกรองเบื้องต้น ปัจจุบนั มีฐานข้อมูลสมาชิกใน ASID
จาก 10 ประเทศอาเซียน กว่า 22,000 บริษัท
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7. จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต จากความ
ส�ำเร็จในการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม จึงได้รเิ ริม่ การจัดกิจกรรม
รับช่วงการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน
“SUBCON Thailand” โดยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
ซึ่งงานนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี อันเห็นได้จากจ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมออกบูธ ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน รวมไปถึงจ�ำนวนบริษัท
ผูซ้ อื้ ทีเ่ ข้าร่วมในงานทีส่ งู ขึน้ ทุกปี ส�ำหรับในปีลา่ สุดซึง่ นับเป็น
ครั้งที่ 11 ของงาน SUBCON Thailand ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่
17-20 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมออกบูธ 306 ราย
ยอดผู้เข้าเยี่ยมชมงานประมาณ 23,922 คน จ�ำนวนบริษัท
ผู้ซื้อ 408 บริษัท จาก 25 ประเทศ และยังมีแนวโน้มเกิดการ
ซื้อขายกันมากกว่า 10,263 ล้านบาท

ขอมูลสงเสริมและพัฒนาการลงทุน

๏ ฐานขอมูล (Database)
๏ เว็บไซต BUILD/ASID
๏ สรางเครือขาย Networking
๏ หาผูรวมทุน Joint Venture

ส�ำหรับในปี 2561 กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในภูมภิ าค และกองพัฒนาและเชือ่ มโยง
การลงทุนจะยังคงเดินหน้าในการด�ำเนินภารกิจการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการลงทุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการลงทุนโดยรวม
และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายของประเทศตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหานักลงทุน สร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนแก่
SMEs ไทย เพือ่ ชักจูงให้เกิดการลงทุนในประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายของรัฐบาล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการลงทุน

๏ กิจกรรมจัดหาผูผ
 ลิตชิน
้ สวน
(Sourcing)
๏ กิจกรรมตลาดกลางซือ
้ ขายชิน
้ สวน
(Market Place)
๏ กิจกรรมผูซ
 อ
้ื พบผูข
 าย
(Vendor Meet customer)
๏ กิจกรรมสัมมนา (Seminar)
๏ กิจกรรมจับคูธ
 รุ กิจ
(Business Matching)

กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน

๏ กิจกรรมเชือ
่ มโยงการลงทุน
ในตางประเทศ (International
Exhibitions)
๏ กิจกรรมเชือ
่ มโยงการลงทุน
ในประเทศ (Domestic Exhibitions)
• SUBCON Thailand
• งานนิทรรศการอืน
่ ๆ
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กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2560
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กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย
(Vendors Meet Customers)

10

ครั้ง

กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน
(Market Place)

8

ครั้ง

จัดน�ำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงาน
แสดงสินค้าในระดับนานาชาติ
(Internationalization)

16

บริการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN Supporting Industry
Database: ASID)
จ�ำนวนสมาชิก

22,717
10

จากทั้งหมด

บริษัท

ประเทศอาเซียน

การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

เพือ่ เป็นการปรับตัวในเชิงโครงสร้างทางธุรกิจจากประเทศผูร้ องรับ
การลงทุนมาเป็นประเทศผู้ลงทุน และเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ อั น รวดเร็ ว ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก จึ ง ได้ มี
นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดย
มีกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (กลต.) เป็นผู้ดูแล
การสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนไทย
ในปี 2560 กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศได้ด�ำเนิน
มาตรการตามแผนงานส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในประเทศ
เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกไปประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก
โดยเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญดังนี้

ครั้ง

จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย

6

ครั้ง

จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต
(SUBCON Thailand)

1

ครั้ง

1. การน� ำ ผู ้ ป ระกอบการไทยส� ำ รวจโอกาสลู ่ ท างการลงทุ น
ในต่างประเทศ

กิจกรรมน�ำผู้ประกอบการไทยเดินทางไปส�ำรวจโอกาสลู่ทาง
การลงทุนในต่างประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมาย ทั้งในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและตลาดใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยแต่ละครัง้ จะจัดให้เข้าพบกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการ
จับคูธ่ รุ กิจ ส�ำรวจพืน้ ทีเ่ ส้นทางการขนส่ง และพบกับบริษทั ต่างชาติ
เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จริง
ให้กับผู้ประกอบการไทย และช่วยสนับสนุนให้เกิดการไปลงทุน
ในต่างประเทศ โดยในปี 2560 ได้มีการน�ำผู้ประกอบการไทย
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เดินทางไปส�ำรวจโอกาสลู่ทางการลงทุน
ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และในกลุ่มตลาดใหม่ ได้แก่ คาซัคสถาน อิหร่าน
ศรีลังกา รวม 10 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมรวม
195 ราย
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กิจกรรมน�ำคณะผู้ประกอบการไทยไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560

27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
คาซัคสถาน (อัสตานา-อัลมาตี-ซิมเคนต์)
: อุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุก่อสร้าง และ
ชิ้นส่วนยานยนต์

19-22 ตุลาคม 2559

22-24 พฤศจิกายน 2559

เมียนมา (ผาอัน-เมาะละแหม่ง-ย่างกุ้ง)
: อุตสาหกรรมทั่วไป

เวียดนาม (โฮจิมินห์)
: อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
(ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย)

5-10 พฤศจิกายน 2560

28-31 มีนาคม 2560

อิหร่าน (เตหะราน-บันดาร์อับบาส)
: อุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักร
เหมืองแร่ พลังงาน และโลจิสติกส์

เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี-เมาะละแหม่ง-ผาอันพะโค-ย่างกุ้ง)
: อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์
ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค พลังงาน
เครื่องส�ำอาง ซอฟต์แวร์ เครื่องมือและ
เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนพลาสติก
และสิ่งทอ

17-23 กันยายน 2560

13-17 มิถุนายน 2560

17-21 กรกฎาคม 2560

ศรีลังกา (โคลัมโบ-กอลล์)
: อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแปรรูป
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมสนับสนุน
การท่องเที่ยว

สปป.ลาว และกัมพูชา (จ�ำปาสัก-รัตนคีรี-สตึงแตรงกรอแจะ-พระวิหาร-เสียมราฐ)
: อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป และอื่นๆ

อินโดนีเซีย (จาการ์ตา-ยอกยาการ์ตาสุราบายา)
: อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ร้านอาหาร กิจการขนส่ง ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และยาสูบ
(ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
ชลบุรี และส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การลงทุน)

3-9 กันยายน 2560

7-11 สิงหาคม 2560
สปป.ลาว (ค�ำม่วน) และเวียดนาม (เหงะอาน-ฮานอย)
: อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม
ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

เวียดนาม (เมืองฮานอยและโฮจิมินห์)
: อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
(ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
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2. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในประเทศเป้าหมาย

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศได้ท�ำการศึกษาและ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในโอกาสลู ่ ท างการลงทุ น เจาะลึ ก
การประกอบธุรกิจลงรายประเภทธุรกิจ ส�ำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นประเทศเป้ า หมาย รวมทั้ ง รู ป แบบการลงทุ น
ที่เหมาะสม ส�ำรวจเส้นทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และจัดท�ำ
Guidebook on business and Investment มีการปรับปรุงข้อมูล
ด้านกฎระเบียบการค้าการลงทุน ระบบภาษีของประเทศต่างๆ
ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการและเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://toi.boi.go.th ซึ่งเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศที่มีความหลากหลายกว่า
30 ประเทศ โดยในปี 2560 ได้ลงพื้นที่เจาะลึกการด�ำเนินธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพ ทั้งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและตลาดใหม่รวม 11 ประเทศ
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3. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ

การเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ในด้านการให้ความรู้
ในการไปลงทุนในต่างประเทศ ข้อมูลเศรษฐกิจ กฎระเบียบการค้า
การลงทุน ขั้นตอนการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศ ตลาดที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและผู้ประสานงานของ
ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดสัมมนา
เผยแพร่ขอ้ มูลโอกาสและลูท่ างการลงทุนของประเทศในอาเซียน
และในประเทศตลาดใหม่ พร้ อ มทั้ ง เปิ ด คลิ นิ ก ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
การประกอบธุ ร กิ จ และการลงทุ น ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการไทย
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจ�ำนวน 3 ครั้ง นอกจากนี้ได้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศผ่านการจัดสัมมนาย่อย
เฉพาะกลุ่มธุรกิจ และการเข้าร่วมบรรยายร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่ส�ำคัญจ�ำนวน 5 ครั้ง

ประเทศและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ท�ำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปีงบประมาณ 2560

อาเซียน

กัมพูชา : เครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ลาว : เกษตรแปรรูป และธุรกิจเช่นร้านอาหาร
เมียนมา : เครื่องนุ่งห่ม อาหารและเครื่องดื่ม
เวียดนาม : อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์
ฟิลิปปินส์ : เกษตรแปรรูป และบริการท่องเที่ยว
อินโดนีเซีย : ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดใหม่

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ก่อสร้าง และผลิตพลาสติก
เอธิโอเปีย : สิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่ม เกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูป
อินเดีย : ชิ้นส่วนยานยนต์ และอาหารแปรรูป
แอฟริกาใต้ : ชิ้นส่วนยานยนต์ เกษตรและเกษตรแปรรูป
แทนซาเนีย : เกษตรและพืชกรรมสวน ประมงและเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ
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กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560

15 ธันวาคม 2559
ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสของ
ผูป้ ระกอบการในประเทศศรีลงั กา” ในงาน
สัมมนา “เปิดประตูเอเชียใต้...โอกาสการค้า
ของไทย (ตลาดอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา
และบังคลาเทศ)”

31 มกราคม 2560
จัดงานสัมมนาย่อย หัวข้อ “Investment
Opportunities in South Africa” เผยแพร่
ลู่ทางและโอกาสการลงทุนในแอฟริกาใต้
โดยวิ ท ยากรจากกระทรวงการค้ า และ
อุ ต สาหกรรมแห่ ง สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้
(DTI) พร้อมหารือด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่ า งนั ก ธุ ร กิ จ ไทยและเจ้ า หน้ า ที่ DTI
ของแอฟริ ก าใต้ เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและ
ต่อยอดการประกอบธุรกิจ มีนักลงทุนไทย
เข้าร่วม 28 ราย

7 เมษายน 2560
จั ด ประชุ ม หารื อ ระหว่ า งนั ก ธุ ร กิ จ ไทย
ตัวแทนภาครัฐและเอกชนจากประเทศ
ยูกันดา น�ำคณะโดยกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย
ประจ�ำยูกันดา สมาคมผู้ผลิตแห่งยูกันดา
และเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานส่งเสริม
การลงทุน เพื่อให้ข้อมูลโอกาสทางการค้า
การลงทุนระหว่างไทยและยูกนั ดา มีนกั ลงทุน
ไทยเข้าร่วม 18 ราย

19-20 มิถุนายน 2560
บรรยายแนวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ต่ า งประเทศ (เวี ย ดนาม, อิ น โดนี เซี ย ,
ปากีสถาน, ศรีลังกา, ไนจีเรีย และเคนยา)
ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ปตท. จ� ำ กั ด
(มหาชน) จ� ำ นวน 35 ราย ในหลั ก สู ต ร
International Business Management

16 สิงหาคม 2560
จัดงาน Thailand Overseas Investment
Forum 2017 (กรุ ง เทพฯ) เพื่ อ เผยแพร่
โอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียน
และจั ด คลิ นิ ก ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ นั ก ลงทุ น
ไทยในประเทศเป้าหมาย ได้แก่ กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ มีผู้เข้าร่วม 950 ราย

22 สิงหาคม 2560
จัดสัมมนาน�ำเสนอผลการศึกษา “โอกาส
การลงทุ น ไทยในประเทศตลาดใหม่ :
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย
แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย” (กรุงเทพฯ)
มีผู้เข้าร่วม 130 ราย

24 สิงหาคม 2560
จัดงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนของไทย
ในประเทศเพือ่ นบ้าน” (เชียงราย) น�ำเสนอ
ผลการศึ ก ษาโอกาสและลู ่ ท างการลงทุ น
ปัญหาและอุปสรรคการลงทุนในประเทศ
กั ม พู ช า สปป.ลาว เมี ย นมา เวี ย ดนาม
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีการเสวนาโดย
นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศ
พร้อมทั้งบริการให้ค�ำปรึกษาการประกอบ
ธุ ร กิ จ และการลงทุ น ในเมี ย นมาและลาว
มีผู้เข้าร่วม 112 ราย

6 ตุลาคม 2560
ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Investment
opportunities in supporting industries
in Viet Nam หัวข้อ Thailand’s supporting
industries and the Thai government’s
incentives for Thai companies to invest in
the industries ให้กบั คณะนักลงทุนเวียดนาม
และนักลงทุนไทย
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4. การบริการให้ค�ำปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศได้ด�ำเนินมาตรการ
อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศให้กับ
นักลงทุนไทย ทั้งในด้านการสนับสนุนข้อมูลของประเทศต่างๆ
การช่วยเหลือประสานงานกับภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ
การน�ำนักลงทุนไทยเดินทางไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน
ในต่างประเทศ เป็นต้น และอีกหนึ่งในมาตรการที่ด�ำเนินงาน
มาตั้งแต่ปี 2557 คือ การร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายท�ำหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษาแบบ One-Stop Service แนะน�ำและบริการข้อมูลแบบ
ครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการไปลงทุนในต่างประเทศ
พร้อมกับแก้ไขปัญหานักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งช่วยจัดหาที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Strategic Partners) เพื่อ
ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ ทั้ ง ในด้ า น
กฎระเบียบการลงทุน ระบบภาษี และระเบียบทางการเงินในกลุม่
ประเทศ CLMV และอินโดนีเซีย โดยมีการคัดกรองนักลงทุนไทย
ที่มีแนวโน้มการลงทุนที่ชัดเจนก่อนให้เข้ารับการบริการ และ
ติดตามสถานภาพการลงทุนภายหลังการรับค�ำปรึกษา ทัง้ นีต้ งั้ แต่
ปี 2557-2559 ได้ให้บริการค�ำปรึกษาแก่นักลงทุนที่มีแผนการ
ลงทุนในต่างประเทศ (กัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย) รวมทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยในปี 2560 มีผู้เข้ารับ
บริการจ�ำนวน 23 บริษทั แยกเป็นประเทศกัมพูชา 1 บริษทั (ธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์) เมียนมา 11 บริษัท (ธุรกิจ
บริการก่อสร้าง โรงงานไฟฟ้า โรงงานผลิตประปา Laboratory
Service ธุรกิจค้าปลีกเคมีทางการเกษตร ส�ำนักงานสาขาจ�ำหน่าย
ซอฟต์แวร์ กิจการขนส่ง จ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) สปป.ลาว 2 บริษัท (ธุรกิจผลิตน�้ำประปา
เหมืองแร่ และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) เวียดนาม 5 บริษัท
(ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ผลิตเสื้อผ้า บริการ
สาธารณูปโภคด้านน�้ำ ธุรกิจค้าข้าว และการจัดตั้งส�ำนักงาน
ผู้แทนจ�ำหน่าย) และอินโดนีเซีย 4 บริษัท (ธุรกิจโรงแรม ผลิต
น�ำ้ ตาล น�ำ้ ผลไม้กระป๋อง และการให้บริการทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม)

5. การพัฒนานักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ

ตั้ ง แต่ ป ี 2555 กองส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ
ได้ด�ำเนินการพัฒนานักลงทุนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจไทยไปลงทุนยังต่างประเทศ โดย
การจัดอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” (Thai
Overseas Investment Support Center - TOISC) ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยาย
การลงทุนไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน และ
เป็นการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนไทยไปลงทุนยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ซึง่ ในปัจจุบนั มีการยกระดับหลักสูตรให้มคี วามทันสมัยครอบคลุม
องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศในเชิงปฏิบัติ
น�ำผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนในต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ
การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศเป้าหมายมาให้ความรู้ใน
เชิงวิชาการและปฏิบัติการ มีกิจกรรมศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ทีเ่ น้นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจท้องถิน่
ของประเทศเป้าหมาย มีกจิ กรรม Business Matching เปิดโอกาส
ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมได้ร่วมหารือเจรจาธุรกิจโดยตรง อีกทั้ง
จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ให้กับนักลงทุนไทยที่ผ่านการ
อบรมในทุกรุ่นมาพบปะหารือเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และ
ช่วยเหลือการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศระหว่างรุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง
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6. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมาได้ท�ำการอบรมผู้ประกอบการไทยในหลักสูตรสร้าง
นักลงทุนไทยในต่างประเทศไปแล้วจ�ำนวน 13 รุ่น มีผู้ผ่าน
การอบรมจ�ำนวน 479 ราย และจากการติดตามพัฒนาการของ
ผู้ประกอบการไทยพบว่า มีผู้ไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
แล้วจ�ำนวน 104 ราย ซึ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรู ป มากที่ สุ ด จ� ำ นวน 25 ราย รองลงมาคื อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์จ�ำนวน
14 ราย และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอจ�ำนวน 12 ราย
โดยประเทศที่มีการไปลงทุนมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอาเซียน คือ
เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ สปป.ลาว รองลงมา
คือ กลุ่มเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คือ อินเดีย บังคลาเทศ
และจีน
อบรมผู้ประกอบการไทยในหลักสูตรสร้าง
นักลงทุนไทยในต่างประเทศไปแล้วจ�ำนวน

13
479
รุ่น

มีผู้ผ่านการอบรมจ�ำนวน
ราย

การด�ำเนินการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย เพื่อด�ำเนินการ
สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างความ
สัมพันธ์และร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ โดยในปี 2560 กองส่งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศได้ดำ� เนินการสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานของทัง้
กลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ มีการประกอบ
กิจกรรมส�ำคัญร่วมกัน เช่น การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนของประเทศต่างๆ การประชุม
หารือร่วมกันในด้านโอกาสการค้าและการลงทุน และการจัด
สัมมนาเพื่อเผยแพร่โอกาสการลงทุนระหว่างกัน เป็นต้น รวมถึง
การจัดท�ำ MOU เพื่อส่งเสริมการลงทุนกับประเทศเป้าหมาย
และการจัดฝึกอบรม Workshop on Investment Promotion
for Countries towards AEC and beyond ให้กับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากประเทศในกลุ่ม CLMV ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ และ JICA เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2560
มีการด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญดังนี้
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กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560

31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ร่ ว มจั ด การประชุ ม Thailand-Myanmar
Business Cooperation และจั ด การประชุ ม
กลุ ่ ม ย่ อ ยระหว่ า งนั ก ธุ ร กิ จ ไทยและนั ก ธุ ร กิ จ
เมียนมา ณ นครย่างกุง
้ (Business networking)
เนื่องในโอกาสรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา (นครย่างกุ้ง) อย่างเป็นทางการ

18 พฤษภาคม 2560

จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การลงทุ น ระหว่ า งไทย
กั บ เวี ย ดนาม โดยมี ค ณะ Government’s
officials and entrepreneurs of Tra Vinh
province ของเวี ย ดนามเข้ า พบและมี ก าร
บรรยายแลกเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ทั้ง 2 ฝ่าย

27 มิถุนายน 2560

จั ด ประชุ ม Representative of VietnamThailand Friendship Association บรรยาย
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย และสร้าง
เครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ด ้ า นการลงทุ น กั บ
คณะนั ก ลงทุ น และหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนจากเวียดนาม

1 กุมภาพันธ์ 2560

จั ด ประชุ ม หารื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม
ก า ร ค ้ า แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า ธ า ร ณ รั ฐ
แอฟริ ก าใต้ แ ละหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทย
ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกอบด้วย สสว. EXIM Bank และ กนอ.

22 พฤษภาคม 2560

รั บ คณะ Engineering Development
Board ของปากี ส ถานและ JICA ในการ
เ ข ้ า ห า รื อ แ ล ะ ข อ ท ร า บ น โ ย บ า ย ก า ร ใ ห ้
สิทธิประโยชน์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทย

5 ตุลาคม 2560

รับคณะเจ้าหน้าทีจ
่ ากบริษท
ั Vietnam Investment Development (VID Group) ประเทศ
เวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและโอกาส
การลงทุนในประเทศเวียดนาม

27 กุมภาพันธ์ 2560

น� ำ คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม
การลงทุน กระทรวงแผนงานและการลงทุน
สปป.ลาว หารือนโยบายและแผนการส่งเสริม
SMEs ภาคเกษตรและเกษตรแปรรูป และแนวทาง
การส่งเสริมการท่องเทีย
่ วของไทย ร่วมกับ สสว.
และ ททท.

23-24 พฤษภาคม 2560

ร่วมประชุมเต็มคณะกับฝ่ายลาว และร่วมจัด
การประชุม Lao-PDR Thailand Strategic
Partnership Forum ร่ ว มกั บ กระทรวง
พาณิ ช ย์ เนื่ อ งในโอกาสรองนายกรั ฐ มนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนสาธารณรัฐ
แห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(เวียงจันทน์) อย่างเป็นทางการ

6 ตุลาคม 2560

เข้ า ร่ ว มและให้ ก ารสนั บ สนุ น งานสั ม มนา
“Central Coastal Viet Nam : Potential
and Opportunities for Thai Investors”
จัดโดยสถานทูตเวียดนามในประเทศไทย

17 ตุลาคม 2560

รับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐ
แอฟริ ก าใต้ เพื่ อ หารื อ เรื่ อ งการด� ำ เนิ น งานภายใต้ ก ารลงนามบั น ทึ ก
ความเข้าใจระหว่าง 2 หน่วยงาน และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก และการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ออกไปลงทุนในธุรกิจ
ที่เป็นการผลิตที่คล้ายกับการผลิตที่อยู่ในประเทศไทยมากกว่า
การลงทุนเพื่อต่อยอดสายการผลิต ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยี
จะท�ำให้รูปแบบการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ระบบ AI (Artificial
Intelligence) และ Automation จะเข้ า มาแทนที่ ใ นระบบ
การผลิต ทดแทนแรงงานที่เป็นปัจจัยหลักในการออกไปลงทุน

ในต่างประเทศ ดังนั้นภาครัฐต้องวางกลยุทธ์และสนับสนุนให้
ผูป้ ระกอบการไทยมีการปรับตัว โดยต้องเน้นเพิม่ ศักยภาพการผลิต
พัฒนาทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องมีการตั้งเป้าหมายของ
ธุรกิจและวางรากฐานขององค์กรให้เป็นบริษัทระดับอาเซียน
และในระดับภูมิภาค เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ
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ภาพรวม
เศรษฐกิจการลงทุน
72

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560

• ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในแต่ละภูมิภาค
76

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนปี 2560

86

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยในปี 2560
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560
เศรษฐกิ จ โลกค่ อ ยๆ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย
แรงสนับสนุนจากการบริโภคของภาคเอกชน เนื่องจาก
ตลาดแรงงานฟื ้ น ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่ นอกจากนี้
สถานการณ์การค้าโลกทีข
่ ยายตัวมากขึน
้ ก็สง
่ ผลโดยรวม
ให้ประเทศที่เน้นการส่งออกเป็นหลักมีเศรษฐกิจดีขึ้นด้วย
ทั้งนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศหลักของโลก
สรุปได้ดังนี้

สหรัฐอเมริกา ค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้ รั บ ปั จ จั ย หนุ น จากความส� ำ เร็ จ ในการผลั ก ดั น
กฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่มูลค่า 1.5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ

ทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียน
ในปี 2559 การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในทวีปละตินอเมริกาและ
แคริบเบียนมีมูลค่า

142
สหภาพยุ โ รป เครื่ อ งชี้ วั ด ทางเศรษฐกิ จ (เช่ น
การส่งออกและกิจกรรมในภาคการผลิตและภาค
บริการ ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและผู้บริโภค
เป็นต้น) ปรับตัวดีขน
ึ้ ส่วนหนึง
่ เป็นผลมาจากการที่
สหภาพยุโรปประกาศเริ่มต้นเจรจา Brexit ระยะที่ 2
หลั ง จากสหราชอาณาจั ก รบรรลุ เ งื่ อ นไข 3 ข้ อ
ตามที่สหภาพยุโรปเรียกร้อง

พันล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากปีก่อนหน้า

14%

โดยเป็นการลดลง
ทั่วทุกอนุภูมิภาคของทวีป

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแต่ละ
ภูมิภาค
จีน ยอดค้าปลีก ผลผลิตอุตสาหกรรม รวมถึง
การส่ ง ออก ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รั ฐ บาลมุ ่ ง
สนับสนุนการค้าและการลงทุน โดยเตรียมยกเว้น
ภาษีให้กับบริษัทต่างชาติ และผ่อนปรนกฎระเบียบ
ส�ำหรับธนาคารต่างชาติ

ญี่ ปุ ่ น การบริ โ ภคและการลงทุ น เป็ น ปั จ จั ย หลั ก
ทีส
่ ง
่ เสริมให้เศรษฐกิจของญีป
่ น
ุ่ เติบโตขึน
้ อย่างมาก
ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับ Tokyo
Olympic 2020 นับเป็นการลงทุนที่ส�ำคัญ ท�ำให้
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงขยายตัวต่อไป

ทวีปแอฟริกา (Africa)

แม้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่อียิปต์อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทวีปแอฟริกา
เหนือมีมูลค่าการลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Prices)
ที่ซบเซากลับท�ำให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา (Sub-Saharan Africa) อ่อนแอลง ท�ำให้ความสนใจ
ของนักลงทุนที่จะลงทุนในอนุภูมิภาค (Sub-region) นั้นลดลงไปด้วย
แองโกลา (Angola) ซึ่งเป็นประเทศผู้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายใหญ่
ที่สุด (the largest FDI recipient) ของทวีป ประสบปัญหาการลงทุนจากต่างชาติลดลง
เช่นกัน อย่างไรก็ตามการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไนจีเรียและแอฟริกาใต้
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ทวีปเอเชีย ในปี 2559 การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในทวีปเอเชีย
ลดลงเป็นวงกว้าง ซึ่งการลดลงนี้
มีที่มาจาก FDI ใน 3 อนุภูมิภาค
(เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันตก) ลดลง ซึ่งมีสาเหตุ
แตกต่างกันไปตามอนุภูมิภาค

ทวีปเอเชีย (Developing Asia)
ทวีปแอฟริกา การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment: FDI)
ในทวีปแอฟริกาลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ทวีป
แอฟริกามีมูลค่าการลงทุนรวม

59

พันล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากปีก่อนหน้า

3%

ยังคงรักษาระดับได้ค่อนข้างดี ผู้ผลิตบางรายกระจายความเสี่ยง
โดยการหันไปลงทุนในประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกมากขึ้น
โดยในปี 2559 เอธิโอเปียสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศได้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทข้ามชาติ
(Multinational Enterprises: MNEs) จากประเทศก�ำลังพัฒนา
จะทวีบทบาทมากขึ้นในทวีปแอฟริกา แต่นักลงทุนรายส�ำคัญ
ของทวีปนี้ยังคงเป็น MNEs จากประเทศพัฒนาแล้ว
มีการคาดการณ์วา่ ในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในทวีปแอฟริกาจะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10
มาอยู่ที่ประมาณ 65 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากราคาน�้ำมัน
และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกิจการที่ไม่ใช่น�้ำมัน
(Non-Oil FDI) ที่เพิ่มสูงขึ้น

เอเชีย ตะวันออก แม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในจีนจะคงที่ แต่ก็ไม่สามารถหักล้าง (Offset) กับ FDI ในฮ่องกง
ที่ลดลงได้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในอาเซียนอย่างสิงคโปร์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และพม่าประสบปัญหาการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศลดลง และแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในฟิลปิ ปินส์และเวียดนามจะเพิม่ ขึน้ แต่กไ็ ม่สามารถ
หักล้างกันได้หมด จึงส่งผลให้ FDI โดยรวมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ลดลง
เอเชียตะวันตก ราคาน�้ำมันตกต�่ำและความไม่แน่นอนทาง
การเมือง ส่งผลต่อการไหลเข้าของ FDI อย่างต่อเนื่อง
เอเชียใต้ ไม่ต้องประสบปัญหาการลดลงของ FDI เนื่องจาก
การไหลเข้าของ FDI สู่อินเดียยังคงที่ ประกอบกับมีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในปากีสถานเพิ่มมากขึ้น
เอเชียยังคงเป็นแหล่งรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (the second largest FDI recipient)
โดยมีจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และอินเดียเป็นประเทศผู้รับการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศที่ส�ำคัญ เศรษฐกิจของอาเซียนและจีน
ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นน่าจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนและส่งผลต่อมูลค่า FDI ในปี 2560 ให้เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 15 ได้
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ทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียน
(Latin America and the Caribbean)

อเมริกาใต้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่า 101
พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14 โดยมี
สาเหตุสำ� คัญมาจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ซบเซา และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อเมริกากลาง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่า 38
พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14 เนื่องจาก
การสะสมทุนถาวรเบื้องต้นหรือการลงทุน (Gross Fixed Capital
Formation: GFCF) และปริมาณการส่งออกชะลอตัวลงในช่วง
ที่ผ่านมา
แคริบเบียน หากไม่นับรวมศูนย์กลางทางการเงิน การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9
มีการคาดการณ์วา่ ในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียนจะยังคงทรงตัว เนื่องจาก
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเชิ ง สกั ด /กลั่ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
(Extractive Sector) ที่ส�ำคัญในอเมริกาใต้มีแนวโน้มทรงตัว
ประกอบกับความไม่แน่นอนในนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในอเมริกากลางได้

กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
(Transition Economies)

ในปี 2559 กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านมี
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 68 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ดีขึ้นจากสองปีก่อนหน้าอย่างมาก
เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States:
CIS) และจอร์เจีย (Georgia) มีมูลค่า FDI เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ FDI ในคาซัคสถาน
และรัสเซีย
FDI ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย
เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ท�ำให้มูลค่า FDI ในยุโรปฯ อยู่ที่ 4.6
พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดยมี ส าเหตุ ม าจากการลงทุ น ในภาค
การผลิตลดน้อยลง
จี น กลายเป็ น ผู ้ ล งทุ น รายใหญ่ ข องกลุ ่ ม ประเทศที่ เ ศรษฐกิ จ
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
มีการคาดการณ์วา่ ในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจะเพิ่ม
สูงขึ้นในระดับปานกลาง เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจและมาตรการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตามความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อ
แนวโน้มในอนาคตได้
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กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
(Developed Countries)

บทสรุป: การคาดการณ์เศรษฐกิจและการลงทุน
ในปี 2561-2562

ยุโรป มีการซื้อขายเพื่อควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) ใหญ่ๆ ในปี 2559 แต่ FDI ในกลุ่มนี้กลับไม่โดดเด่น
เท่าที่ควร เนื่องจากถูกหักล้างด้วยการกู้ยืมเงินจากบริษัทภายใน
เครือ (Intracompany Loans) ของหลายๆ ประเทศ ท�ำให้ FDI
ในกลุม่ นีห้ ดตัวลงร้อยละ 6 เหลือเพียง 533 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สหรัฐอเมริกา แม้ว่าแผนการปฏิรูประบบภาษีจะได้ข้อสรุปแล้ว
แต่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัด
เกีย่ วกับแผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ ประเด็นนีจ้ งึ
อาจส่งผลเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจสหรัฐฯ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5 ท�ำให้มูลค่า FDI ในกลุ่มนี้เกิน
1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา

แม้ จ ะมี ก ารลงประชามติ ว ่ า ด้ ว ยสมาชิ ก ภาพในสหภาพยุ โรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit Vote) แล้ว แต่เหตุการณ์ดังกล่าว
กลับไม่ส่งผลกระทบต่อ FDI ที่ไหลเข้าสู่สหราชอาณาจักร โดย
FDI ในสหราชอาณาจั ก รมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 254 พั น ล้ า น
เหรี ย ญสหรั ฐ นั บ เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น
อันเป็นผลมาจากโครงการควบรวมกิจการข้ามพรมแดนทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ
อเมริ ก าเหนื อ และเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก FDI ในกลุ ่ ม ประเทศ
พัฒนาแล้วในอเมริกาเหนือ (แคนาดาและสหรัฐอเมริกา) และ
เอเชีย-แปซิฟิก (ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ขยายตัว
มากขึ้น โดย FDI ในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงสุดตลอดช่วงเวลา
ได้รับแรงสนับสนุนจากการซื้อขายเพื่อควบรวมกิจการเป็นหลัก
ทั้งนี้แคนาดาเป็นประเทศเดียวที่มูลค่า FDI ในประเทศไม่สูงขึ้น
มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2560 แนวโน้มทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นไปในทิศทางบวก ส่งผลให้การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม
ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตยังเป็นปัญหา
หนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อ FDI ได้

ทิศทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดย
เป็นการปรับตัวต่อเนื่องจากปี 2560 ที่เศรษฐกิจของหลาย
ประเทศขยายตัวจากภาวะการค้าโลกทีด่ ขี นึ้ การส่งออกคล่องตัว
ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนแข็งแกร่งขึ้น

สหภาพยุโรป น่าจะหดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากผลกระทบของ
Brexit ทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลจากการทยอยถอนมาตรการ QE (QE Tapering)
ของธนาคารกลางยุโรป และสถานการณ์การจ้างงาน ซึ่งประเด็น
เหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
จีน พยายามสร้างความสมดุลระหว่างการลงทุนและการบริโภค
ภายในประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาหนี้ภาคเอกชนของจีน
ยังอยู่ในระดับสูง
ญี่ปุ่น คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจาก
ปี 2017 เนื่องจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
การส่ ง ออกชะลอตั ว ลง อย่ า งไรก็ ต ามเขตการค้ า เสรี ญี่ ปุ ่ น สหภาพยุโรป (JEFTA) ที่เพิ่งเจรจาเสร็จไปเมื่อเดือนกรกฎาคม
อาจช่วยกระตุ้นภาวะการค้าได้ โดยเฉพาะการส่งออกอะไหล่
รถยนต์ สาเก ชาเขียว และซอสถั่วเหลือง เนื่องจากจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีทันที
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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนปี 2560
1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน

การขอรับการส่งเสริม ในปี 2560 มีการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน 1,456 โครงการ ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
แต่มีมูลค่าเงินลงทุน 641,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 22 ซึ่งคาดว่าโครงการเหล่านี้จะก่อให้เกิด
การจ้างงานไม่นอ้ ยกว่า 100,000 คน โดยเป็นโครงการทีย่ นื่ ขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 61
ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน หากพิจารณาในแง่
ของจ�ำนวนโครงการพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกิจการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ส่วนในด้านมูลค่าของเงินลงทุน
พบว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีเงิน
ลงทุนสูงที่สุด

การอนุมัติให้การส่งเสริม ในปี 2560 มีการอนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุน 1,227 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 27 มูลค่าเงินลงทุน 625,080 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27 เช่นเดียวกัน
การออกบัตรส่งเสริม ในปี 2560 มีการออกบัตรส่งเสริม 1,294
โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18 แต่มีมูลค่า
เงินลงทุน 732,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 48 เนือ่ งจากมีการออกบัตรส่งเสริมของโครงการท่อขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ
1 แสนล้านบาท

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560
เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริม

524,340
ปี 2560 641,980
ปี 2559

เปลี่ยนแปลงร้อยละ

+22

การอนุมัติให้การส่งเสริม

การออกบัตรส่งเสริม

861,340
ปี 2560 625,080

494,970
ปี 2560 732,030

เปลี่ยนแปลงร้อยละ

เปลี่ยนแปลงร้อยละ

ปี 2559

-27

ปี 2559

+48
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2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
2.1 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เงินลงทุนหมวดบริการและ
สาธารณูปโภค

เงินลงทุนหมวดเคมีภัณฑ์
พลาสติก และกระดาษ

ล้านบาท

ล้านบาท

269,080

ในปี 2560 มีการขอรับการส่งเสริมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
จ�ำนวน 748 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51 ของจ�ำนวนโครงการ
ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น และมีมูลค่าทั้งสิ้น 392,142 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 61 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น หาก
พิจารณาในแง่ของจ�ำนวนโครงการพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ส่วนในด้านมูลค่า
ของเงินลงทุนพบว่า ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
มีเงินลงทุนสูงที่สุด

138,770

เงินลงทุนหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

เงินลงทุนหมวดพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ล้านบาท

ล้านบาท

91,940

13,400

ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560
จ�ำนวนโครงการ
2559

ดิจิทัล
การแพทย์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อากาศยาน

รวม

309
21
74
12
7
423

รวม
รวมทั้งหมด

92
86
50
24
71
323
746

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
การท่องเที่ยว
การแปรรูปอาหาร

2.2 การขอรับการส่งเสริมแยกรายหมวด

2560

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่
196
-37
52
+148
72
-3
21
+75
7
0
348
-18
5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม
153
+66
92
+7
51
+2
38
+58
66
-7
400
+24
748
0

หมวดบริการและสาธารณูปโภคได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด
หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริม โดยในปี
2560 มีค�ำขอรับการส่งเสริม 593 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41
ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุนรวม 269,080 ล้านบาท
คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 42 ของเงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด รองลงมา ได้แก่
เคมี ภั ณ ฑ์ พลาสติ ก และกระดาษ มี ค� ำ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม
114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8 ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2559

2560

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

5,085
7,815
22,254
1,304
2,916
39,374

6,091
13,099
128,178
1,830
1,889
151,087

+20
+68
+476
+40
-35
+284

25,840
48,468
77,809
21,306
18,798
192,221
231,595

52,458
53,562
76,578
37,487
20,970
241,055
392,142

+103
+11
-2
+76
+12
+25
+69

เงินลงทุนรวม 138,770 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของ
เงินลงทุนทั้งหมด และผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง มีค�ำขอรับการส่งเสริม 188 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13
ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุนรวม 91,940 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 14 ของเงินลงทุนทั้งหมด ในส่วนของหมวด
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีค�ำขอรับการส่งเสริม
6 โครงการ เงินลงทุนรวม 13,400 ล้านบาท
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ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามหมวดประเภทกิจการ เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560
จ�ำนวนโครงการ

หมวดประเภทกิจการ

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวม

2559

2560

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

163
27
42
168
385
93
577
0
1,455

215
23
37
188
280
114
593
6
1,456

+32
-15
-12
+12
-27
+24
+3
+100
0

2.3 นักลงทุนรายใหม่ยง
ั คงให้ความสนใจขอรับการส่งเสริม

หากพิจารณาถึงค�ำขอรับการส่งเสริมตามลักษณะของการลงทุน
พบว่าเป็นโครงการใหม่ 866 โครงการ สัดส่วนร้อยละ 59 ของ
จ�ำนวนค�ำขอทั้งสิ้น มีเงินลงทุนรวม 308,473 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 48 ของเงินลงทุนทั้งสิ้น และเป็นโครงการขยาย
590 โครงการ สัดส่วนร้อยละ 41 ของจ�ำนวนค�ำขอทั้งสิ้น และ
มีเงินลงทุนรวม 333,507 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52
ของเงินลงทุนทั้งสิ้น

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2559

2560

44,650
4,590
20,590
96,230
50,940
24,770
282,570
0
524,340

60,950
5,400
7,320
91,940
55,120
138,770
269,080
13,400
641,980

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+37
+18
-64
-4
+8
+460
-5
+100
+22

2.4 การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : โครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้นมีจำ�นวนใกล้เคียงโครงการคนไทยทั้งสิ้น
และโครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ

โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้นมีจ�ำนวน 480 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 33 ของจ�ำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และ
มีเงินลงทุน 151,620 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของ
เงินลงทุนทั้งหมด

ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560
โครงการใหม่และโครงการขยายมีสัดส่วน 59:41

590 โครงการ

333,507 ล้านบาท

41%

52%

โครงการขยาย

โครงการขยาย

จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น

1,456

641,980

โครงการ

ล้านบาท

866 โครงการ

308,473 ล้านบาท

59%

48%

โครงการใหม่

โครงการใหม่
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โครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้นมีจ�ำนวน 502 โครงการ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 34 ของจ�ำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
ทัง้ หมด และมีเงินลงทุน 111,320 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
17 ของเงินลงทุนทั้งหมด
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติมีจ�ำนวน 474 โครงการ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของจ�ำนวนโครงการทีข่ อรับการส่งเสริม
ทัง้ หมด และมีเงินลงทุน 379,040 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
59 ของเงินลงทุนทั้งหมด

2.5 ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัว
ในภาคกลางมากที่สุด

ในปี 2560 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง
มากที่สุด จ�ำนวน 695 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ�ำนวน
โครงการทั้งหมด เงินลงทุน 208,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
33 ของเงินลงทุนทั้งหมด
การลงทุนในภาคตะวันออกมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
มากเป็นอันดับ 2 โดยมีค�ำขอรับการส่งเสริม 419 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 29 ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด แต่มีเงินลงทุน
มากที่สุด โดยมีเงินลงทุน 305,920 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48
ของเงินลงทุนทั้งหมด

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560
จ�ำนวนโครงการ
การกระจายผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

2559

2560

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

480

-13

164,170

151,620

-8

587

502

-14

150,550

111,320

-26

317

474

+50

209,620

379,040

+81

1,455

1,456

0

524,340

641,980

+22

2559

2560

โครงการไทยทั้งสิ้น

551

โครงการต่างชาติทั้งสิ้น
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ
รวม

เงินลงทุน (ล้านบาท)

33%

33%
โครงการต่างชาติ

ร่วมทุน 33%

มีสัดส่วนมากที่สุด

หุ้นไทยทั้งสิ้น 33%

ถือหุ้นทั้งสิ้น

คิดเป็นร้อยละ 34
ของจ�ำนวน

หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น 34%

โครงการทั้งหมด

34%
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การกระจายของแหล่งที่ตั้งของโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560
แหล่งที่ตั้ง

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
อื่นๆ*
รวม

จ�ำนวนโครงการ
2559

2560

745
354
53
121
39
85
58
1,455

695
419
98
73
45
87
39
1,456

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

-7
+18
+85
-40
+15
+2
-33
0

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2559

2560

86,250
228,470
12,110
16,260
6,910
21,460
152,880
524,340

208,720
305,920
19,060
12,620
11,560
45,440
38,660
641,980

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+142
+34
+57
-22
+67
+112
-75
+22

หมายเหตุ: * กิจการที่ไม่สามารถระบุที่ตั้งได้ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ และกิจการขนส่งทางท่อ เป็นต้น
2.6 การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย

ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 มีการลงทุนในพื้นที่
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC

388 โครงการ
เงินลงทุน 296,890 ล้านบาท
จ�ำนวน

• จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ�ำนวน
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 20
จังหวัด ที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ มีจ�ำนวน

• จังหวัดชลบุรี

188 โครงการ
เงินลงทุน 67,876 ล้านบาท

55 โครงการ

จ�ำนวน

เพิม
่ ขึน
้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ
่ นร้อยละ 41
ในแง่ของมูลค่าการลงทุนมีมูลค่า

• จังหวัดระยอง

10,960 ล้านบาท

142 โครงการ
เงินลงทุน 189,775 ล้านบาท

จ�ำนวน

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4

การขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมหรื อ เขตอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ
การส่งเสริม มีจ�ำนวน

375 โครงการ

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 36
มีมูลค่า

268,170 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 74

58 โครงการ
39,239 ล้านบาท

เงินลงทุน

เขตจังหวัดทีม
่ รี ายไดตอ
 หัวต่ำ 20 จังหวัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพืน
้ ที่ EEC
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ทีไ่ ดรบ
ั การสงเสริม

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีจ�ำนวน

10 โครงการ

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 69
และมีมูลค่าการลงทุน

377 ล้านบาท

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 95
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2.7 การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ

มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ในปี 2560 มีคำ� ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวน 204 โครงการ
เงินลงทุน 43,816 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในด้านประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน
และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจ�ำนวน 184 โครงการ เงินลงทุน
38,753 ล้านบาท และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ในด้านปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจ�ำนวน 20 โครงการ เงินลงทุน
5,063 ล้านบาท
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริม SMEs
จ�ำนวน 120 โครงการ เงินลงทุน 8,388 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็ น การขอรั บ ส่ ง เสริ ม ในหมวดเกษตรกรรมและผลิ ต ผลจาก
การเกษตรจ�ำนวน 66 โครงการ เงินลงทุน 6,570 ล้านบาท
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษในปี 2560
มาตรการพิเศษ

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
● การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้
พลังงานทดแทน และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
● การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มาตรการส่งเสริม SMEs

จ�ำนวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

204
184

43,816
38,753

20

5,063

120

8,388

3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
3.1 การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

• ในปี 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมจ�ำนวน
1,227 โครงการ และมี มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น รวม 625,080
ล้านบาท โดยเป็นการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนใน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ�ำนวน 588 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 48 ของจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น และมี
มูลค่ารวม 201,627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่า
การอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมทัง้ สิน้ ทัง้ นีจ้ ำ� นวนโครงการส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในกิจการกลุ่มดิจิทัล รองลงมาเป็นกิจการ
ในกลุ่มการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนในแง่มูลค่า
เงิ น ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นกิ จ การกลุ ่ ม ยานยนต์ ส มั ย ใหม่
มากที่สุด รองลงมาเป็นกิจการกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามอุตสาหกรรม
เป้าหมายในปี 2560
5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่

ดิจิทัล
การแพทย์ครบวงจร
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อากาศยาน
รวม
5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม

จ�ำนวน
โครงการ

209
32
52
5
7
305

จ�ำนวน
โครงการ

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ยานยนต์สมัยใหม่
การท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม รายได้ ดี แ ละ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การแปรรูปอาหาร
รวม

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

4,614
7,119
31,953
775
2,762
47,223

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

82
78
32
24

19,890
37,276
52,886
26,981

67
283

17,371
154,404

3.2 ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
ในปี 2560

• โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2560 คาดว่าจะ
ท�ำให้มลู ค่าส่งออกของประเทศเพิม่ ขึน้ ปีละประมาณ 493,684
ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการผลิตและส่งออกสินค้าส�ำคัญ เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน มูลค่า
ปีละประมาณ 199,830 ล้านบาท สินค้าอาหาร มูลค่าปีละ
ประมาณ 52,670 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินค้าส่งออกส�ำคัญ

มูลค่าส่งออก
(ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
สินค้าอาหาร
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติก
ผลิตภัณฑ์จากยาง
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

199,830
52,670
32,482
23,538
17,718
167,446
493,684
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• โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ะสร้างงานให้คนไทยประมาณ 77,574
ต�ำแหน่ง โดยโครงการในหมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์จะมีการจ้างงานเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 29 ของการจ้างแรงงานไทย หรือประมาณ 22,156
ต�ำแหน่ง ตามด้วยหมวดบริการและสาธารณูปโภค ร้อยละ
23 หรือประมาณ 17,905 ต�ำแหน่ง และหมวดเกษตรกรรม
และผลิ ต ผลจากการเกษตร ร้ อ ยละ 20 ของการจ้ า ง
แรงงานไทย หรือประมาณ 15,718 ต�ำแหน่ง
• โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ะใช้วตั ถุดบิ ในประเทศ มูลค่าประมาณ
456,274 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการในหมวดอุตสาหกรรม
บริการและสาธารณูปโภคจะใช้วัตถุดิบในประเทศมากเป็น
อันดับ 1 มูลค่าประมาณ 192,452 ล้านบาทต่อปี โดย
ส่วนใหญ่เป็นการใช้กา๊ ซธรรมชาติเพือ่ ผลิตไฟฟ้าในกลุม่ บริการ
และสาธารณูปโภค รองลงมาเป็นหมวดเกษตรกรรมและ
ผลิตผลการเกษตรจะใช้วตั ถุดบิ ในประเทศประมาณ 117,853
ล้านบาทต่อปี ตามด้วยหมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์จะใช้วัตถุดิบในประเทศ 89,515 ล้านบาท
ต่อปี

มูลค่าการใช้
วัตถุดิบในประเทศ
(ล้านบาทต่อปี)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

117,853

26

แร่ เซรามิกส์ และโลหะ
ขั้นมูลฐาน

3,279

1

อุตสาหกรรมเบา

3,939

1

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง

33,114

7

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

89,515

20

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และ
กระดาษ

15,122

3

บริการและสาธารณูปโภค

193,452

42

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

-

0

456,274

100

หมวดประเภทกิจการ

เกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร

รวม

การจ้างงานไทยของโครงการที่ได้รับอนุมิติปี 2560 แยกตามหมวด

4%

3%
1%

6%

28%
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

15%

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริการและสาธารณูปโภค
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
อุตสาหกรรมเบา
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

20%

23%
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3.3 การใช้วัตถุดิบการเกษตรในประเทศของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน

• ในปี 2557-2560 มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการที่มี
การใช้ผลิตผลทางการเกษตรที่ส�ำคัญของไทย ได้แก่ ปาล์ม
น�้ำมัน มันส�ำปะหลัง และยางพารา ซึ่งท�ำให้มีการใช้ผลิตผล
ทางการเกษตรดังกล่าวเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยจะมีการใช้
ปาล์มน�้ำมัน 4.7 ล้านตันต่อปี มันส�ำปะหลัง 3.4 ล้านตัน
ต่อปี ยางพาราแปรรูปเป็นยางขั้นต้น 2.0 ล้านตันต่อปี และ
เป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา 0.5 ล้านตันต่อปี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ผลผลิตการเกษตร

คาดการณ์ความต้องการใช้
วัตถุดบ
ิ การเกษตร (ล้านตันต่อปี)
ของโครงการที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน
ระหว่างปี 2557-2560

1. ปาล์มน�้ำมัน
2. มันส�ำปะหลัง
3. ยางพารา
3.1 ยางขั้นต้น
3.2 ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยางล้อยานพาหนะ
ถุงมือยางและถุงยาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราอื่น

4.7
3.4
2.5
2.0
0.5
0.2
0.2
0.1

3.4 การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย

การอนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในปี 2560 มี ก ารลงทุ น
ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามพื้นที่เป้าหมาย
ในปี 2560
พื้นที่เป้าหมาย

จ�ำนวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

15

2,628

จังหวัดชายแดนภาคใต้

13

9,170

20 จังหวัด ที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ

25

6,460

259

310,337

33

30,275

ชลบุรี

133

117,311

ระยอง

93

162,751

EEC
ฉะเชิงเทรา
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4. ผลการส�ำรวจความต้องการแรงงานของ
โครงการที่ออกบัตรส่งเสริมในปี 2560

• จากการส�ำรวจความต้องการแรงงานของโครงการที่ออก
บั ต รส่ ง เสริ ม ในปี 2560 พบว่ า มี ค วามต้ อ งการแรงงาน
ทั้งหมด 121,225 คน โดยหมวดเกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตรมีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ 32,084
คน หรื อ ร้ อ ยละ 26 ของความต้ อ งการแรงงานทั้ ง หมด
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

• หมวดอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคมีความต้องการ
แรงงานระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปมากที่สุด คือ 6,993 คน
หรือร้อยละ 31 ของความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี
ขึ้ น ไปทั้ ง หมด รองลงมาคื อ หมวดเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้สาขาหลักของแรงงานระดับปริญญาตรี
ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิศวกรรม เป็นจ�ำนวน
9,458 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ สาขาบริหารธุรกิจ
9,144 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 40

ตารางแสดงความต้องการแรงงานแยกตามระดับการศึกษา ส�ำหรับโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมในปี 2560
หมวด

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวม
ร้อยละ

ปริญญาตรี
ขึ้นไป

3,310
715
648
4,115
5,459
1,292
6,993
78
22,610
19

ปวช., ปวส.

แรงงาน
(ป.6-ม.6)

อื่น ๆ

3,950
1,920
953
7,331
7,772
2,535
3,909
28,370
23

19,358
3,622
7,946
12,488
9,979
3,579
3,411
60,383
50

5,466
395
556
1,226
51
274
1,894
9,862
8

ความต้องการ
แรงงานรวม

32,084
6,652
10,103
25,160
23,261
7,680
16,207
78
121,225

หน่วย : คน
ร้อยละ

26
5
8
21
19
6
13
0
100
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• ส� ำ หรั บ ความต้ อ งการแรงงานระดั บ ปริ ญ ญาตรี 1 มี ค วาม
ต้องการแรงงานมากที่สุดในสาขาการจัดการและการบริหาร
องค์กร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 รองลงมาเป็น
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น
วิศวกรรมเครื่องกล สัดส่วนประมาณร้อยละ 8 และวิศวกรรม
ไฟฟ้า ประมาณร้อยละ 7 ของความต้องการแรงงานระดับ
ปริญญาตรีทงั้ หมด โดยระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์
มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์
คอมพิ ว เตอร์ วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ท างอาหาร และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล�ำดับ
1

• ในสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ค วามต้ อ งการแรงงานในสาขา
การจัดการและการบริหารองค์กรมากที่สุด รองลงมาคือ
สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด คิดเป็นสัดส่วนรวมกว่า
ร้อยละ 51 ของความต้องการแรงงานในสาขาบริหารธุรกิจ
ทั้งหมด
• ในสาขาการเกษตรมีความต้องการแรงงานในสาขาสัตวศาสตร์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 ของความต้องการแรงงานระดับ
ปริญญาตรีในสาขาเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขา
ธุรกิจเกษตร และสาขาประมง ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสาขาย่อย (ดังแผนภาพแสดงความต้องการแรงงานระดับ
ปริญญาตรี)

ความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปส�ำหรับโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมในปี 2560
5 อันดับแรก จ�ำแนกตามสาขาการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการทั้งหมด

จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการทั้งหมด

เครื่องกล 1,704 คน
ไฟฟ้า 1,580 คน
คอมพิวเตอร์ 1,287 คน
อุตสาหการ 1,050 คน
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 622 คน

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 470 คน
เทคโนโลยีทางอาหาร 461 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 312 คน
เคมี 284 คน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 221 คน

บริหารธุรกิจ

เกษตรกรรม

จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการทั้งหมด

จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการทั้งหมด

การจัดการและการบริหารองค์กร 1,804 คน
การบัญชี 1,428 คน
การตลาด 1,406 คน
ควบคุมการผลิต 617 คน
บริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์ 603 คน

สัตวศาสตร์ 193 คน
ธุรกิจเกษตร 49 คน
คหกรรม 42 คน
ประมง 37 คน
พืชไร่ 24 คน

9,458 คน

9,144 คน
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3,591 คน

417 คน
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในประเทศไทยในปี 2560
ขั้นค�ำขอสุทธิ

• โครงการที่ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม โดยตรงจากต่ า งประเทศใน
ประเทศไทยในปี 2560 (ม.ค. - ธ.ค.) มีจ�ำนวน 818 โครงการ
และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 282,696 ล้านบาท
FDI

โครงการทั้งหมด

โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน

โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน

ล้านบาท

ล้านบาท

818 (56.1%)
282,696 (35.4%)

1,457

797,978

• โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนและมีเงิน
ลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท มีจ�ำนวน 59 โครงการ ซึ่ง
ในเชิงจ�ำนวนโครงการนัน้ คิดเป็นเพียงร้อยละ 7.2 ของจ�ำนวน
โครงการทัง้ หมดเท่านัน้ ถึงแม้วา่ จ�ำนวนโครงการจะมีสดั ส่วน
ที่น้อย แต่มูลค่าการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่นั้นสูงถึง
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทั้งหมด การลงทุนในกิจการขนาดเล็ก
ที่มีมูลค่าต�่ำกว่า 50 ล้าน มีจ�ำนวน 478 โครงการ ซึ่งสูงถึง
ร้อยละ 58.4 ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด ทั้งนี้มีมูลค่า
การลงทุน 6,036 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงแค่ร้อยละ 2.1 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดเท่านั้น
• จ� ำ นวนโครงการลงทุ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นสาขาบริ ก ารและ
สาธารณูปโภค 346 โครงการ (ร้อยละ 42.3 ของจ�ำนวนค�ำขอ
จากต่างชาติทั้งสิ้น) ล�ำดับที่ 2 ได้แก่ หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 182 โครงการ (ร้อยละ 22) และล�ำดับที่
3 ได้แก่ หมวดโลหะและเครื่องจักร จ�ำนวน 144 โครงการ
(ร้อยละ 17.6)
• มูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่มาจากหมวดโลหะและเครื่องจักร
โดยมีมูลค่า 84,182 ล้านบาท (ร้อยละ 29.8 ของมูลค่า
เงินลงทุนจากต่างชาติทั้งสิ้น) ล�ำดับที่ 2 คือ หมวดบริการ
และสาธารณูปโภค โดยมีมูลค่าการลงทุน 71,571 ล้านบาท
(ร้อยละ 25.3) ล�ำดับที่ 3 ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์เคมีและ
กระดาษ โดยมีมูลค่า 56,940 ล้านบาท (ร้อยละ 20)

• โครงการส่วนใหญ่หากนับตามจ�ำนวนโครงการแล้ว เป็น
โครงการใหม่ 374 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.7 ของ
จ�ำนวนโครงการทั้งสิ้น ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่แล้ว
มาจากโครงการขยาย 444 โครงการ ซึ่งมีมูลค่า 218,387
ล้านบาท (ร้อยละ 77)
• โครงการที่ ยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม ตามนโยบายของรั ฐ บาล
มีจ�ำนวน 379 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ�ำนวน
โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น และมีมูลค่า
การลงทุนรวม 215,381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของ
มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น จากต่ า งชาติ ทั้ ง สิ้ น โดยกิ จ การที่ มี มู ล ค่ า
การลงทุนมากที่สุด ได้แก่ กิจการยานยนต์และชิ้นส่วน
โครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริมจ�ำแนกตามกิจการเป้าหมาย
กิจการเป้าหมาย

ยานยนต์และชิ้นส่วน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
แปรรูปอาหาร
ท่องเที่ยว
การแพทย์
ดิจิทัล
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อากาศยาน
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน
โครงการ

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

26
24
15
15
116
13
6
379

9,621
7,878
17,983
3,394
1,610
1,414
1,870
215,381

45
51
68

73,058
54,831
43,752

• มี ก ารลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศที่ ตั้ ง โครงการอยู ่ ใ น
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ทั้งสิ้น 262 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32
ของโครงการทั้งสิ้น และมีมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 172,142
ล้านบาท ซึง่ เป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 61 ของมูลค่าเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศทั้งสิ้น
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

ชลบุรี

137

โครงการ

51,071
ล้านบาท

ระยอง

95

โครงการ

92,789
ล้านบาท
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• ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริม
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด โดยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่
อาทิ กิจการรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม แบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์
ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่ากว่า 19,016 ล้านบาท
กิจการผลิตยางเทอร์โมพลาสติก พอลิเอไมด์ชนิดพิเศษและ
คอมพาวด์ มูลค่า 15,182 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์
มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท รองลงมาคือ สิงคโปร์ มีปริมาณ
เงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 14 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่ง
ทางอากาศ มูลค่ารวม 6,578 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการร่วมทุน
ระหว่างไทยและสิงคโปร์) อันดับที่สามคือ จีน มีปริมาณ
เงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทงั้ หมด มีโครงการยืน่ ขอรับการส่งเสริม
การลงทุนเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิต Fiberglass
Roving มูลค่า 2,751 ล้านบาท และกิจการโรงแรม มูลค่า
2,532 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ขอรับ
การส่งเสริม 10 อันดับแรก
หน่วย : ล้านบาท

ฉะเชิงเทรา

30

โครงการ

28,282
ล้านบาท

282,696

1 ญี่ปุ่น

256 โครงการ

133,002

3 จีน

87 โครงการ

27,514

5 เนเธอร์แลนด์

28 โครงการ

15,842

7 มาเลเซีย

22 โครงการ

8,235

รวม

262

โครงการ

172,142
ล้านบาท

FDI

818 โครงการ

9 อินโดนีเชีย

5 โครงการ

6,210

2 สิงคโปร์

88 โครงการ

40,366

4 สหรัฐอเมริกา

33 โครงการ

20,022

6 ไต้หวัน

49 โครงการ

9,036

8 ฮ่องกง

41 โครงการ

7,156

10 ออสเตรเลีย

15 โครงการ

4,550

88
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ขั้นอนุมัติ

• จ� ำ นวนโครงการจากต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ นปี 2560
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หมวดบริ ก ารและสาธารณู ป โภค คิ ด เป็ น
ร้อยละ 29 ของจ�ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ทั้งสิ้น โดยมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ
ด้วยกัน เช่น โครงการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล
ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางท่อ เป็นต้น รองลงมาคือ กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็น
ร้อยละ 28 โดยมีโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม แบตเตอรีส่ ำ� หรับรถยนต์ไฟฟ้า ชิน้ ส่วน
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

• โครงการจากต่างชาติทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปี 2560 มี 730 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด (ไทยและ
ต่างชาติรวมกัน) มูลค่าเงินลงทุนรวม 227,053 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 36.3 ของมูลค่าเงินลงทุนทัง้ หมดของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ
FDI

โครงการทั้งหมด

โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน

โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน

ล้านบาท

ล้านบาท

730 (59.5%)

1,227

227,053 (36.3%)

625,077

• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ
ปีละ 396,663 ล้านบาท

• โครงการลงทุนขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั การอนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุน
และมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท มีจ�ำนวน 48
โครงการ ซึง่ ในเชิงจ�ำนวนโครงการนัน้ คิดเป็นเพียงร้อยละ 6.6
ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมดเท่านั้น ถึงแม้ว่าจ�ำนวนโครงการ
จะมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ย แต่มลู ค่าการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่
นั้นสูงถึงร้อยละ 73.8 ของมูลค่าทั้งหมด การลงทุนในกิจการ
ขนาดเล็กทีม่ มี ลู ค่าต�ำ่ กว่า 50 ล้านบาท มีจำ� นวน 441 โครงการ
ซึ่งสูงถึงร้อยละ 60.4 ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด ทั้งนี้
มีมลู ค่าการลงทุน 5,806 ล้านบาท ซึง่ เป็นเพียงแค่รอ้ ยละ 2.6
ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดเท่านั้น
2.3% 2.9%
5.5%

• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่า
209,968 ล้านบาทต่อปี

14.7%

จ�ำนวน
โครงการอนุมัติ
จ�ำแนกตาม
สาขาการลงทุน

44.4%

• มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจากกิจการหมวดเคมีภณ
ั ฑ์และ
กระดาษ มูลค่า 47,358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของ
รายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 29.6

1.6%
3.8%

7.7%
20.3%

มูลค่า
โครงการอนุมัติ
จ�ำแนกตาม
สาขาการลงทุน

23.7%
29.3%

15.1%

6.6%

14.2%

โลหะ/เครื่องจักร

E&E

เคมีภัณฑ์

บริการ

เกษตร

เหมืองแร่/เซรามิก

อุตสาหกรรมเบา
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กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
90

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ

94

อุตสาหกรรมยานยนต์

96

อุตสาหกรรมอากาศยาน

97

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ

100 อุตสาหกรรมการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษหรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
103 อุตสาหกรรมบริการมูลค่าเพิ่มสูง
105 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล

90
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อ้อยเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ การแปรรูป
มันส�ำปะหลังหรือน�้ำมันปาล์มเป็นเคมีภัณฑ์หรือเครื่องส�ำอาง
และการใช้เซลล์สัตว์ในการผลิตยาชีววัตถุเพื่อรักษาโรคมะเร็ง
เป็นต้น การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพจะมีการน�ำเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์กับการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
เกษตรให้มมี ลู ค่ามากขึน้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา
ได้จัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา หรือบางประเทศในยุโรปได้มีการก�ำหนด
นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเพือ่ พัฒนาสหภาพยุโรปในปี 2572 ด้วย

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ
ประเทศไทยได้รบั การยอมรับว่าเป็น 1 ใน 8 ประเทศของโลก
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ทั้งพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ และทรัพยากรชีวภาพ (Bioresource) ที่เป็น
ฐานส�ำคัญของการเกษตรอุตสาหกรรมและการแพทย์
รัฐบาลภายใต้การน�ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็น
ถึ ง จุ ด แข็ ง ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและทรั พ ยากร
ชีวภาพของประเทศไทย รวมทั้งแนวคิดเรื่องการพัฒนาสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน”
ขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ผนวกกั บ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิจในแนวทาง “เศรษฐกิจชีวภาพ” หรือ
“Bioeconomy” ขึน้
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) คือ การใช้ผลผลิตจากธรรมชาติ
หรือสิง่ มีชวี ติ ไม่วา่ จะเป็นจากพืช จากสัตว์ จากจุลนิ ทรีย์ มาสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น
การแปรรูปข้าวเป็นเอทานอลใช้เป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพ การแปรรูป

ส�ำหรับประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับ Bioeconomy ดังที่
จะเห็นจากรัฐบาลได้กำ� หนดกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
รวมทั้งกิจการพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม
เป้ า หมาย เพื่ อ ตอบสนอง Thailand 4.0 อย่ า งไรก็ ดี สิ่ ง ที่
ประเทศไทยต้องเร่งด�ำเนินการคือ การพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจยั และพัฒนา เพือ่ ให้สามารถน�ำผลงานวิจยั มาใช้ในเชิงพาณิชย์
และสามารถดูดซับองค์ความรู้จากผู้ผลิตและนักวิจัยต่างชาติได้
การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือบริษัทต่างชาติที่มี
องค์ความรู้เชิงเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการเติมเต็ม Missing Link
ให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพในลักษณะของ
ห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) กับการ
พัฒนาประเทศ

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นหัวใจส�ำคัญ โดยเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biotechnology) จะเป็นการน�ำเอาความรู้ทางด้านต่างๆ
ของวิท ยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่ง มีชีวิตหรือ ชิ้นส่ว นของ
สิง่ มีชวี ติ เพือ่ ใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามทีต่ อ้ งการ โดยสามารถ
ใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น
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1. เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การเกษตร คือ การพัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเซลล์พืช การตัดแต่ง
ยีน ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้
การตัดแต่งยีนเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อศัตรูพืช
หรือโรคพืช และการพัฒนาผลไม้ให้สุกงอมช้า เป็นต้น

2. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร คือ การเพิ่ม
คุ ณ ค่ า ผลผลิ ต ของอาหาร ตั ว อย่ า งเช่ น การลดปริ ม าณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดง และการท�ำให้โคและสุกรเพิ่มปริมาณ
เนื้อ เป็นต้น

3. เทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ การลดการใช้
สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การน�ำของเสีย
จากสิ่งมีชีวิตไปท�ำปุ๋ยหรือการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์
และการใช้จุลินทรีย์ในการก�ำจัดขยะหรือน�้ำเสีย เป็นต้น
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4. เทคโนโลยีชีวภาพด้านเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพ
ตัวอย่างเช่น การผลิตวัคซีนป้องกันโรค การผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีเพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยโรคและการเยียวยารักษา และการใช้
เทคโนโลยีดีเอ็นเอตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือ
โรคทางพันธุกรรมต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้การสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพไม่เพียงแต่ต้องสนับสนุน
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งถือเป็น Core Technology ในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพใหม่ๆ หากแต่ต้องสนับสนุน
เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาทั้งห่วงโซ่การผลิต ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ
จ�ำเป็นต้องใช้พืชเป็นวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ
ของวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเกษตรกรรมของไทยให้เป็น Smart
Agriculture พร้อมกับพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องอาศัยระบบฐานข้อมูลในการพยากรณ์และเตือนภัย
เพื่อสร้างเกษตรแม่นย�ำ (Precision Agriculture) ตลอดจน
ต้อ งสนับสนุนการผลิตเครื่อ งจักรกลการเกษตรหรือ หุ่นยนต์
เพื่อการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำลง แต่ได้ผลผลิต
มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น
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บีโอไอกับการส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพในปี 2560

ในปี 2560 มีการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม Bioeconomy รวมทั้งสิ้น 183 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 46,020 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทกิจการ

ยื่นขอรับการส่งเสริม
จ�ำนวน
โครงการ

1.1 กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกันก�ำจัด
4
ศัตรูพืชชีวภัณฑ์
1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)
1.5 กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์
59
1.6 กิจการฆ่าและช�ำแหละสัตว์
2
1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
8
1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
3
1.10 กิจการผลิตน�้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นน�้ำมันจากถั่วเหลือง)
11
1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก
1
วัตถุดิบทางธรรมชาติ
1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
24
1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นที่มี
5
ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้ง ตากแห้ง เป็นต้น)
1.16 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะ หรือ
23
ของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร
1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)
66
หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.18 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2
(Food Supplement)
1.22 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
3
3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
11
6.10 กิจการผลิตยา
30
6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์
4
จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา
3
7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
9
7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
13
8.1.1กิจการพัฒนา Biotechnology
4
รวม
285
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7,020

21
3
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ตั ว อย่ า งโครงการที่ น ่ า สนใจในปี 2560 เช่ น โครงการวิ จั ย
และพัฒนาระดับน�ำร่อง (Pilot Development) เพื่อผลิตไบโอ
เอทานอลจากวัตถุดิบ เช่น กากมันส�ำปะหลัง เป็นต้น โครงการ
คัดเลือกต้นข้าวโพดเพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะต้องท�ำการเก็บ
บันทึกข้อมูลในทุกๆ ระยะของการเจริญเติบโต เช่น วันปลูก โดย
นับจากวันให้น�้ำ และวันงอก นับจากวันปลูก ความแข็งแรงของ
ต้นกล้า จ�ำนวนต้นต่อหน่วยการทดลอง วันออกดอกตัวผู้ และ
วันออกดอกตัวเมีย ความสมบูรณ์และสม�่ำเสมอของต้น เป็นต้น
โครงการบริการทดสอบเนื้อเยื่อจากไขมันช่วงท้อง เพื่อแยกและ
เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก�ำเนิด (Stem Cells) และเก็บรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถน�ำมาใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ และโครงการวิจัย
พัฒนาและผลิตเภสัชชีววัตถุและยาชีววัตถุในกลุ่มโมโนโคลนอล
แอนติบอดี ซึ่งเป็นยาชีววัตถุที่ผลิตจากเซลล์สัตว์ 6 รายการ
แนวใหม่ ที่ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทยมาก่อน เพื่อใช้ส�ำหรับ
รักษาโรคในคนในกลุ่มรักษาโรคมะเร็ง (มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
มะเร็งเต้านม มะเร็งล�ำไส้) และโรคแพ้ภูมิตัวเอง (โรครูมาตอยด์
โรคภูมิแพ้ และโรคสะเก็ดเงิน) เป็นต้น
จากสถิติในปีที่ผ่านมาพบว่า BOI มีบทบาทในการส่งเสริมและ
ผลักดัน Bioeconomy ในหลายด้าน เช่น การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การวิจัยและพัฒนา
คิดค้นหายาชนิดใหม่ การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความเหมาะสม
และการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นชีวภาพ เป็นต้น ซึง่ คาดว่าโครงการ
เหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตดังนี้

1. ยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรของไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า/มูลค่าสูง เพือ่ ตอบสนองความต้องการบริโภค ทัง้ อาหาร
เพือ่ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอาหารทางการแพทย์

2. ยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของเกษตรกร
และการท�ำเกษตรสมัยใหม่ โดยส่งเสริมการใช้พนั ธุพ์ ชื ชนิดใหม่
และเทคโนโลยีที่มี
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3. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพของไทยที่ มี ข ้ อ มู ล
วิทยาศาสตร์รองรับและได้ตามมาตรฐานสากล

4. ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมใหม่ แ ละธุ ร กิ จ แนวใหม่ ด ้ ว ยการ
พัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร
ไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าสูง เช่น พลาสติกชีวภาพ หรือเชือ้ เพลิง
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

5. สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน เช่น ไบโอแก๊ส
ไบโอดีเซล จากการน�ำวัสดุในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร
มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือชุมชน

6. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการผลิตเวชภัณฑ์
ยาชีววัตถุ และยาในประเทศไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงตัวยา
และเพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทย
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพจะเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง
ในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสูก่ ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อท�ำให้เกิดการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยยังคงเป็นมิตรต่อประชาชนและ
สภาพแวดล้อม
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รถยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีการพัฒนาและมี
การผลิตแล้วในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
(Economy of Scale) ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle: HEV และ
Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ครอบคลุมทัง้ รถยนต์นงั่
รถกระบะ และรถโดยสาร

อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์โลกอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้าน
เทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ (Technology Disruption) โดยมุง่ ไปทีก่ ารใช้
พลังงานสะอาดอย่างพลังงานไฟฟ้ามาช่วยในการขับเคลือ่ นแทน
การใช้พลังงานฟอสซิล เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากตัวรถยนต์ ซึ่งเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาขึ้นและ
คาดว่าจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีหลักของภาคขนส่งในอนาคต
ด้วยประสิทธิภาพในการขับขี่ที่เหนือกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
สันดาปภายในและคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากตัวรถยนต์ จึงได้รบั การสนับสนุนจาก
รัฐบาลในหลายประเทศและผู้บริโภค ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ารายใหม่เกิดขึน้ ในตลาดและมีสว่ นแบ่งทางการตลาดเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ผผู้ ลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนส�ำคัญรายเดิมต้อง
เร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนไปสูก่ ารใช้ไฟฟ้ามากขึน้ ส่งผลให้การ
พัฒนาประสิทธิภาพของรถและชิ้นส่วนส�ำคัญ เช่น แบตเตอรี่
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและราคามีแนวโน้มลดลง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์โลกดังกล่าว ท�ำให้
ประเทศไทยต้องเร่งปรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้สอดคล้องกัน โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้เปิดให้การส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วน

ส�ำหรับการให้สิทธิประโยชน์จะพิจารณาจากระดับเทคโนโลยี
การใช้ไฟฟ้าในการขับเคลือ่ น โดยรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV)
ทีย่ งั ใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงปกติเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลือ่ น
จะได้รับสิทธิประโยชน์น้อยที่สุด โดยไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ที่ใช้ไฟฟ้า
จากภายนอกเป็ น พลั ง งานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นและไม่ มี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยจะได้รับสิทธิประโยชน์
สูงสุด
ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า 13 รายการ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของ
รถยนต์ไฟฟ้า (Core Technologies) เช่น แบตเตอรี่ Traction
Motor และระบบควบคุมการขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้าง
ห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ข้มแข็งและช่วยให้ไทยมีโอกาสเป็นฐานการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค
สถานี บ ริ ก ารอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
โครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ผี ลต่อการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและเพือ่ สร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
มาตรการสนับสนุนอื่นๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วรถยนต์ไฟฟ้า
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายรูปแบบ ทั้งมาตรการทาง
ภาษี การให้เงินอุดหนุนในการซื้อรถและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถ
แก่ผู้บริโภค และการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ส�ำหรับ
ประเทศไทยจะใช้มาตรการทางภาษีเป็นหลัก ได้แก่ การยกเว้น
อากรน�ำเข้ารถยนต์ทั้งคัน การลดหย่อนภาษีสรรพสามิต การ
สนับสนุนเงินบางส่วนส�ำหรับการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
(Charging Station)
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DCU

Front/Rear Axle for EV Bus

Inverter

BMS

Battery

Air-Conditioning
System/parts

DC/DC
Converter

EV Connector W/Plug & Socket

Electrical
Circuit
Breaker
Traction
Motor

Portable EV Charger
Charging Station

On-board Charger

DCU

ยื่นขอรับการส่งเสริม

อนุมัติให้การส่งเสริม

ประเภทกิจการ

จ�ำนวน
(โครงการ)

เงินลงทุนทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

จ�ำนวน
(โครงการ)

เงินลงทุนทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

4.16 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid
Electric Vehicles-HEV) และชิ้นส่วน
4.17 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลัก๊
(Plug-In Hybrid Electric Vehicles-PHEV) และ
ชิ้นส่วน
7.27 กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้า

5

45,572.80

1

19,016.00

3

2,342.86

0

0

1

600

0

0

สิทธิและประโยชน์ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

HEV

B1

• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
• ลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 50%

PHEV

A4+

• ยกเว้นภาษีเงินได้ 3-6 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
• ลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 50%

Electric Bus

A4+

• ยกเว้นภาษีเงินได้ 3-6 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
• สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมส�ำหรับ SMEs ไทย

BEV

A3+

• ยกเว้นภาษีเงินได้ 5-10 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
• ภาษีสรรพสามิตอัตราพิเศษ 2%

สิทธิและประโยชน์ส�ำหรับสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า

A3

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร/วัตถุดิบส�ำหรับส่งออก
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สถิติการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานในปี 2560
ยื่นขอรับการส่งเสริม
ประเภทกิจการ

อุตสาหกรรมอากาศยาน
อุตสาหกรรมอากาศยานจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต (New Engine of Growth) ทีม่ เี ทคโนโลยีและมูลค่าเพิม่
สูง ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันยังมี
ผู้ลงทุนในกิจการผลิตและซ่อมบ�ำรุงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ขนาดของธุรกิจการบินพาณิชย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
อากาศยาน

กิ จ การในอุ ต สาหกรรมอากาศยานที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การผลิตชิน้ ส่วนส�ำคัญ (Original
Equipment Manufacturer: OEM) และการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
(Maintenance, Repair, and Overhaul: MRO) ซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้จัดให้เป็นกิจการเป้าหมายที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษมาโดยตลอด และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด
เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมในระดับ Tier 1, 2
และ 3 ในประเทศให้มากยิ่งขึ้น การให้สิทธิประโยชน์ได้แบ่งตาม
ความซับซ้อนและความส�ำคัญของกิจการ ระดับเทคโนโลยี และ
เงินลงทุน รวมถึงจ�ำนวนผู้ประกอบการในกิจการนั้นๆ รวมทั้ง
ยังได้เปิดประเภทใหม่ๆ ส�ำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
กิจการอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับอวกาศ โดยให้สิทธิ
และประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ และกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยาน
หรืออวกาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่เอื้อต่อการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม

อนุมัติให้การส่งเสริม

จ�ำนวน
เงินลงทุน
จ�ำนวน เงินลงทุน
(โครงการ) (ล้านบาท) (โครงการ) (ล้านบาท)

กิจการผลิต
อากาศยานและ
ชิ้นส่วน

4

1,214.0

5

2,684.0

กิจการซ่อม
อากาศยานและ
ชิ้นส่วน

2

613.8

1

20.0

กิจการผลิต
อุปกรณ์เกีย
่ วกับ
อวกาศ

1

61.2

1

57.5

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พื้นที่น�ำร่อง
นิคมอุตสาหกรรมการบิน

จากการศึกษาพบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
มีความเหมาะสมที่สุดในการเป็นพื้นที่น�ำร่องส�ำหรับจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมการบิน แต่เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในเรือ่ งพืน้ ทีส่ ว่ นขยาย
ไม่เพียงพอ จึงได้เบนเข็มไปยังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดย
มี เ ป้ า หมายในการจั ด ตั้ ง อู ่ ต ะเภาเป็ น ศู น ย์ ซ ่ อ มอากาศยาน
(MRO) เนื่องจากตั้งอยู่ในท�ำเลที่เหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอ
กว่า 17,000 ไร่ และเป็นพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในแผนพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การขนส่งระบบราง และ
ทางหลวงหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ภายในรัศมีท�ำการ 50-100
กิโลเมตร จากสนามบินยังมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่จ�ำนวนมาก
ที่สามารถรองรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อส่งป้อน
ศูนย์ซ่อมได้ ซึ่งช่วยให้การขนส่งสินค้าท�ำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
แผนการพัฒนาพืน้ ทีแ่ บ่งได้เป็น 3 ระยะ รวมระยะเวลาประมาณ
12 ปี
การจัดท�ำแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินนี้เป็นบทบาท
ทีส่ ำ� คัญของภาครัฐในฐานะผูช้ นี้ ำ� ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
อากาศยานของประเทศไทยในอนาคต โดยริเริ่มโครงการที่มี
ความเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนต่อยอดการลงทุน
ภายใต้มาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งใน
ด้านสิทธิและประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อากาศยานของประเทศ ที่จะมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรม
การบินและศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน

97

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อัตโนมัติ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI นัน้ เป็นมาตรการทีส่ นับสนุน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งกลุ่มผลิต (Supply
Side) และกลุ่มผู้ใช้ (Demand Side) ส�ำหรับกลุ่ม Supply Side
นั้น ทาง BOI ให้การส่งเสริมครอบคลุมทั้ง Supply Chain ของ
อุตสาหกรรมนี้ สามารถขอรับการส่งเสริมได้ในประเภทกิจการ
ดังนี้
ประเภทกิจการ

สิทธิประโยชน์

กิจการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
4.5.1
กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
4.5.1.1 กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมและมีขั้นตอน
การพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) รวมถึงมีขั้นตอนการออกแบบระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง
4.5.1.2 กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมและมีขั้นตอน
การออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง
4.5.4

กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน

		

A1
A2
A3

กิจการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

5.3.2
กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณส�ำหรับระบบใยแก้วน�ำแสง (Optical
Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)
5.3.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำหรับโทรคมนาคมอื่นๆ

A2

5.4.3
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับโทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณส�ำหรับระบบใยแก้วน�ำแสง
(Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)
5.3.2.2 กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ส�ำหรับโทรคมนาคมอื่นๆ

A2

5.3.3

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and Measurement ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร

A2

5.4.4

กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and Measurement ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร/เครื่องมือแพทย์/
ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์

A2

5.3.4

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment

A2

5.4.5

กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment

A2

กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจการ Microelectronics Design
กิจการ Embedded System Design

A1
A1

กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Valve-added Software)

A1

กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

A1

5.6
5.6.1
5.6.2
5.7.3
7.13

A3

A3
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โดยผู ้ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ จ ะ
สามารถขอรับการส่งเสริมได้ในประเภทกิจการ 4.5.1 กิจการ
ผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม และ 4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต์
หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีกิจการที่
เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมนี้คือ กลุ่มผู้ออกแบบและพัฒนา
ระบบผลิตอัตโนมัติ (System Integrator: SI) คือ ผู้ประกอบการ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบ
อัตโนมัติพร้อมระบบซอฟต์แวร์ (Software) ตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม (Made to order) ซึง่ SI เป็นกลไกขับเคลือ่ น
หลักของอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งไทยมี
ผู ้ ป ระกอบการ SI ประมาณ 200 ราย ส� ำ หรั บ กิ จ การ SI
จะได้รบั สิทธิและประโยชน์สงู สุดคือ กลุม่ A1 ตามประเภทกิจการ
7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

นอกจากนี้ทางส�ำนักงานยังมีมาตรการพิเศษที่เป็นการส่งเสริม
การลงทุ น ในการน� ำ หุ ่ น ยนต์ ห รื อ ระบบอั ต โนมั ติ ม าใช้ ใ นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อีกด้วย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2557
เรือ่ งมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีโครงการที่ยื่นขอตามมาตรการนี้แล้ว
จ�ำนวน 43 โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 11,436 ล้านบาท
และอนุมัติโครงการไปแล้วจ�ำนวน 20 โครงการ เงินลงทุนรวม
ประมาณ 5,896.2 ล้านบาท โดยเป็นโครงการทีน่ ำ� เครือ่ งจักรและ
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในโครงการจ�ำนวน 14 โครงการ เงินลงทุน
รวมประมาณ 1,995.3 ล้านบาท ซึง่ จะเห็นได้วา่ ภาคอุตสาหกรรม
มีความต้องการทีจ่ ะปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิตและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วย
ยื่นขอรับการส่งเสริม

ประเภทกิจการ

อนุมัติให้การส่งเสริม

จ�ำนวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

จ�ำนวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

8

732.39

2

502.60

4.5.1.1 กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและ/หรื อ อุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ (Automation)
ทีม่ กี ารออกแบบทางวิศวกรรมและมีขนั้ ตอนการพัฒนาและออกแบบ
ระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) รวมถึงมีข้ันตอน
การออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง

9

668.26

1

26.00

4.5.1.2 กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและ/หรื อ อุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ (Automation)
ที่ มี ก ารออกแบบทางวิ ศ วกรรมและมี ขั้ น ตอนการออกแบบระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง

4

301.26

-

-

1

148.00

2

246.50

4.5.1

4.5.4

กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation)
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม

กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน
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การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2557

2558

2559

2560

รวม

จ�ำนวน
โครงการ

1

2

16

21

43

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

403

3,994

2,485

4,554

11,436

โดยมีจำ� นวนโครงการยืน่ ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนีเ้ พิม่ ขึน้
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแนวโน้มที่ดีว่าจะมีผู้ประกอบการ
ที่สนใจในการน�ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้มีกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ คือการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารมี ค วามต้ อ งการใช้ หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ
ให้มากขึน้ ก่อน (Demand) เพือ่ เป็นกลไกทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้เกิดการ
ซื้อหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Supply) ที่จะน�ำมาสู่การพัฒนา
อุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ใ นประเทศอี ก เป็ น
จ�ำนวนมาก โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการน�ำหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมาใช้มากที่สุดคือ อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
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ทั้งนี้มาตรการการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรโดยการน�ำหุ่นยนต์หรือ
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตาม
ประกาศที่ 1/2557 นั้น มีข้อจ�ำกัดที่จะให้การส่งเสริมเฉพาะ
กลุ่มประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลหรือกลุ่ม A เท่านั้น ทางส�ำนักงานจึงขอเสนอให้
ปรับปรุงมาตรการนี้ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยให้ผู้ประกอบการ
ที่ประกอบการในทุกประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม
สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนีไ้ ด้ ยกเว้นบางประเภท
กิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้ได้รับการส่งเสริม
รายเดิม เช่น กิจการประกอบรถยนต์ เป็นต้น พร้อมทั้งขยาย
เวลาการขอรับการลงทุนตามมาตรการนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2563
จากเดิมสิ้นสุดการให้ยื่นวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตามประกาศ
ที่ 9/2560 โดยมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ กรณีที่มี
การใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน จะได้รับสิทธิเพิ่ม
จากเดิมจ�ำกัดไม่เกิน 50% มาเป็นไม่เกิน 100% นอกจากนี้
ส�ำหรับกิจการในกลุม่ B ซึง่ หากเป็นการลงทุนใหม่ สามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับโครงการเดิมที่มีการปรับปรุง
ตามประกาศที่ 10/2560 เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้มกี ารน�ำระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในการผลิตนั้นอีกด้วย

การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สนับสนุนอุปทานกลุ่มผู้ผลิต

กระตุ้นอุปสงค์กลุ่มผู้ใช้

(Supply Side)

(Demand Side)
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robot & Automation)
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ในปี 2560 โครงการในกลุม่ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมียนื่ ขอรับ
การส่ ง เสริ ม รวมทั้ ง สิ้ น 32 โครงการ มี เ งิ น ลงทุ น รวมทั้ ง สิ้ น
113,633.3 ล้านบาท และเป็นทีน่ า่ สนใจว่าในจ�ำนวน 32 โครงการ
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมนี้ มีโครงการที่เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ชนิดพิเศษหรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals) ยื่นขอรับการส่งเสริมจ�ำนวน
6 โครงการ ด้วยเงินลงทุนสูงถึง 28,535 ล้านบาท โดยมีตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ที่ส�ำนักงานได้ให้การส่งเสริมไปแล้ว เช่น

อุตสาหกรรมการผลิต
พอลิเมอร์ชนิดพิเศษหรือ
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
ส�ำนักงานมีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อลิ เ มอร์ ช นิ ด พิ เ ศษหรื อ เคมี ภั ณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษ
(Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals) มาตั้งแต่
ปี 2558 โดยก�ำหนดให้สิทธิและประโยชน์ที่มากกว่าการผลิต
ผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยทั่วไปคือ การ
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี เนือ่ งจากเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนา ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษและ
มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศไทยและยังคง
มีการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงต้องกระตุ้นให้มีการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ชนิดดังกล่าวมากขึ้น
ตามนิยามของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Specialty
Chemical/Polymer คือ ผลิตภัณฑ์เคมีหรือพอลิเมอร์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
พิเศษเฉพาะที่เป็นประโยชน์ (Performance) ในการน�ำไปใช้งาน
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถหาได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีใช้
โดยทั่วไปในกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้คุณสมบัติพิเศษเฉพาะดังกล่าว
เกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรือกระบวนการผลิต (Synthesis) หรือ
เกิดจากการผสมสารเคมีหรือพอลิเมอร์หลายตัวก็ได้

• Isoprenol (IPEA) มีโครงสร้างทางเคมีคือ 3-Methyl-3Butene-1-ol เป็นสารเคมีที่ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย
นิยมใช้เป็นสารตัง้ ต้นหรือองค์ประกอบทางเคมี (Intermediate/
Building Block) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของน�้ำหอม, ยาฆ่าแมลง, วิตามิน และ
ยังถูกใช้เป็นสารตัง้ ต้นในการผลิต 3-Methyl-1,5-Pentanediol
(MPD) ส�ำหรับน�ำไปใช้ผลิตต่อเป็น Polyurethane (PU) เป็นต้น
• 3-Methyl-1,5-Pentanediol (MPD) เป็นสารเคมีที่ยังไม่มี
การผลิตในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึง่ มีผผู้ ลิตเพียงรายเดียว
ในโลกคือ Kuraray Co, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดย MPD
จะถูกน�ำไปใช้ผลิตเป็น Polyol ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิต
Polyurethane (PU) มีคุณสมบัติที่ช่วยให้ PU มีคุณสมบัติ
ทนต่อสารเคมี ทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อความชื้น มีความ
ยืดหยุ่นและโปร่งใส จึงนิยมน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น การเคลือบหนังเทียม การผลิตหมึกพิมพ์ และการผลิต
เส้นใย เป็นต้น
• Isophthaloyl Chloride เป็ น สารเคมี ที่ จ ะน� ำ ไปใช้ เ ป็ น
สารตั้งต้นหรือสารเติมแต่งเพื่อท�ำปฏิกิริยา Polymerization
ในการผลิต Aromatic Polyamide (Meta-Aramid Fiber) ซึ่ง
เป็น Engineering Polymer ชนิดหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะทนความร้อน
และรับแรงดึง/แรงอัดได้สงู ส�ำหรับน�ำไปใช้งานเป็นเส้นใยชนิด
พิเศษ เช่น ผลิตชุดนักดับเพลิง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ยังไม่มกี ารผลิตในประเทศไทย ส�ำหรับผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก
เช่น Iharanikkei Chemical (ญี่ปุ่น), Du Pont (สหรัฐเมริกา)
และ Transpek Industry (อินเดีย) เป็นต้น
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อุตสาหกรรมเคมี
และปิโตรเคมี ยื่นขอรับ
การส่งเสริมรวมทั้งสิ้น

32 โครงการ

มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น

113,633.3
ล้านบาท

• Silicone Fluid ชนิด Amino ได้จากการน�ำ Amino Base Oil
ที่บริสุทธิ์มาท�ำปฏิกิริยากับ Propylene Oxide และ Hexylene
Glycol ในปริมาณที่เหมาะสม จะได้ผลิตภัณฑ์ Silicone
Fluid ชนิด Amino Modified ส�ำหรับน�ำไปเป็นส่วนผสมใน
การผลิตน�้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยมีคุณสมบัติพิเศษท�ำให้เส้นใย
มีความนุ่มได้นานขึ้น ลดรอยยับบนผ้าหลังผ่านกระบวนการ
ซัก และช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าเหลือง
• Silicone Fluid ชนิด Polyether Modified ส่วนใหญ่จะใช้
เป็น Emulsifier ในการผลิตเครื่องส�ำอางประเภทต่างๆ เช่น
ครีมรองพื้น ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว เป็นต้น ซึ่ง Emulsifier
โดยทั่ ว ไปมั ก จะเป็ น ชนิ ด Water Base ซึ่ ง มี ข ้ อ เสี ย คื อ
เครือ่ งส�ำอางจะติดอยูบ่ นผิวไม่ได้นาน แต่ผลิตภัณฑ์ Silicone
Fluid ชนิด Polyether Modified เป็น Emulsifier ชนิด Oil
Base ที่มีส่วนผสมของ Silicone Oil ในอัตราส่วนที่มากกว่า
ส่วนผสมที่เป็นน�้ำ ซึ่งเป็นชนิดที่หาได้ยาก มีประสิทธิภาพ
ที่ท�ำให้น�้ำกับน�้ำมันเข้ากันได้ดี และป้องกันการแยกชั้นของ
เครื่องส�ำอาง จึงถูกน�ำไปใช้ในการผลิตเครื่องส�ำอางแบบ
Long Lasting โดยจะมีคุณสมบัติให้ความรู้สึกนุ่ม ลื่น กันน�้ำ
และสามารถติดอยู่บนผิวได้ยาวนาน
• Hydrogenated Styrenic Block Copolymer (HSBC) เป็น
ยางเทอร์โมพลาสติกจากสไตรีน (Styrenic Thermoplastic
Elastomers) ชนิดหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย
โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วย Polystylene (PS) เป็นส่วนแข็ง
กระจายตัวอยู่ใน Polyethylene (PE) และ Polybutylene (PB)
ที่ เ ป็ น ส่ ว นอ่ อ น ท� ำ ให้ มี ก ารผสมผสานคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข อง

พลาสติกและยางเข้าด้วยกันคือ มีความยืดหยุน่ อ่อนนุม่ คล้าย
ยางในช่วงอุณหภูมหิ อ้ ง และเมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ จะอ่อนตัวและ
ไหลได้เหมือนพลาสติก และมีความเสถียร แข็งแรง และทนต่อ
สภาพอากาศและอุณหภูมติ า่ งๆ ได้ดกี ว่ายางเทอร์โมพลาสติก
จากสไตรีนที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น Styrene-ButadieneStyrene (SBS) ที่เปื่อยยุ่ยได้ง่ายกว่า เป็นต้น จึงนิยมน�ำไปใช้
เป็นอุปกรณ์กฬี ากลางแจ้ง หรือชิน้ ส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มีผู้ผลิตรายใหญ่
คือ Kraton Coporation (สหรัฐอเมริกา) และ Kuraray (ญี่ปุ่น)
• Polyamide 9T (PA9T) เป็ น Engineering Polymers
ชนิ ด หนึ่ ง มี ชื่ อ ทางเคมี คื อ Poly (Nanomethylene
Terephthalamide) ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ก ารผลิ ต ในประเทศไทย
โครงสร้ า งโมเลกุ ล มี Nonanediamine ซึ่ ง เป็ น สายของ
9 Carbon Atoms จับกันด้วยพันธะเดี่ยว ท�ำให้มีความ
สามารถในการทนความร้อน ทนต่อสารเคมี ทนต่อการขีดข่วน
ดูดซึมน�้ำน้อย และคงตัวได้ดีกว่า Polyamide ชนิดอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังมีคณ
ุ สมบัตทิ นต่อรังสียวู ี ทนอุณหภูมไิ ด้ระหว่าง
-50 ถึง 240 ํc มีความเสถียรเมื่อขึ้นรูป มีความแข็งแรง และมี
ความยืดหยุ่น จึงนิยมน�ำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวในโลกคือ Kuraray
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โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ

12 โครงการ

มีเงินลงทุนรวมประมาณ

26,300
ล้านบาท

จากตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เคมีและพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งยัง
ไม่เคยมีการผลิตในประเทศไทยมาก่อน รวมทั้งมีผู้ผลิตน้อยราย
ในโลก เนื่องจากเป็นสารเคมีหรือพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส�ำหรับใช้งานเฉพาะด้าน จึงต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิตและ
ต้องใช้การวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
ปัจจุบันความต้องการส�ำหรับ Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals ยังมีในปริมาณที่ไม่มากนัก โดยจะอยู่ใน
4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
และเครื่องส�ำอาง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มเคมีภัณฑ์ส�ำหรับ
การก่อสร้าง โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุดส�ำหรับ Specialty Chemicals
คือ กลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์สำ� หรับอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สารลดแรงตึงผิว และเคมีภัณฑ์
เพื่อการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีการใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
ยานยนต์ เยื่อและกระดาษ พลาสติก สิ่งพิมพ์ และการผลิต
น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
ส�ำหรับความต้องการใช้ Specialty Polymers นั้น มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้พอลิเมอร์เหล่านี้
ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ทีม่ แี นวโน้มการใช้พลาสติก
ทดแทนเหล็กมากขึ้น เนื่องจากท�ำให้มีน�้ำหนักเบาและลดการใช้
พลังงานลง แต่ยงั ได้คณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลเช่นเดิมหรือดีขนึ้ เช่น ความ

แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก แรงดึง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่า
เช่น ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม เป็นต้น ซึ่งพอลิเมอร์ชนิด
พิเศษนี้จะมีคุณสมบัติที่ดียิ่งกว่าพลาสติกวิศวกรรมทั่วไป
จากสถิติการให้การส่งเสริมการลงทุนที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2558
จนถึงปี 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษแล้ว 12
โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 26,300 ล้านบาท จึงเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีที่ในอนาคตประเทศไทยจะเป็น 1 ในประเทศชั้นน�ำที่มี
การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีมูลค่าสูงนี้
อย่างไรก็ตามยังมีผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษทีน่ า่ สนใจทีย่ งั มี
การผลิตเฉพาะในประเทศทีเ่ ป็นเจ้าของเทคโนโลยี เช่น กลุม่ High
Performance Specialty Polymer เช่น Polytetrafluoroethylene
(PTFE), Polyphenylene Sulfide (PPS) และ Fluorocarbon Rubber (FKM) เป็นต้น และกลุ่ม Ultra High Performance Specialty
Polymer เช่น Perfluoroelastomer (FFKM), Polyether Ether
Ketone (PEEK) และ PAI (Polyamide-Imide) เป็นต้น จึงเป็น
ภารกิจส�ำคัญของส�ำนักงานที่จะใช้เครื่องมือภายใต้นโยบายส่ง
เสริมการลงทุนในการที่จะชักจูงและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมายังบุคคลากรไทยต่อไป
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สถิติการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม High Value Services
ในปี 2560
ประเภทกิจการ

อุตสาหกรรมบริการ
มูลค่าเพิ่มสูง
นอกจากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต แล้ ว ธุ ร กิ จ บริ ก ารก็ เ ป็ น
อีกกลุ่มหนึ่งที่บีโอไอให้ความส�ำคัญ โดยเป็นหนึ่งในกลุ่ม
เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่
(New Engines of Growth) โดยกิจการ High Value Services
ที่บีโอไอให้การส่งเสริมจะประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. กิจการจัดตั้งส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน
(IHQ/ITC/TISO)
2. กิจการพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics and Airlines) ได้แก่ กิจการ
ขนส่งทางท่อ กิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ
กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์ (DC & IDC)
3. กิจการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว (Tourism)
ได้แก่ กิจการโรงแรม กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม กิจการ
สวนสนุก และกิจการศูนย์ประชุมขนาดใหญ่
4. กิจการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Training, Calibration, Testing)
ได้แก่ กิจการศูนย์ออกแบบทางวิศวกรรม กิจการบริการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
และกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
5. กิจการด้านบริการทางการแพทย์ (Medical Services) ได้แก่
กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

กลุ่มธุรกิจบริการและ
ธุรกิจศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
(IHQ/ITC)
กลุ่มพัฒนาโลจิสติกส์
กลุ่มด้านการส่งเสริม
และสนับสนุน
การท่องเที่ยว
กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่ม Medical
Services
รวม

ยื่นขอรับการส่งเสริม
จ�ำนวน
มูลค่า
โครงการ (ล้านบาท)

223

13,120

38 130,600
12
7,430

อนุมัติให้การส่งเสริม
จ�ำนวน
มูลค่า
โครงการ (ล้านบาท)

206

5,700

55 119,600
9
2,400

4

4

2

30

3

400

1

56

280 151,554

273 127,786

ในปี 2560 กิจการในกลุม่ High Value Services มีจำ� นวนโครงการ
และเงินลงทุนในส่วนการยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการ
อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนสูงกว่าปี 2558 ลงทุน (ปี 2558
มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมรวม 209 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม
18,264 ล้านบาท) แสดงถึงความสนใจในการลงทุนในกิจการ High
Value Services ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตั ว อย่ า งบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ในกิ จ การวิ จั ย และพั ฒ นา
ที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน เช่น
1. บริษทั เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในกิจการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กราฟีน นาโนคอมโพสิต
หมึกน�ำไฟฟ้า และการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดย
ร่วมลงทุนกับบริษทั เฮเดล กราฟีน อินดัสทรีส์ พีแอลซี ในการ
ศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษของกราฟีน (Graphene)
เพื่อน�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2. บริษทั สยามสเนล จ�ำกัด ในกิจการวิจยั และพัฒนากระบวนการ
คัดเลือกและผลิตเมือกหอยทาก โดยท�ำการศึกษาคิดค้นวิธี
การคัดเลือกหอยทากก่อนน�ำมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพือ่ น�ำ
มาใช้เป็นส่วนประกอบในเครือ่ งส�ำอาง
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ปี 2561 : ปีแห่งการเติบโตด้านกิจการ
High Value Services

ในปี 2561 คาดว่ากิจการในกลุ่ม High Value Services จะมี
การเติบโตอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
ด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกด้านวีซ่า
และใบอนุญาตท�ำงานให้แก่นกั ลงทุน การแก้ไขกฎหมายศุลกากร
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มากขึ้น และการแก้ไข
กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ส� ำ หรั บ กิ จ การบริ ก ารทางการแพทย์ (Medical Services)
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2560 เปดให้การสงเสริมในกิจการบริการทางการแพทย
เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนและผลักดันใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการบริการทางการแพทยครบวงจรใน 4 กิจการ ไดแก
1. กิ จ การบริ ก ารสาธารณสุ ข ด  า นแพทย  แ ผนไทย เพื่ อ เป  น
ทางเลือกสําหรับการบริการในอนาคต โดยจะไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2. กิจการศูนยการแพทยเฉพาะทางดานหัวใจ (โรคหลอดเลือด
หัวใจ ผาตัดหัวใจ และหัวใจลมเหลว) ดานมะเร็ง (เคมีบําบัด
และรังสีวิทยา) และดานไต (ศูนยไตเทียม) ซึ่งโรคดังกล่าว
เปนสาเหตุของการเสียชีวติ ในลาํ ดับตน ๆ ของคนไทย โดยจะ
ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป

3. กิ จ การสถานพยาบาลให  ก ารส  ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่
เฉพาะ เพื่ อ เป  น การกระจายการให  บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง
สําหรับประชาชนในพื้นที่หางไกล โดยใหการสงเสริมกิจการ
สถานพยาบาลเฉพาะใน 20 จังหวัด ที่มีรายไดตอหัวต�่ำ
หรือใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดน ซึ่งจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนเวลา 8 ป
4. กิจการบริการขนสงผูปวย แพทย หรืออุปกรณการแพทย
ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางเรือ เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงสถานพยาบาลไดรวดเร็ว โดยจะใหไดรับสิทธิยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
จากการสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ของรั ฐ บาล รวมทั้ ง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนทีเ่ น้นและให้ความส�ำคัญกับกิจการ High Value
Services มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพิ่มประเภทกิจการ
ใหม่ๆ ด้านบริการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้าน
การลงทุนในธุรกิจบริการ จึงคาดการณ์ว่าในปี 2561 กิจการ
High Value Services จะมีการขยายตัวมากกว่าในปี 2560
ที่ผ่านมา
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2. กลุ่มภาพยนตร์ เช่น กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย บริการแก่
ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ นิคมหรือเขตอุสาหกรรมภาพยนตร์
ได้รับสิทธิและประโยชน์ A3-A3 (ไม่จ�ำกัดวงเงินภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น)

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
ดิจิทัล
ในปี พ.ศ. 2560 Creative and Digital Industries ยังเป็น
สปอตไลท์ ใ นกลุ ่ ม สตาร์ ท อั พ (Startup) โดยข้ อ มู ล จาก
กระทรวงอุตสาหกรรมเผยว่า ในปีทผี่ า่ นมาจ�ำนวนสตาร์ทอัพ
ไทยเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น กว่ า 8,000 ราย จากเมื่ อ สองปี ที่ แ ล้ ว
ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ ดิจทิ ลั และเทคโนโลยี และเป็นคนรุน่ ใหม่
ที่มีแนวความคิดเป็นของตัวเองและอยากมีกิจการเป็นของ
ตัวเอง ในกิจการกลุ่มนี้จึงเน้นในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่ยัง
ไม่มีในตลาด หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
สิ่ ง ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม ให้ มี รู ป ลั ก ษณ์ ที่ มี ค วามสวยงาม มี ลั ก ษณะ
การใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่ใช้งานได้ง่าย
ปัจจุบันประเภทกิจการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล
อยู่ในข่ายการให้การส่งเสริมได้ เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2559 โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเบา เช่น กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ (Technical Fiber หรือ Functional Fiber) ผลิต
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
ผลิตกระเป๋า หรือรองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือ
หนังเทียม ผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน ผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับหรือชิ้นส่วน ได้รับสิทธิและประโยชน์ตั้งแต่
A1-B1
4. กลุ่มกิจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ได้ แ ก่ กิ จ การบริ ก ารออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เชิ ง
สร้างสรรค์ ได้รับสิทธิและประโยชน์ A1
สถิติการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Creative and
Digital Industries ในปี 2560
ยื่นขอรับการส่งเสริม

201
5,748

อนุมัติให้การส่งเสริม

โครงการ

กลุ่มดิจิทัล

ล้านบาท

ยื่นขอรับการส่งเสริม

3
2,060

ล้านบาท

ยื่นขอรับการส่งเสริม

25
5,893

กลุ่มอุตสาหกรรมเบา

กลุ่มกิจการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์

รวม

1
9

โครงการ
ล้านบาท

22
16,972
โครงการ

ล้านบาท

ยื่นขอรับการส่งเสริม

1
4

ล้านบาท

อนุมัติให้การส่งเสริม

โครงการ

1. กลุ่มดิจิทัล เช่น กิจการพัฒนา Embedded Software พัฒนา
Enterprise Software และ/หรือ Digital Content พัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) บริการวงจร
สื่ิอสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน�้ำ Cloud
Service นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตั้งแต่ A1-B2

โครงการ

อนุมัติให้การส่งเสริม

โครงการ

กลุ่มภาพยนตร์

217
4,959

อนุมัติให้การส่งเสริม

0
0

โครงการ
ล้านบาท

ยื่นขอรับการส่งเสริม

230
13,705

ล้านบาท

โครงการ
ล้านบาท

อนุมัติให้การส่งเสริม

โครงการ
ล้านบาท

240
21,940

โครงการ
ล้านบาท
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กลุ่มดิจิทัลเป็นกลุ่มที่มีการยื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุดใน
อุตสาหกรรม Creative and Digital Industries ในปี 2560 คือ 201
โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,748 ล้านบาท และประเภท
กิจการที่มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ
กิจการพัฒนา Enterprise Software และหรือ Digital Content มี
ผูย้ นื่ ขอรับการส่งเสริมทัง้ สิน้ 107 โครงการ มูลค่าการลงทุนทัง้ สิน้
537 ล้านบาท ซึง่ จะเห็นได้วา่ มีเงินลงทุนไม่สงู มากส�ำหรับกิจการ
ประเภทนี้ เนื่องจากส�ำนักงานได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรคนไทย
โดยไม่ได้กำ� หนดขนาดการลงทุนขัน้ ต�ำ่ “จะต้องมีขนาดการลงทุน
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท”
เช่ น เดี ย วกั บ ประเภทกิ จ การอื่ น ทั่ ว ไป แต่ ไ ด้ ก� ำ หนดเงื่ อ นไข
“จะต้ อ งมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเงิ น เดื อ นของบุ ค ลากรด้ า นการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี”
สถิติการจ้างแรงงานไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Creative and
Digital Industries ในปี 2560
ประเภทกิจการ

การจ้างงาน (คน)
ไทย

กลุ่มดิจิทัล
กลุ่มภาพยนตร์
กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
กลุ่มกิจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์
รวม

ต่างชาติ

4,239
127
2,524
10

544
1
663
0

6,900

1,208

ในปี 2560 ยังเป็นปีที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความตื่นตัว
มากขึ้น เนื่องจากการประสบความส�ำเร็จของภาพยนตร์ไทย ที่
สามารถไต่อันดับขึ้นไปเป็น 1 ใน 3 อันดับต้นของบ็อกซ์ออฟฟิศ
ในประเทศจีน และท�ำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท และยังได้รับ
โอกาสให้ฉายในอีกหลายประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีค�ำขอยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีมูลค่าเงินลงทุนสูงขึ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการ
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Movie Town) ซึ่งไม่มีผู้ยื่น
ขอรับการส่งเสริมมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี รวมทั้งยังมีการ
ยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการสร้างภาพยนตร์ไทยและกิจการ
บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ทั้งนี้ส�ำนักงานได้มีการปรับ
สิทธิและประโยชน์ในกิจการสร้างภาพยนตร์ไทยจากเดิมคือ A3
เป็น A3 (ไม่จ�ำกัดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น)
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเบามีมลู ค่าเงินลงทุนสูง เนือ่ งจากมีการขยาย
การลงทุนในกิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Technical
Fiber หรือ Functional Fiber) และกิจการผลิตเส้นด้ายหรือผ้า
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Yarn หรือ Functional Fabric)
โดยเป็นการจ�ำหน่ายไปยังต่างประเทศเป็นหลัก รวมทั้งในส่วน
ของการยื่นขอรับการส่งเสริมในการผลิตเครื่องนุ่งห่มก็เพิ่มขึ้น
ด้วย เนื่องจากมีการขยายก�ำลังการผลิตของบริษัทฯ ผู้จ�ำหน่าย
เสื้อผ้ารายใหญ่ของโลกทั้งเสื้อผ้าชุดกีฬาและเสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยังได้รับความไว้วางใจ
ในตลาดระดับสากล
กลุ่มกิจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มีผู้ยื่น
ขอรับการส่งเสริมเพียงรายเดียว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
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กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี

2560

108

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บีโอไอน�ำคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ดา้ นการลงทุน (Honorary Investment Advisor: HIA) เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี ณ ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ต้อนรับผูว้ า่ การมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี
พร้อมหารือความร่วมมือกับบีโอไอด้านอุตสาหกรรม
การขนส่ ง ทางอากาศ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก EEC ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560

เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจ�ำนวน 15,537,000 บาท ซึ่งรวบรวมจากเจ้าหน้าที่บีโอไอและบริษัทต่างๆ ที่ร่วมสมทบ เพื่อน�ำไปมอบให้
ประชาชนผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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คุณสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมและมอบนโยบายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
แก่ผู้บริหารบีโอไอและหัวหน้าส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศของบีโอไอทั้ง 14 แห่งทั่วโลก
ณ บีโอไอ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

รับนักธุรกิจจากบริษทั Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รับคณะ Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ประเทศ
สิงคโปร์ ทีศ่ นู ย์ประสานการบริการด้านการลงทุน เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
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รับคณะนักธุรกิจจากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
ทีศ่ นู ย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start
One Stop Investment Center: OSOS) เมือ่ วันที่ 30
พฤษภาคม 2560

รับคณะนักธุรกิจจากเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ศูนย์ประสาน
การบริการด้านการลงทุน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

จัดงาน Thailand Overseas Investment Forum 2017 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่โอกาสและลู่ทาง
การลงทุนไทยในอาเซียน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
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จัดสัมมนาน�ำเสนอผลการศึกษา “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ :
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย”
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่
22 สิงหาคม 2560

รั บ คณะผู ้ สื่ อ ข่ า วสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ศู น ย์ ป ระสานการบริ ก ารด้ า นการลงทุ น
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

จัดงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน” ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัด
เชียงราย เพื่อน�ำเสนอผลการศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน ปัญหาและอุปสรรคการลงทุนในประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน
ครั้งที่ 20 (The AEM-20th ASEAN Investment Area
(AIA) Council Meeting) ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
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จัดกิจกรรม Business Networking Reception เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่น ณ โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
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จั ด พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รและปิ ด การอบรม
หลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” รุน่ 12
และ 13 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ระหว่างปี 2560 น�ำคณะนักลงทุนไทยเดินทางไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ท�ำการส�ำรวจพื้นที่ รวมทั้งจับคู่ธุรกิจ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย
คาซัคสถาน อิหร่าน และศรีลังกา

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา (Department of
Commerce, US) เดิ น ทางมาตรวจสอบข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริง (Verification) กับ สกท. และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม
2560

จัดงานสัมมนา “Thailand-Bhutan Investment Forum 2017” เพื่อน�ำเสนอโอกาสและลู่ทางการลงทุน
ในราชอาณาจักรภูฏาน โดยมี Dasho Phuntso Norbu (Director General, Department of Industry,
Ministry of Economic Affairs Bhutan) เป็นผู้น�ำคณะ พร้อมกับนักธุรกิจภูฏานและนักลงทุนไทยเข้าร่วมงาน
ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
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สัมมนา

THAILAND TAKING OFF TO NEW HEIGHTS
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

1

2

3
1. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย รับความ
ท้ า ทายอย่ า งมั่ น คง” โดยรองนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิ ด
จาตุศรีพิทักษ์)
2. การเสวนาเรื่อง “เร่งเครื่องขับเคลื่อนไทยสู่มิติใหม่” โดย
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กนศ. (EEC)

4

3. การเสวนาเรื่อง “เดินหน้าพลิกโฉมประเทศไทย” โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม นางสาวดวงใจ อั ศ วจิ น ตจิ ต ร์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น นายคณิ ศ แสงสุ พ รรณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และนาวาเอก สมนึก
แก้วมะเริง รองผู้อ�ำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
4. การเสวนาเรื่อง “ก้าวใหม่ของไทยจากมุมมองเอกชนต่างชาติ” โดย Mr. Soji Sakai,
ประธานหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ Mr. Duncan Yu, รองประธานบริหาร กลุ่มบริษัท บีจีไอ
Mr. Alan Willits, ประธานบริหาร บริษัท คาร์กิลล์ เอเซีย แปซิฟิก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด และ
Ms. Angel Zhao, ประธานกลุ่มความเป็นผู้น�ำด้านโลกาภิวัตน์ กลุ่มบริษัท อาลีบาบา
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ที่ตั้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนและหน่วยงานในสังกัด
114 ทีต
่ ง
ั้ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และหน่วยงานในสังกัด
115 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7
116 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
118 คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2560
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ที่ตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานในสังกัด

สำ�นักงานใหญ่

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2553 8111
โทรสาร 0 2553 8222
เว็บไซต์: www.boi.go.th
อีเมล: head@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1194
อีเมล: osos@boi.go.th

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำ�งาน

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1194
อีเมล: visawork@boi.go.th
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

เชียงใหม่
90 ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิสิเนสพาร์ค
ถนนมหิดล ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 5329 4100
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล: chmai@boi.go.th
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

นครราชสีมา
2112/22 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4438 4200
โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล: korat@boi.go.th
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

ขอนแก่น
177/54 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล: khonkaen@boi.go.th
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

ชลบุรี
46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4997
อีเมล: chonburi@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

สงขลา
7-15 อาคารไชยยงค์ ถนนจุติอุทิศ 1
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล: songkhla@boi.go.th
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

สุราษฎร์ธานี
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�ำบลมะขามเตี้ย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล: surat@boi.go.th
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

พิษณุโลก
59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้นที่ 3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5524 8111
โทรสาร 0 5524 8752
อีเมล: phitsanulok@boi.go.th
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ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

Stockholm

Shanghai

New York

Beijing

Paris

Osaka

Tokyo

Seoul
Taipei
Sydney
Los Angeles
Frankfurt

Mumbai
Guangzhou

Tokyo
Thailand Board of Investment Tokyo Office
Royal Thai Embassy
8th Floor Fukuda Building West, 2-11-3
Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81 3 3582 1806
Fax : +81 3 3589 5176
E-mail : tyo@boi.go.th
Osaka
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

Shanghai
Thailand Board of Investment Shanghai Office
Investment Promotion Section
Royal Thai Consulate-General
No.18 Wanshan Road, Changning District,
Shanghai 200336 P.R.China
Tel : +86 21 5260 9876, +86 21 5260 9877
Fax : +86-21-5260-9873
E-mail : shanghai@boi.go.th
Beijing
Thailand Board of Investment Beijing Office
Royal Thai Embassy
No.40 Guang Hua Road,
Beijing, 100600, P.R.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
Royal Thai Consulate-General
No.36 Youhe Road, Haizhu District,
Guangzhou, P.R.C. 510310
Tel : +86 20 8385 8988 Ext 220-225
+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, Daeyeongak Center,
97, Toegye-Ro, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea
Tel : +82 2 319 9998
Fax : +82 2 319 9997
E-mail : seoul@boi.go.th
Mumbai
Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Royal Thai Consulate-General, Express Tower,
12th Floor, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point,
Mumbai, Maharashtra 400021
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
Suite 102, Level 1, 234 George Street,
NSW 2000, Australia
Tel : +61 2 9252 4884
Fax : +61 2 9252 4882
E-mail : sydney@boi.go.th
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คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2560

ประธานคณะทำ�งาน

นางอัจฉรา สุนทรครุธ

คณะทำ�งานและเลขานุการ

นางสาวศุธาศินี สมิตร

คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวคนธรส เหลาประดิษฐ์
นางสาวจันทะภัทร์ สายชุ่มอินทร์
นางสาวอุไรพร ใจมูลวงศ์
นางสาวนิศารัตน์ เขียนนิล
นายณพิสิษฐ์ วงษ์ประยูร
นางสาวเบญจภรณ์ เชิดโฉม
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คณะทำ�งาน

นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
นางสาวฉัตรแสง ธนารักษ์โชค
นายปิยะ อุดมก้านตรง
นายพลพัฒน์ นภาวรานนท์
นางสุภาดา เครือเนตร
นางสาวศัลยา อักษรมัต
นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก
นางสาวณภัทร ทัพพันธุ์
นายจิรพัชร์ เมธเศรษฐ์

นางสาววันทนา ทาตาล
นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์
นายเลิศชาย เอี่ยมไธสง
นางสาววนิดา อิทธิกุล
นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน
นางสาวลลิดา สอนสง
นายปรมะ ไชยะสุชีวะ

นายธนชาต ลาภพานิช
นางสาวอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว
นางสาวเยาวลักษณ์ ชนะหาญ
นางสาวสรัลลักษณ์ สายสุริยา
นางสาวอรทัย พิทยธนากุล
นางสาวต้องตา สุดมี
นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงท
THAILAND BOARD OF INVESTMEN

สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน
THAILAND BOARD OF INVESTMENT

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สำนักงานใหญ : 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 เว็บไซต : http://www.boi.go.th อีเมล : head@boi.go.th

