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PixLive Player Has been linked
with your account

OK

1. ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น “PixLive Player” 
สำหรับสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต
App Store (ios), Google Play (Android)

2. เปดแอพพลิเคชั่น 
“PixLive Player” 
แสกน QR Code 
ตามนี้

4. สังเกตเครื่องหมาย         ในหนังสือ
ใชแอพพลิเคชั่น สแกนภาพที่มีเครื่องหมาย

5. ภาพและเสียงจะปรากฎตอสายตาคุณ

3. เมื่อแสกน QR Code ระบบจะเชื่อมตอ
โดยแสดงขอความ
“PixLive Player Has been linked

with your account”
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สารจากเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Opportunity Thailand 
Innovation - Driven 
Economy

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ	 ที่ได้ด�าเนินการ 
มาตั้งแต่ปี	 2557	 ซึ่งเป็นปีแรกที่รัฐบาลภายใต้การน�าของ	 
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหาร
ประเทศ	 จนถึงปี	 2559	 เร่ิมเห็นผลอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น	 
รวมท้ังความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วง	 2	 ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การเร่งท�าความเข้าใจกับนักลงทุนและการประชาสัมพันธ  ์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยผ่านสื่อชั้นน�าทั้งในและ 
ต่างประเทศ	 โดยเน้นการน�าเสนอศักยภาพและความแข็งแกร่ง
ของพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของประเทศไทย	รวมทัง้มาตรการส่งเสรมิ
การลงทนุต่างๆ	ของรัฐบาล

ผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย	 ท�าให้
เมื่อเดือนสิงหาคม	 2559	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุตัดสนิใจประกาศปรับเป้าหมายมลูค่าการขอรับการส่งเสรมิ 
การลงทนุในปี	2559	จากเดมิ	450,000	ล้านบาท	ปรบัเพิม่ขึน้เป็น	
550,000	ล้านบาท	และเมือ่สิน้ปี	2559	ปรากฏว่า	ยอดการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนที่เกิดข้ึนจริงในปี	 2559	 มีจ�านวนท้ังส้ิน	 
1,546	 โครงการ	 มูลค่าการลงทุนรวม	 584,350	 ล้านบาท	 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในรอบปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
ก�าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายเรื่อง	เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	 นโยบายรัฐบาล	 และ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ	 7	 ปี	 (พ.ศ.	 2558	 -	
2564)	 เช่น	 การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ
คลัสเตอร์โดยเพ่ิมเติมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 การก�าหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับเมืองต้นแบบ	 3	 อ�าเภอใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และท่ีส�าคัญคือ	 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้น้อมน�าพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ที่ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
คนและชุมชน	มาจัดท�า	“มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น”  
ซึ่ ง เป ็นมาตรการที่ช ่วยสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพและ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 กิจการ
เกษตรแปรรปู	กจิการศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าชุมชน	และกจิการพฒันา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปเพื่อเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยระบบการผลิตที่ทันสมัย	 การขยาย
ช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	 และการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ 	 ยังมีสิ่งส�าคัญที่จะต้องกล่าวถึงคือ	 การแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 พ.ศ.	 2520	 และการออก
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ตลอดปี 2559 ทีผ่่านมา ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน ยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 
ตามวสิยัทศัน์ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการลงทนุ
ในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) กล่าวคือ  
“ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศ
และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็น
ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle  
Income Trap) และเติบโตอย่างย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย	ซึง่ส�านกังานได้ด�าเนนิการ 
มาตลอดปี	 2559	 และพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับนี้ได้มีผล 
ใช้บังคับอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อต้นป	ี2560	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

•	 การแก ้ ไขพระราชบัญญัติส ่ ง เสริมการลงทุน	 พ.ศ .	
2520	 ซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งที่	 4	 ได้เพิ่มเครื่องมือใหม่ใน 
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ประเทศไทยต้องการ	 ได้แก่	
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน	13	ปี	ส�าหรับกิจการที่
ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมขัน้สงู	และกจิการวิจัยและพฒันา
ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด	 จากเดิมที่กฎหมายก�าหนดให้ 
ได้รบัการยกเว้นสงูสดุไม่เกนิ	8	ปี	นอกจากนี	้ยงัมเีครือ่งมอืการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ	 50	 ของอัตรา
ปกติ	 เป็นระยะเวลาไม่เกิน	 10	 ปี	 ส�าหรับกิจการท่ีไม่ได้รับ 
การยกเว ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 การน�าเงินที่ใช ้ไปใน 
การลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ	 70	 
มาหักออกจากก�าไรสุทธิภายใน	10	ป	ีและการยกเว้นอากร 
ขาเข้าส�าหรับของท่ีน�าเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา	
รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

•	 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พ.ศ.	 2560	 เป็น
กฎหมายที่ช่วยเพิ่มเครื่องมือเพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่งในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าสูง
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีส�าคัญและสร้างประโยชน์อย่าง
สูงต่อเศรษฐกิจและสังคม	 โดยโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม
ภายใต้พระราชบัญญัตินี้	 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไม่เกิน	15	ปี	และอาจจะได้รับการพิจารณาให้เงิน 
สนับสนุนค่าใช ้จ ่ายในการลงทุน	 การวิจัยและพัฒนา	 
การส่งเสริมนวัตกรรม	 หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะ
ด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 รวมทั้งจะได้รับ 
สทิธิประโยชน์อืน่ๆ	ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุด้วย	

เครือ่งมอืส่งเสรมิการลงทนุใหม่จากกฎหมายทัง้สองฉบบัดังกล่าว 
จะช่วยท�าให้ประเทศไทยมีความสนใจในการลงทุนมากขึ้น	
โดยเฉพาะโครงการการลงทุนที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสูง	
ซึ่งส�านักงานจะน�าเสนอแนวนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้ 
เครื่องมือใหม่ในแต่ละประเภทต่อคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป
ดังน้ัน	 การขับเคลื่อนภารกิจภายใต ้ยุทธศาสตร ์ส ่งเสริม 
การลงทุนในระยะ	7	ป	ี(พ.ศ.	2558-2564)	รวมทั้งการด�าเนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข	พ.ศ.	 2560	 
และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พ.ศ.	 2560	
จึงถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากในปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 รวมทั้ง 
ในปีต่อๆ	 ไป	 เน่ืองจากยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงาน	 ไม่ว่าจะ
เป็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	การแข่งขันแย่งชิงการลงทุน
จากประเทศอ่ืนๆ	 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและบุคลากร
ที่มีทักษะสูง	 รวมทั้งป ัญหากฎระเบียบภาครัฐบางเรื่องท่ี 
ยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน	 แต่ดิฉันเชื่อมั่นว่า	 ประเทศไทย
จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายเหล่าน้ีได้อย่าง
แน่นอน	 และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อม
จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่าง	“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ท้ายที่สุดนี้	 ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงาน
กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างดี
ตลอดมา	ขอขอบคุณผูบ้ริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุทุกคน	ทีไ่ด้ร่วมกนัพฒันาองค์กร
สูก่ารเป็นหน่วยงานภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ	และขออาราธนาคุณ
พระศรีรตันตรยัอ�านวยพรให้ทกุท่าน	ประสบความสุข	ความเจริญ
สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ

นางหิรัญญา	สุจินัย

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง 
(Middle Income Trap) และเตบิโตอย่างยัง่ยนืตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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วิสัยทัศน์ อำานาจหน้าที่

ส่งเสรมิการลงทุนทีมี่คุณค่า	ทัง้ในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	เพือ่เพิม่ความสามารถ

ในการแข่งขัน	ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง	 (Middle	 Income	Trap)	และเติบโต

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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(1)	 ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทนุ	กฎหมายว่าด้วยการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบั
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2)	 ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย
(3)	 ด�าเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุน	 และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และความมั่นคงของประเทศ
(4)	 จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนส�าหรับผู้สนใจลงทุนและลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้บริการต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับ

การลงทนุ	ซึง่รวมถงึการอ�านวยความสะดวกและความช่วยเหลอืแก่ผู้สนใจลงทนุในการเตรียมโครงการลงทนุ	การหาผูร่้วมลงทุน	
และด�าเนินการตามโครงการลงทุน

(5)	 วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน	 ตรวจสอบและควบคุม	 ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการท่ีได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน

(6)	 ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน	 จัดท�ารายการความเหมาะสมของการลงทุน	 วางแผนส่งเสริมการลงทุน	 และประสาน 
การแก้ไขปัญหานักลงทุน

(7)	 ศึกษา	รวบรวม	และให้บริการข้อมูล	รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(8)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อำานาจหน้าที่

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ
1.	 หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.	 รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3.	 นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์
	 รองนายกรัฐมนตรี
4.	 นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	
	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
5.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
6.	 ปลัดกระทรวงการคลัง
7.	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
8.	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
9.	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
11.	ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.	ประธานสมาคมธนาคารไทย
13.	ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
14.	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15.	พลเอก	ศิริชัย	ดิษฐกุล
16.	พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์

ที่ปรึกษา
นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล
นายประกิจ	ชินอมรพงษ์
นางเพ็ญทิพย์	พรจะเด็ด

กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี

กรรมการ
1.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
4.	 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
6.	 เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
7.	 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

กลุมงานที่รายงานตรงตอเลขาธิการ

ศูนยบริการวีซา 
และใบอนุญาตทำงาน

ศูนยประสานการบริการ
ดานการลงทุน

 

• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหมและพิษณุโลก)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)

(สุราษฎรธานี)• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 

สำนักบริหารกลางกองความรวมมือการลงทุน
ตางประเทศ

กองสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ

ศูนยบริการลงทุน สำนักบริหาร
การลงทุน 1

สำนักบริหาร
การลงทุน 2

สำนักบริหาร
การลงทุน 3

สำนักบริหาร
การลงทุน 4

สำนักพัฒนาปจจัย  
สนับสนุนการลงทุน

 สำนักยุทธศาสตร
และนโยบายการลงทุน

 สำนักสารสนเทศ
การลงทุน

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

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศ

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

กลุมงานที่รายงานตรงตอเลขาธิการ

ศูนยบริการวีซา 
และใบอนุญาตทำงาน

ศูนยประสานการบริการ
ดานการลงทุน

 

• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหมและพิษณุโลก)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)

(สุราษฎรธานี)• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 

สำนักบริหารกลางกองความรวมมือการลงทุน
ตางประเทศ

กองสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ

ศูนยบริการลงทุน สำนักบริหาร
การลงทุน 1

สำนักบริหาร
การลงทุน 2

สำนักบริหาร
การลงทุน 3

สำนักบริหาร
การลงทุน 4

สำนักพัฒนาปจจัย  
สนับสนุนการลงทุน

 สำนักยุทธศาสตร
และนโยบายการลงทุน

 สำนักสารสนเทศ
การลงทุน

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

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศ

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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นางหิรัญญา สุจินัย
เลขาธิการ

ผู้บริหาร

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
รองเลขาธิการ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
รองเลขาธิการ

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

16

Book boi 2560.indb   16 6/15/2560 BE   09:03



นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน 
รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

นางสาวบงกช อนุโรจน์
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ผู้อำานวยการสำานัก/กอง/ศูนย์

1.	 นายยุทธศักดิ์	คณาสวัสดิ์
 ผู้อ�านวยการ ระดับสูง

2.	 นายเศกสรรค์	เรืองโวหาร
 ส�านักสารสนเทศการลงทุน

3.	 นายเจษฎา	ศรศึก
 ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

4.	 นางสาวชลีพร	เฮงตระกูล
 ส�านักบริหารกลาง 

5.	 นางสาวซ่อนกลิ่น	พลอยมี
 ส�านักการตลาดเพื่อการลงทุน

6.	 นางสาวบุษราคัม	ศรีรัตนา
 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

7.	 นางสาวอรสา	ไพบูลย์
 กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

8.	 นางสาวกาญจนา	นพพันธ์
 ศูนย์บริการนักลงทุน

3

7 8

1 2

654

รายงานประจ�าปี 2559 
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12

14

10 11

13

15

9.	 นายวีระ	พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
 ส�านักบริหารการลงทุน 1

10.	นายชาตร	ีลิ้มผ่องใส
 ส�านักบริหารการลงทุน 2 

11.	นายดุสิต	ไตรศิริพานิช
 ส�านักบริหารการลงทุน 3

12.	นายปริเยศ	พิริยะมาสกุล
 ส�านักบริหารการลงทุน 4 

13.	นางสาวพรรณ	ีเช็งสุทธา
 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

 14.	นางอัจฉรา	สุนทรครุธ
 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน  
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
 ส�านักบริหารการลงทุน 3

15.	นางปรียาพร	บูรณศิรินทร	์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร  
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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4

6

5

7

1.	 นายสลิล	วิศาลสวัสดิ์
 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2.	 นายนฤชา	ฤชุพันธุ์
 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

3.	 นางดลพร	อัชววรกุล
 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

4.	 นางสาวอารีย์	งามศิริพัฒนกุล
 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

5.	 นายพิสุทธิ์	โชคอ�าไพภรณ์
 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

6.	 นางสาวรัตนวิมล	นารี	ศุกรีเขตร
 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

7.	 นายวรกาญจน์	โกศลพิศิษฐ์กุล
 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

1 2 3

สำานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

รายงานประจ�าปี 2559 
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13
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8 9 10

8.	 นางสาววรวรรณ	นรสุชา
 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

9.	 นางสาวรัชนี	วัฒนวิศิษฏพร
 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต  
 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

10.	นายชูวงศ	์ตั้งคุณสมบัติ
 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

11.	นางสาวสุวรรณา	เลือดไทยณรงค์
 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

12.	นางสาวกอบสิร	ิเอี่ยมสุรีย์
 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

13.	นางสาวฐนิตา	ศิริทรัพย์	
 ณ นครลอสแอนเจลิส  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

14.	นางสาวกนกพร	โชติปาล
 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

รายงานประจ�าปี 2559
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6

2

4

3

5

ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

1.	 นางอรพิน	สวัสดิ์พานิช
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  
 (เชียงใหม่และพิษณุโลก) 

2.	 นางสาวบังอร	ฐิตะไพศาลผล
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  
 (นครราชสีมา) 

3.	 นายอิสระ	อมรกิจบ�ารุง
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3  
 (ขอนแก่น) 

4.	 นายชนินทร์	ขาวจันทร์
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  
 (ชลบุรี) 

5.	 นายพิชิต	เดชนีรนาท
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5  
 (สงขลา)

6.	 นายพัลลภ	บุญศิริ
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6  
 (สุราษฎร์ธานี)

รายงานประจ�าปี 2559 
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อัตรากำาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ

283
คน

145
คน

20
คน

ขาราชการ
84 199

พนักงานราชการ
30 115

ลูกจางประจำ
16 4

ขอมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560

3

216

81

13

0

13

99

33

0

0

3

17

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ

ต่ำกวา
ปริญญาตรี

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2559 (จ�าแนกตามลักษณะรายจ่าย)

ลักษณะรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปลี่ยนแปลงจากปี	2558
ปี2558	(ล้านบาท) ปี2559	(ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ

1.	ค่าใช้จ่ายด�าเนินกิจกรรม 378.7 368.0 -10.7 -2.8
	 •	 งบด�าเนินงาน	(ค่าสัมมนา	โฆษณา	 28.2 30.1 1.9 6.7
	 	 และวัสดุโฆษณา)
	 •	 งบรายจ่ายอื่น 350.5 337.9 -12.6 -3.6
2.		ค่าใช้จ่ายประจ�า 466.7 486.8 20.1 4.3
	 •	 งบบุคลากร 235.6 244.9 9.3 3.9
	 •	 งบด�าเนินงาน 231.1 241.9 10.8 4.7
3.	 ค่าใช้จ่ายลงทุน 21.2 17.4 -3.8 -17.9
	 •	 งบลงทุน 21.2 17.4 -3.8 -17.9
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 866.6 872.2 5.6 0.6

ปีงบประมาณ	2559	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น	872.2	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	2558	จ�านวน	5.6	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.6	ซึ่งสามารถจ�าแนกตามงบรายจ่ายได้ดังนี	้	
	 •	งบบุคลากร	จ�านวน	244.9	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	28.1	ของงบประมาณประจ�าปี	2559
	 •	งบด�าเนินงาน	จ�านวน	272.0	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	31.2	ของงบประมาณประจ�าปี	2559
	 •	งบลงทุน	จ�านวน	17.4	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2	ของงบประมาณประจ�าปี	2559
	 •	งบรายจ่ายอื่น	จ�านวน	337.9	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	38.7	ของงบประมาณประจ�าป	ี2559

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2559 (จ�าแนกตามกิจกรรม)
กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปลี่ยนแปลงจากปี	2558

ปี2558	(ล้านบาท) ปี2559	(ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ
1.	 การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 476.5 483.6 7.1 1.5
	 เป้าหมายและอุตสาหกรรมส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล
2.	 การด�าเนินภารกิจในต่างประเทศ 262.6 250.1 -12.5 -5.0
3.	 การเจรจาและท�าข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ 4.5 4.6 0.1 2.2
4.	 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 28.7 26.4 -2.3 -8.7
5.	 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 35.5 32.5 -3.0 -9.2
6.	 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40.3 53.8 13.5 25.1
7.	 การจัดน�าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย 16.5 19.2 2.7 14.1
	 ร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ

8.	 การจัดสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาคอาเซียน 2.0 2.0 0.0 0.0
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 866.6 872.2 5.6 0.6

จ�านวนบุคลากร วุฒิการศึกษา

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

(หน่วย:บาท)

2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,660,322.78 44,781,072.06

ลูกหนี้ระยะสั้น 30,337,274.85 27,827,037.80

วัสดุคงเหลือ 486,596.30 368,031.05

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,954,739.03 8,453,000.00

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน 81,438,932.96 81,429,140.91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 24,271,509.30 6,749,015.16

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 77,190,413.91 74,640,454.91

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 27,385,087.42 22,053,954.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 128,847,010.63 103,443,424.07

รวมสินทรัพย์ 210,285,943.59 184,872,564.98

ข้อมูลงบประมาณ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 8,938,303.09 16,318,331.93

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 19,776,010.73 22,902,333.12

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 17,911,071.02 17,409,331.99

เงินรับฝากระยะสั้น 3,946,371.87 5,187,481.34

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  - 185,584.91

รวมหนี้สินหมุนเวียน 50,571,756.71 62,003,063.29

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 2,853,252.61 886,501.00

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 5,000,000.00 5,000,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,853,252.61 5,886,501.00

รวมหนี้สิน 58,425,009.32 67,889,564.29

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 151,860,934.27 116,983,000.69

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 71,608,070.81 71,608,070.81

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 80,252,863.46 45,374,929.88

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 151,860,934.27 116,983,000.69

รายงานประจ�าปี 2559 
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับป	ีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

(หน่วย:บาท)

2559 2558

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 909,091,421.97 832,672,690.76

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 92,190.00 10,700.00

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค -1,603,295.61 95,484,441.25

รายได้อื่น  - -8,956,331.99

รวมรายได้ 907,580,316.36 919,211,500.02

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 297,845,220.84 281,874,989.21

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 50,891,648.60 52,289,944.75

ค่าตอบแทน 281,280.00 114,780.00

ค่าใช้สอย 487,068,886.19 442,749,961.83

ค่าวัสดุ 6,152,209.13 4,993,444.61

ค่าสาธารณูปโภค 21,556,446.92 19,548,446.83

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 27,579,004.59 15,189,216.94

ค่าใช้จ่ายอื่น -960,428.24 -8,053,229.04

รวมค่าใช้จ่าย 890,414,268.03 808,707,555.13

รายได้สูง/(ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 17,166,048.33 110,503,944.89

รายงานประจ�าปี 2559
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01

เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่ 
เน้นคุณภาพและเทคโนโลยีสูง 

1.5 ล้านล้านบาท
แผนการพัฒนาพื้นที่การลงทุนใหม่
แห่งอนาคต

กลไกการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
การลงทุน/
นโยบายส�าคัญ

EEC

STC
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Opportunity Thailand : 
Innovation - Driven Economy

ในปี 2559 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2560 รัฐบาลได้มี
เป้าหมายทีจ่ะประกาศให้คนไทยและทัว่โลกได้รับทราบ
ถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยด้าน 
การลงทนุ ทัง้ศักยภาพทีจ่ะก้าวสู ่Thailand 4.0 ซึง่จะ
เป็นเศรษฐกิจทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนการก�าหนด
พืน้ทีเ่ป้าหมายส�าหรับรองรับการลงทนุอตุสาหกรรม
แห ่งอนาคตคือ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 
ตะวันออก” (Eastern Economic Corridor: EEC) 
ที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งการประกาศเปิดตัวเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะ
ช่วยดึงดูดการลงทุนที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไขใหม่ 
และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ “Thailand 4.0” รวมทั้ง
การส่งเสรมิให้เกดิ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล
นัน้ “การลงทุนของภาคเอกชน” มบีทบาทส�าคญัเป็นอย่างมาก 
โดยนโยบายในอนาคตจะเน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Investment-led  
Transformation ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมใน 5 มิติ
ที่ส�าคัญ คือ Technology, Human Resource, Infrastructure,  
Enterprise และ Targeted Industries โดยจะให้ความส�าคัญ
กับ “คนและเทคโนโลยี” เป็นล�าดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการให้ 
สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

ดังนั้น เมื่อมองถึงศักยภาพของประเทศไทย รวมทั้งทิศทาง 
การส่งเสริมการลงทุนในอนาคต “Opportunity Thailand: 
Innovation - Driven Economy” จึงหมายถึง โอกาสของนักลงทุน
ทั้งไทยและต่างชาติ ที่จะน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วย 
ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเอเซีย ซึ่ง
ประเทศไทยมศีกัยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ ทีจ่ะรองรบั
การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์การลงทุน/นโยบายส�าคัญ
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เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม ่
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ได้ใช้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ
แล้ว ซึ่งความน่าสนใจย่อมลดน้อยลงไปส�าหรับนักลงทุน  
โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการส�าคัญจากต่างประเทศที่ม ี
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้เสนอขอแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ประกอบกับรัฐบาลได้เสนอ
กฎหมายฉบับใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ซึง่ทัง้สองพระราชบัญญัตไิด้มีผลใช้บังคับแล้วเม่ือต้นปี 2560 โดย
ได้มีการเพิ่มเครื่องมือด้านภาษีอากรเพื่อใช้ในการส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ให้เป็นที่ดึงดูดใจแก่นักลงทุนมากขึ้น

• การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ได้มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นการแก้ไขฉบับที่ 
4 โดยจะมีเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยท�าให้การส่งเสริมการลงทุน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย

1. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี ส�าหรับกิจการที่
ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงู และกจิการวิจัยและพัฒนา 
ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด จากเดมิท่ีกฎหมายเคย
ก�าหนดให้ได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี 

2. การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ส�าหรับกิจการที่
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. การน�าเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ไม่เกินร้อยละ 70 มาหักออกจากก�าไรสุทธิภายใน 10 ปี

4. การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของท่ีน�าเข้ามาเพื่อใช้ใน 
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

• พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 มีผลตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา โดยจะเพิ่มเครื่องมือ
ชกัจงูการลงทนุเพือ่ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกบัประเทศ
คู่แข่งในการดึงดูดกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีส�าคัญ
มาลงทุน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของประเทศ สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม 
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งต้องเป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม ่
ที่ไม่เคยมีการผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน หรือ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้ความรู้ 
ในการผลิตขั้นสูง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรม เป็นต้น 

ส�าหรับสิทธิประโยชน์ของพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี 

2. เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000 ล ้านบาท 
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา 
การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน

Investment-led
Transformation

Targeted 
Industries

Technology

Human 
Resource

InfrastructureEnterprise

New chapter of investment promotion

ให้ความส�าคัญกับ “คนและเทคโนโลยี” เป็นล�าดับแรก

Thailand 4.0
Core Technology Industrial Cluster

Bio-tech Agriculture & Food
Bio-Med Health & Wellness

Mechatronics Smart Devices & Robotics
Embedded Technology Digital & IOT
Service Design & Technology Creative, Culture and High Value 

Services

Investment 4.0
Form To

Volume-based Value-based
Capital-driven Innovation-driven

Physical capital Human capital
Manufacturing High value services
Sector-based & Standard 
Tax Incentive

Whole “tailored” packages & 
Negotiations
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ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้การสนับสนุนเงิน
ดังกล่าวจะต้องมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงการพิจารณา
รายละเอียดแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่ากับเงินที่สนับสนุนไป และเกิดประโยชน์ต่อภาค
อุตสาหกรรมไทย และประเทศไทยอย่างแท้จริง 

3.  สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
โดยไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล เช่น สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากร
ขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่น�ามาผลิตเพื่อส่งออก 
การอนุญาตให้น�าผู้ช�านาญการหรือช่างฝีมือต่างชาติเข้ามา 
ท�างานในประเทศ พร ้อมการให้บริการด ้านวีซ ่าและ
ใบอนุญาตท�างาน (Work Permit) เป็นต้น 

Eastern Economic Corridor:  
Gateway to Asia
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic  
Corridor: EEC) ประกอบด้วยพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จะมีการยกระดับเป็นพื้นที่
การลงทุนที่ส�าคัญในอนาคตของภูมิภาคเอเซีย โดยจะเป็นประตู
ไปสู่กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งประเทศ
เหล่านี้แนวโน้มการขยายตัวสูงใน 20 ปีข้างหน้า รวมทั้ง 
ยังจะเป็นประตูเชื่อมไปยังจีนและอินเดีย โดย EEC จะเป็น
ศนูย์กลางการค้าการลงทนุทีส่�าคญัของอาเซยีน เป็นจดุขนส่งและ
กระจายสินค้า เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นศูนย์กลาง
การบนิในภมูภิาค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัของเอเชยี

รัฐบาลจะมีการลงทุนเพ่ือสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและ
โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ในพื้นที่ EEC ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน 
ระบบราง เรอื และอากาศ โดยจะมกีารเชือ่มโยงระหว่างกรงุเทพฯ 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา มาบตาพุด 
และระยองเข้าด้วยกัน ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย โดยจะลงทนุในโครงการส�าคญัต่างๆ เช่น 

1. โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มูลค่า
การลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท 

2. โครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภา จากเดมิรองรบัผูโ้ดยสาร
ได้เพียง 8 แสนคน/ปี รัฐบาลจะมีการลงทุนสร้างอาคาร
ผู้โดยสารเพิ่มเติม รวมทั้งการขยายลานจอดอากาศยาน  
และหลุมจอดอากาศยาน เพื่อผลักดันให้สนามบินอู่ตะเภา
เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์แห่งท่ี 3 ของประเทศ
ถัดจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง เพื่อ
รองรับผู้โดยสารให้มากกว่า 10 ล้านคน/ปี ในอนาคต 
รวมทั้งจะผลักดันให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน
และศูนย์การซ่อมบ�ารุงอากาศยานที่ส�าคัญที่สุดของอาเซียน

3. โครงการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดท่ีสัตหีบ ให้เป็นท่าเรือท่ี
สามารถรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่และเรือ Ferry ที่จะ
เชือ่มโยงภาคตะวันออกของไทยไปยังหวัหนิและชะอ�าในเวลา 
1 ชั่วโมงเศษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภาค

4. โครงการสร้างรถไฟรางคู่ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 
ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และเส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ - ระยอง 
เพื่อใช้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งสินค้า

5. โครงการสร้างรถไฟความเรว็สงู เชือ่ม 3 สนามบนิ เพือ่แก้ไข
ปัญหาความแออัดของสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิให้
ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าสู่ ทั้ง 3 สนามบิน โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนขบวน รวมทั้งเช่ือมต่อบางส่วนเข้าท่าเรือแหลมฉบัง 
และส่วนอืน่ของประเทศ มมูีลค่าการลงทนุประมาณ 195,000 
ล้านบาท

สงเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 7 ป 
(พ.ศ. 2558-2564)

สงเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีหลัก
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง

สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่จะกอใหเกิดประโยชนในวงกวาง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และผลักดันประเทศ
ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

Sector-based
เปาหมาย
สงเสริม

สิทธิ
ประโยชน
หลัก

Technology-based Strategic-Investment

พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุนฉบับแกไข พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถฯ

๏ ยกเวน CIT ไมเกิน 8 ป
๏ ลดหยอน ≤ 50% ไมเกิน 10 ป
๏ หักเงินลงทุนไมเกิน 70% ของเงินที่ลงทุนแลว 

จากกำไรสุทธิ ภายใน 10 ป (ITA)
๏ ยกเวนอากรเครื่องจักร วัตถุดิบและของที่ใช R&D
๏ สิทธิประโยชน Non-tax เชน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

นำเขาผูชำนาญการตางชาติ

๏ ยกเวน CIT 9-13 ป 
สำหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขั้นสูง หรือกิจการวิจัยและพัฒนา 
ตามที่คณะกรรมการกำหนด

๏ สิทธิประโยชน อื่นตาม พ.ร.บ. BOI

๏ ยกเวน CIT ไมเกิน 15 ป 
สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย

๏ กองทุน 10,000 ลานบาท สำหรับ
การลงทุน การวิจัยและพัฒนาการสงเสริม
นวัตกรรมหรือการพัฒนาบุคลากร
เฉพาะดาน

๏ สิทธิประโยชนอื่นตาม พ.ร.บ. BOI

พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2559 
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6. โครงการขยายเส้นทางมอเตอร์เวย ์จากกรุงเทพฯ - ชลบุรี 
ขยายไปถึงพัทยา-แหลมฉบัง และก่อสร้างมอเตอร์เวย์
เส้นทางแหลมฉบัง-นครราชสีมา เพ่ือให้ขนส่งสินค้าและ
คมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี ้รฐับาลจะด�าเนนิการพฒันาอตุสาหกรรมแห่งอนาคต
ในพื้นที่บริเวณสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือจุกเสม็ด รวมทั้ง
พัฒนาพื้นที่ที่เหลืออีกประมาณ 30,000 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน การซ่อมเครื่องบิน การ
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ปิโตรเคมีชนิดพิเศษและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ยานยนต์แห่งอนาคต เครื่องจักรอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ ดิจิทัล โลจิสติกส์และการขนส่ง การสร้างเมือง
วิทยาศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการประกาศพื้นที่เขตประกอบการเสรี 
เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับการค้าและการลงทุน เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าให้กับอาเซียนต่อไป

ดงันัน้ พืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) จะเป็น
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีมี่ความพิเศษยิง่ ทีผ่สานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
เข้ากับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ยุคใหม่ ทั้งทางบก (ถนน
และราง) เรือ และอากาศ ซึ่งจะน�าไปสู่การลงทุนโดยภาคเอกชน
ไทยและต่างประเทศ ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท 
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย การพฒันาเมอืงใหม่ การท่องเทีย่ว  
และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ซึ่งการลงทุนทั้งหมดนี้จะช่วย
ยกระดับภาคตะวันออกของไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่
ของอาเซียน และเอเชีย สร้างอนาคตให้กับประชาชนไทย และ
จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ในที่สุด

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
นอกเหนือจากเครื่องมือใหม่ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุนและ
พื้นที่การลงทุนใหม่ที่จะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้ว 
การลงทุนในประเทศไทยจะไม่ประสบผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ดีพอ

ส�านักงานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ (Talents) 
จากต่างประเทศในสาขาที่ยังขาดแคลนเพื่อเข้ามาท�างานเสริม
กับบุคลากรของไทยด้วย 

ดังนั้น เพ่ือสร้างกลไกให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ
สามารถเข้าถึงบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเพื่อด�าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู ้ประกอบการและสถาบันวิจัย ส�านักงานจึงได้เสนอจัดตั้ง 
“ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center : STC)” 
ซึ่งจะรับผิดชอบในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรที่มีทักษะสูง
ของหน่วยงานต่างๆ และเป็นตัวกลางระหว่างภาคเอกชนกับ
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ 

เคร่ืองมือส่งเสริมการลงทุนใหม่ พ้ืนที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
ลงทุน (EEC) และการสร้างกลไกเพื่อดึงดูดผู ้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งหมดนี้ถือเป็นโอกาสการลงทุน
ในประเทศไทยในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือ 
Opportunity Thailand : Innovation - Driven Economy  
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้
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ผลสัมฤทธิ์
ที่ส�ำคัญ

02

การลงทุนของไทยในอาเซียน

6.6  
แสนล้านบาท

สิงคโปร์  14.8% 
ญี่ปุ่น  12.3% 
สหรัฐอเมริกำ  9.4%

เงินลงทุนของไทยใน 
ต่างประเทศช่วงไตรมาส 1-3
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ภำรกิจด้ำนนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน

ในปี 2559 ทีผ่่านมา ถอืว่าเป็นปีทีม่คีวามส�าคญัอย่างย่ิง 
เพราะเศรษฐกิจโลกและไทยยังมีความผันผวนอยู่ 
ดังนั้น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
จึงต้องมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล 
รวมทั้งการก�าหนดให้มีเครื่องมือส่งเสริมการลงทุน
แบบใหม่ให้เกิดข้ึนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัให้กบัประเทศ เพือ่ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)  
ได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนไว้ 6 ข้อ ดังนี้

1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ตลอดจนการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการ
ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม

2. ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการ
ประหยดัพลงังานหรอืใช้พลงังานทดแทน เพือ่การเตบิโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจด้ำนนโยบำย
ส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559

3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster)  
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่มูลค่า

4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ 
เสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคง 
ในพื้นที่

5. ส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ โดยเฉพาะ
พื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรองรับการ
รวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพ่ิมบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีโลก

ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนหรือส�านักงาน ที่จะต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี 
โดยจัดท�าและผลักดันนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา
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ภำพรวมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
• การขอรับการส่งเสริม ในปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริม

การลงทุน 1,546 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 56 
มมีลูค่าเงนิลงทนุ 584,350 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 
196 เนือ่งจากมนีกัลงทนุหลายรายสนใจยืน่ขอรบัการส่งเสรมิ
ในกิจการซอฟต์แวร์ตามนโยบายส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั และ
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับมีโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ยื่นขอรับ
การส่งเสริมเข้ามาเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะกิจการบริการ
และสาธารณูปโภคและกิจการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน 
เช่น โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ การผลิต
ยางรถยนต์ และการผลิตเครื่องยนต์ของรถยนต์ เป็นต้น 
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพ่ิมสูงข้ึน 
ซึง่คาดว่าโครงการเหล่านีจ้ะก่อให้เกดิการจ้างงานไม่น้อยกว่า 
106,000 คน

• การอนุมัติให้การส่งเสริม ในปี 2559 มีการอนุมัติให้ 
การส่งเสริมการลงทุน 1,688 โครงการ ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 25 และมีมูลค่าเงินลงทุน 861,340 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 เนื่องจากมีการอนุมัติโครงการ
ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาตขินาดใหญ่มลูค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท 
ในเดือนสิงหาคม 2559

• การออกบตัรส่งเสริม ในปี 2559 มีการออกบตัรส่งเสริม 1,575 
โครงการ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2 และมีมูลค่าเงินลงทุน 
494,970 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28 เนือ่งจากขนาด
ของโครงการ ทีอ่อกบตัรส่งเสรมิในปีนีอ้ยู่ในกลุม่อุตสาหกรรม
ที่มีขนาดเงินลงทุนน้อยกว่าปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
โรงไฟฟ้าที่มีเงินลงทุนค่อนข้างสูง

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน เปรียบเทียบ ปี 2558 และปี 2559

จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)
ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง

การขอรับการส่งเสริม 988 1,546 +56 197,730 584,350 +196

การอนุมัติให้การส่งเสริม 2,237 1,688 -25 809,380 861,340 +6

การออกบัตรส่งเสริม 1,612 1,575 -2 687,850 494,970 -28

กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

• ในปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ�านวน 849 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55 ของ
จ�านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น และมีมูลค่าทั้งสิ้น 
299,362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมทั้งสิ้น หากพิจารณาในแง่ของจ�านวนโครงการ
พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนในด้านมูลค่าของเงินลงทุนพบว่า 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีเงินลงทุนสูงที่สุด  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจ�าแนกตามอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ปี 2559

อุตสำหกรรม จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท)

ยานยนต์และชิ้นส่วน 56 88,511
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

96 64,918

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 86 46,986
อุตสาหกรรมการเกษตร 205 45,892
ท่องเที่ยว 28 21,398
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 19 13,464
การแพทย์ 20 7,800
ดิจิทัล 319 5,173
อากาศยาน 8 3,916
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 12 1,304

รวม 849 299,362

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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การขอรับการส่งเสริมแยกรายหมวด 

• หมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมาก
ทีส่ดุ หากพจิารณาในแง่ของมลูค่า การขอรบัการส่งเสริม โดย
ในปี 2559 มีค�าขอรบัการส่งเสรมิ 614 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 
40 ของจ�านวนโครงการท้ังหมด เงินลงทุนรวม 286,050  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมา 
ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
มีค�าขอรับการส่งเสริม 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
จ�านวนโครงการทัง้หมด เงนิลงทนุรวม 108,080 ล้านบาท คดิเป็น 
ร้อยละ 18 ของเงนิลงทนุทัง้หมด และหมวดเครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค�าขอรับการส่งเสริม 400 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 26 ของจ�านวนโครงการทัง้หมด เงนิลงทนุรวม 67,460  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของเงินลงทุนทั้งหมด

นักลงทุนรายใหม่ยังคงให้ความสนใจขอรับ 
การส่งเสริม

• หากพิจารณาถึงค�าขอรับการส่งเสริมตามลักษณะของ
การลงทุน พบว่าเป็นโครงการใหม่ 990 โครงการ สัดส่วน
ร ้อยละ 64 ของจ�านวนค�าขอทั้งสิ้น และมีเงินลงทุน
รวม 155,614 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของ 
เงินลงทุนท้ังสิ้น และเป็นโครงการขยาย 556 โครงการ 
สัดส่วน ร้อยละ 36 ของจ�านวนค�าขอทั้งสิ้น และมีเงินลงทุน
รวม 428,736 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของ 
เงินลงทุนทั้งสิ้น

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559
โครงการใหม่และโครงการขยายมีสัดส่วน 64:36

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามหมวดประเภทกิจการ เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

หมวดประเภทกิจกำร
จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 93 178 +91 23,740 45,610 +92

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 14 30 +114 3,740 7,410 +98

อุตสาหกรรมเบา 30 41 +37 4,780 20,100 +321

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง

103 178 +73 18,910 108,080 +472

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 211 400 +90 28,900 67,460 +133

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 35 105 +200 6,150 49,640 +707

บริการและสาธารณูปโภค 502 614 +22 111,520 286,050 +157

รวม 988 1,546 +56 197,740 584,350 +196

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : โครงการคนไทยถือหุ้น 
ทั้งสิ้น และต่างชาติทั้งสิ้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

• โครงการคนไทยถอืหุน้ทัง้สิน้ มจี�านวน 613 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของจ�านวนโครงการ ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด 
และมเีงนิลงทนุ 175,370 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

• โครงการต่างชาติถือหุ้นท้ังสิ้น มีจ�านวน 598 โครงการ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของจ�านวนโครงการที่ขอรับ 
การส่งเสริมทั้งหมด และมีเงินลงทุน 170,600 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของเงินลงทุนทั้งหมด

• โครงการร่วมลงทนุไทยและต่างชาต ิมจี�านวน 335 โครงการ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของจ�านวนโครงการที่ขอรับ 
การส่งเสริมทั้งหมด และมีเงินลงทุน 238,380 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของเงินลงทุนทั้งหมด

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

โครงการใหม

990 โครงการ

556 โครงการ

428,736 ลานบาท

155,614 ลานบาท

จำนวนทั้งสิ้น

1,546
โครงการ

เงินลงทุนทั้งสิ้น

584,350
ลานบาท

โครงการขยาย

64%

36% 27% 73%

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง

โครงการไทยทั้งสิ้น 435 613 +41 96,260 175,370 +82

โครงการต่างชาติทั้งสิ้น 369 598 +62 55,680 170,600 +206

โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ 184 335 +82 45,800 238,380 +420

รวม 988 1,546 +56 197,740 584,350 +196

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามหมวดประเภทกิจการ เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

หมวดประเภทกิจกำร
จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 93 178 +91 23,740 45,610 +92

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 14 30 +114 3,740 7,410 +98

อุตสาหกรรมเบา 30 41 +37 4,780 20,100 +321

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง

103 178 +73 18,910 108,080 +472

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 211 400 +90 28,900 67,460 +133

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 35 105 +200 6,150 49,640 +707

บริการและสาธารณูปโภค 502 614 +22 111,520 286,050 +157

รวม 988 1,546 +56 197,740 584,350 +196

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : โครงการคนไทยถือหุ้น 
ทั้งสิ้น และต่างชาติทั้งสิ้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

• โครงการคนไทยถอืหุน้ท้ังส้ิน มีจ�านวน 613 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของจ�านวนโครงการ ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด 
และมีเงินลงทุน 175,370 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

• โครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�านวน 598 โครงการ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของจ�านวนโครงการที่ขอรับ 
การส่งเสริมทั้งหมด และมีเงินลงทุน 170,600 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของเงินลงทุนทั้งหมด

• โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาต ิมจี�านวน 335 โครงการ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของจ�านวนโครงการที่ขอรับ 
การส่งเสริมทั้งหมด และมีเงินลงทุน 238,380 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของเงินลงทุนทั้งหมด

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

• ค�าขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศในปี 2559 มีจ�านวน 
908 โครงการ เงินลงทุน 301,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีเงินลงทุน 96,077 ล้านบาท 
ประมาณ ร้อยละ 213 โดยญี่ปุ ่นเป็นประเทศมีจ�านวน
โครงการและมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด

 ญี่ปุ่น ลงทุนมากเป็นอันดับ 1 มีค�าขอรับการส่งเสริมจ�านวน 
264 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29 ของจ�านวนโครงการที่ 
ได้รับการส่งเสริมลงทุนจากต่างประเทศ เงินลงทุน 57,466 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของเงินลงทุนของโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมจากต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการ 
เช่น กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�าหรับยานพาหนะ เงินลงทุน  
7,200 ล้านบาท กิจการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน�า เงินลงทุน 
4,731 ล้านบาท และกิจการผลิตยางล้อส�าหรับยานพาหนะ  
เงินลงทุน 4,694 ล้านบาท

 สิงคโปร์ ลงทนุมากเป็นอนัดบั 2 มคี�าขอรบัการส่งเสรมิจ�านวน 
107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 ของจ�านวนโครงการที่ได้รับ
การส่งเสรมิลงทุนจากต่างประเทศ เงนิลงทนุ 37,228 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 12 ของเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับการ 
ส่งเสริมจากต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการ เช่น กิจการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เงินลงทุน 8,293 
ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนจากจีนผ่านสิงคโปร์ และกิจการ
ขนส่งทางอากาศ 2 โครงการ เงินลงทุน 9,881 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์

 จีน ลงทุนมากเป็นอันดับ 3 มีค�าขอรับการส่งเสริมจ�านวน 
104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ�านวนโครงการที่ได้รับ 
การส่งเสรมิลงทุนจากต่างประเทศ เงนิลงทนุ 32,537 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 11 ของเงินลงทุนของโครงการท่ีได้รับ 
การส่งเสริมจากต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการ เช่น กิจการ
ผลิตยางยานพาหนะ 2 โครงการ เงินลงทุน 7,122 ล้านบาท  

กิจการขนส่ง ทางอากาศ 10 โครงการ เงินลงทุนรวม 6,280 
ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและจีน และกิจการ
ผลิตไฟเบอร์กลาส เงินลงทุน 2,751 ล้านบาท 

 เนเธอร์แลนด์ ลงทนุมากเป็นอนัดบั 4 มคี�าขอรับการส่งเสรมิ
จ�านวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ�านวนโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมจากต่างประเทศ เงินลงทุน 29,924 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินลงทุนของโครงการท่ี 
ได้รับการส่งเสริมจากต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการ เช่น 
กิจการผลิตยางล้อส�าหรับยานพาหนะ เงินลงทุน 12,384 
ล้านบาท กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เงินลงทุน 4,000 ล้านบาท และกิจการผลิต
คอนแทคเลนส์ เงินลงทุน 2,401 ล้าน สาเหตุท่ีเงินลงทุน
จากเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าสูง เนื่องจากมีการขอรับส่งเสริม
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นและเยอรมันผ่าน
เนเธอร์แลนด์

 ฮ่องกง ลงทนุมากเป็นอนัดบั 5 มีค�าขอรับการส่งเสรมิจ�านวน 
37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4 ของจ�านวนโครงการท่ีได้รับ
การส่งเสริมลงทนุจากต่างประเทศทัง้หมด เงนิลงทนุ 20,165  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของเงินลงทุนของโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมจากต่างประเทศทั้งสิ้น ตัวอย่างโครงการ 
เช่น กิจการผลิตยางรถโดยสารและยางรถบรรทุก เงินลงทุน 
13,570 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก
จีน ผ่านฮ่องกง 

หุนไทยทั้งสิ้น รวมทุน
40% 21%

หุนตางชาติทั้งสิ้น
39%

โครงการไทย
ถือหุนทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ

40 ของโครงการ
ทั้งหมด
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ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคกลาง
มากที่สุด

• ปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง
มากทีส่ดุ จ�านวน 771 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวน
โครงการทั้งหมด โดยมีเงินลงทุน 102,360 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของเงินลงทุนทั้งหมด

หมายเหตุ: สาเหตุที่เงินลงทุนจากสิงคโปร์ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าสูง เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่จากจีนลงทุนผ่านสิงคโปร์และฮ่องกง 
และมีโครงการขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นและเยอรมันลงทุนผ่านเนเธอร์แลนด์

• การลงทนุในภาคตะวนัออกมกีารขอรับการส่งเสรมิการลงทนุ
มากเป็นอันดับ 2 โดยมีค�าขอรับ การส่งเสริม 377 โครงการ 
คดิเป็นร้อยละ 24 ของจ�านวนโครงการทัง้หมด และเงนิลงทนุ 
270,310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของเงินลงทุนทั้งหมด

การกระจายของแหล่งที่ตั้งของโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

ปี 2558 ปี 2559
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง ปี 2558 ปี 2559
ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง

ภาคกลาง 434 771 +78 50,990 102,360 +101

ภาคตะวันออก 261 377 +44 72,060 270,310 +275

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 61 +85 6,030 12,420 +106

ภาคเหนือ 58 134 +131 10,830 16,510 +52

ภาคตะวันตก 73 42 -42 23,640 7,230 -69

ภาคใต้ 44 103 +134 9,870 22,640 +129

อื่นๆ* 85 58 -32 24,310 152,880 +529

รวม 988 1,546 +56 197,730 584,350 +196

หมายเหตุ: * กิจการที่ไม่สามารถระบุที่ตั้งได้ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ และกิจการขนส่งทางท่อ เป็นต้น

301,013

มูลคารวม ญี่ปุน สิงคโปร จีน เนเธอรแลนด ฮองกง

57,466

96,077
2558 2559

28,573 17,146
37,228 32,537

12,382
29,924

1,501 3,796
20,165

ในป 2559 การลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ (FDI) มีมูลคา 

301,013 ลานบาท

เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
จากชวงเดียวกันของปที่แลว

 213 57,466 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 19 ของมูลคา FDI

ญี่ปุนมีการลงทุนมากอันดับ 1 มูลคา 

หน่วย : ล้านบาท
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การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย

• ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามพื้นที่เป้าหมาย เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง ปี 2558 ปี 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 7 37 +428 294 8,462 +2,778

20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า 62 46 -26 22,810 10,770 -53

นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ได้รับการส่งเสริม

158 299 +89 45,272 197,744 +337

การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ

• ปี 2559 มีค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น 
มาตรการส่งเสริม SMEs และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษปี 2559

มำตรกำรพิเศษ จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ 122 141,378

กิจการเป้าหมายที่ตั้งในพื้นที่คลัสเตอร์ แต่ยังไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย
คลัสเตอร์ เนื่องจากยังไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 64 34,196

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น 46 625

มาตรการส่งเสริม SMEs 112 3,432

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 35 4,097

กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2559

• โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2559 มีจ�านวน 
1,688 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุน 861,340 ล้านบาท 
โดยคาดว่าจะท�าให้มูลค่าส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นปีละ
ประมาณ 877,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการผลิตและส่งออก
สินค้าส�าคัญ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และชิ้นส่วน มูลค่าปีละประมาณ 419,000 ล้านบาท อาหาร 
มูลค่าปีละประมาณ 83,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จากยาง 

มูลค่าปีละประมาณ 78,000 ล้านบาท ยานพาหนะ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ มูลค่าปีละประมาณ 44,000 ล้านบาท 
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติก มูลค่าปีละประมาณ 
37,000 ล้านบาท

• โครงการที่ได ้รับอนุมัติจะสร้างงานให้คนไทยประมาณ 
139,000 ต�าแหน่ง โดยโครงการในหมวดเกษตรกรรมและ
ผลิตผลจากการเกษตร จะมีการจ้างงานเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 41 ของ การจ้างแรงงานไทย หรือประมาณ 56,000 
ต�าแหน่ง ตามมาด้วยหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
คิดเป็นร้อยละ 23 ของการจ้างแรงงานไทย หรือประมาณ 
33,000 ต�าแหน่ง 
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• ปี 2559 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศ 
มูลค่าประมาณ 697,000 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการใน
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตรจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 362,000 ล้านบาทต่อปี 
ตามด้วยหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ และหมวด 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเท่ากับหมวดผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

• การใช้วัตถุดิบการเกษตร ปี 2559-2561 ของโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ระหว่างปี 2557-2559 ซึ่งมี
การใช้วัตถุดิบการเกษตรที่ผลิตภายในประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ 
ยางพารา มันส�าปะหลัง และปาล์มน�้ามัน โดยจากการส�ารวจ
พบว่าในปี 2559 

- มีการใช้ปาล์มน�้ามันในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทนุทัง้ส้ิน 3.8 ล้านตนั คดิเป็นร้อยละ 32.4 ของปริมาณ
ปาล์มน�า้มนัทีผ่ลติได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่น�าไปผลิตเป็น
ไบโอดีเซล 

- มีการใช้ยางพาราในโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
การลงทุนทั้งสิ้น 1.3 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของ
ปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่น�าไป
ผลติยางส�าหรับยานพาหนะทัง้ยางรถยนต์และยางเครือ่งบนิ 
และเครื่องมือแพทย์ เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น 

- มกีารใช้มนัส�าปะหลงัในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุติัให้การส่งเสรมิ
การลงทนุทัง้ส้ิน 3.4 ล้านตนั คดิเป็นร้อยละ 11.1 ของปริมาณ
มันส�าปะหลังที่ผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่น�าไปผลิต
พลังงานทดแทนประเภทเอทานอล 

หมวดประเภทกิจกำร มูลค่ำกำรใช้วัตถุดิบในประเทศ
(ล้ำนบำทต่อปี)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 362,000 52

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 17,000 3

อุตสาหกรรมเบา 5,000 1

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 65,000 9

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 65,000 9

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 148,000 21

บริการและสาธารณูปโภค 35,000 5

รวม 697,000 100

การจ้างแรงงานไทยของโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามรายหมวดในปี 2559

เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

แร เซรามิกส 
และโลหะขั้นมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบาผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง

เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

เคมีภัณฑ
พลาสติก และกระดาษ

บริการและสาธารณูปโภค

 การจางแรงงานไทย 

139,000 
ตำแหนง

4%

41%
9%

5%

3%
15%

23%
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วัตถุดิบ
กำรเกษตร

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลผลิตรวม
ทั้งประเทศ
(ล้ำนตัน)

กำรใช้ในโครงกำร 
ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน

(ล้ำนตัน)
ร้อยละ

คำดกำรณ์กำรใช้ในโครงกำร 
ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน 

(ล้ำนตัน)

คำดกำรณ์กำรใช้ในโครงกำร 
ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน 

(ล้ำนตัน)

ปาล์มน�้ามัน 11.7 3.8 32.4 4.2 4.3

ยางพารา 4.5 1.3 28.5 1.5 1.6

มันส�าปะหลัง 31.2 3.4 11.1 3.4 3.5

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย

• การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามพื้นที่เป้าหมายในปี 2559

พื้นที่เป้ำหมำย จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 25 5,505

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 1,400

20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า 95 52,060

รวม 125 58,965

ประมำณกำรมูลค่ำกำรยกเว้นภำษีอำกร
• โครงการท่ีได้รบัอนมัุตคิาดว่าจะได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบคุคลตลอดอายุโครงการ รวมประมาณ 179,694 ล้านบาท โดยโครงการ

หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าทั้งหมด ตามมาด้วยหมวด
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมวดประเภทกิจกำร

กิจกำรที่ก�ำหนดวงเงิน
ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ

กิจกำรที่ไม่ก�ำหนดวงเงิน
ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ รวมภำษีเงินได้ฯ ที่คำดว่ำ 

จะได้รับยกเว้นทั้งสิ้น
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน 
(ร้อยละ)ภำษีเงินได้ฯที่คำดว่ำ 

จะได้รับยกเว้น (ลำ้นบำท)
ภำษีเงินได้ฯ ที่คำดว่ำ 

จะได้รับยกเว้น (ล้ำนบำท)

เกษตรกรรม และผลิตผล
จากการเกษตร

40,120 2,449 42,569 24

แร่ เซรามิกส์ 3,712 0 3,712 2
และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา 1082 4,182 5,264 3
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง

12,554 586 13,141 7

เครื่องใช้ไฟฟ้า 20,858 12,807 33,665 19
และอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก 56,102 144 56,246 31
และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค 19,934 5,163 25,097 14

รวม 154,362 25,331 179,694 100
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• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรประมาณ 11,422 ล้านบาท โครงการในหมวดบริการและ
สาธารณูปโภค จะได้รับยกเว้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าอากรท่ีจะได้รับยกเว้นทั้งหมด ตามมาด้วยหมวดเคมีภัณฑ์ 
พลาสติกและกระดาษ และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 26 และ 15 ตามล�าดับ

หมวดประเภทกิจกำร มูลค่ำอำกรขำเขำ้เครื่องจักร
ที่จะได้รับยกเว้น (ล้ำนบำท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 1,673 15

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 179 1

อุตสาหกรรมเบา 203 2

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  1,006 9

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 970 8

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 2,932 26

บริการและสาธารณูปโภค 4,459 39

รวม 11,422 100

ผลกำรส�ำรวจควำมต้องกำรแรงงำน
ของโครงกำรที่ออกบัตรส่งเสริม 
ในปี 2559
• จากการส�ารวจความต ้องการแรงงานของโครงการ 

ท่ีออกบตัรส่งเสรมิในปี 2559 พบว่ามคีวามต้องการแรงงาน
ทัง้หมด 145,915 คน โดยหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ขนส่ง มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 
คือ 37,951 คน หรือร้อยละ 26 ของความต้องการแรงงาน
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตรตามล�าดับ

• หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค มีความต้องการ
แรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด คือ 8,974 คน
หรือร้อยละ 13 ของความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี 
ข้ึนไปทัง้หมด รองลงมาคอื หมวดอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยสาขาแรงงานระดับปริญญาตรี 
ขึ้นไปท่ีเป็น ท่ีต้องการมากท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิศวกรรม  
เป็นจ�านวน 11,847 คน หรือร้อยละ 44 รองลงมา ได้แก่ 
สาขาบริหารธุรกิจ 11,192 คนหรือร้อยละ 41 

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

42

Book boi 2560.indb   42 6/15/2560 BE   09:03



ตารางแสดงความต้องการแรงงาน แยกตามระดับการศึกษาในปี 2559

 หน่วย:คน 

หมวด ปริญญำตรี
ขึ้นไป ปวช.,ปวส. แรงงำน

(ป.6-ม.6) อื่น ๆ ควำมต้องกำร
แรงงำนรวม ร้อยละ

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 3,677 4,505 15,619 5,579 29,380 20

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 701 1,382 4,076 49 6,208 4

อุตสาหกรรมเบา 827 816 5,569 817 8,029 6

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 4,330 12,147 20,770 704 37,951 26

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6,882 8,536 21,290 434 37,142 25

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 1,619 2,639 3,686 737 8,681 6

บริการและสาธารณูปโภค 8,974 4,521 3,453 1,576 18,524 13

รวม 27,010 34,546 74,463 9,896 145,915 100

ร้อยละ 18 24 51 7

ตารางแสดงความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป แยกตามสาขาการศึกษาในปี 2559

วิศวกรรม บริหำรธุรกิจ วิทยำศำสตร์ เกษตร

จ�านวน (คน) 11,847 11,192 3,713 258

ร้อยละ 44 41 14 1

• ส�าหรับความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร ์
ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีจ�านวนความต้องการรวมกันมากที่สุด  
รองลงมาเป็นสาขาบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการตลาด การบัญชี การบริหารจัดการ เป็นต้น

• ในด้านการเกษตร ความต้องการแรงงานในสาขาสัตวศาสตร์มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 ของความต้องการแรงงาน 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาธุรกิจการเกษตร
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ตารางความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป แสดงความต้องการแยกตามสาขาการศึกษา 5 อันดับแรกในปี 2559

วิศวกรรมศาสตร์

สำขำ จ�ำนวน (คน)

คอมพิวเตอร์ 2,307

เครื่องกล 1,893

ไฟฟ้า 1,724

อุตสาหการ 1,323

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 727

วิทยาศาสตร์

สำขำ จ�ำนวน (คน)

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 767

เทคโนโลยีทางอาหาร 433

เคมี 388

เทคโนโลยีสารสนเทศ 268

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 229

บริหารธุรกิจ

สำขำ จ�ำนวน (คน)

การตลาด 1,987

การบัญชี 1,874

การจัดการและการบริหารองค์กร 1,777

บริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์ 783

ควบคุมการผลิต 719

เกษตรกรรม

สำขำ จ�ำนวน (คน)

สัตวศาสตร์ 146

ธุรกิจเกษตร 42

อื่น ๆ 14

พืชไร่ 12

ประมง 10

กำรลงทุนจริงปี 2559 และสถำนะ
โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริม 
ในปี 2557-2559
• จากการติดตามการลงทุนจริ งของโครงการ ท่ี ได ้ รับ 

การส่งเสริมไปแล้วพบว่าในปี 2559 มีมูลค่าการลงทุนจริง 
ท้ังสิ้นประมาณ 492,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายพิเศษต่างๆ ของรัฐบาล 
เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ และ
นโยบายเร่งรัดการลงทุน เป็นต้น ซึง่กระตุน้ให้โครงการทีไ่ด้รับ 
การส่งเสริมมีการลงทุนจริงเร็วขึ้น 

• เน่ืองจากปี 2557 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีการปรับสิทธิประโยชน์การให้ 
การส ่งเสริมการลงทุนในช ่วงต ้นป ี 2558 และมีการ
ประกาศออกไปล่วงหน้า ส�านักงานฯ จึงได้ติดตามสถานะ
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมในปี 2557 อย่างใกล้ชิด 
โดย ณ เดือนธันวาคม 2559 ค�าขอที่ ย่ืนในปี 2557 
มีจ�านวน 2,932 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 1,650,000 
ล้านบาท ผ่านการอนมัุตแิล้วจ�านวน 2,894 โครงการ คิดเป็น 

หนวย: ลานบาท
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การลงทุนจริงของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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ร้อยละ 99 ของจ�านวนค�าขอท้ังหมด เงินลงทุนประมาณ 
1,400,000 ล้านบาท ในจ�านวนนีอ้อกบัตรส่งเสริมแล้วจ�านวน 
2,097 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72 ของจ�านวนโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ เงินลงทุนประมาณ 810,000 ล้านบาท 
และเริ่มงานแล้วจ�านวน 1,765 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84 
ของจ�านวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมเงินลงทุนประมาณ 
810,000 ล้านบาท เมื่อด�าเนินการครบตามโครงการ

• ณ เดือนธันวาคม 2559 ค�าขอที่ยื่นในปี 2558 มีจ�านวน 988 
โครงการ เงินลงทุน 197,740 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว
จ�านวน 971 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของจ�านวนค�าขอ
ทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ 193,000 ล้านบาท ในจ�านวนนี้
ออกบัตรส่งเสริมแล้วจ�านวน 872 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
90 ของจ�านวนโครงการท่ีได้รบัการอนมัุต ิเงินลงทนุประมาณ 
187,000 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจ�านวน 735 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 84 ของจ�านวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม 
เงินลงทุนประมาณ 152,000 ล้านบาท เมื่อด�าเนินการครบ
ตามโครงการ

• ณ เดอืนธนัวาคม 2559 ค�าขอทีย่ืน่ในปี 2559 มีจ�านวน 1,546 
โครงการ เงินลงทุน 584,350 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว
จ�านวน 1,065 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69 ของจ�านวนค�าขอ
ทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ 339,000 ล้านบาท ในจ�านวนนี้
ออกบัตรส่งเสริมแล้วจ�านวน 676 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
63 ของจ�านวนโครงการท่ีได้รบัการอนมัุต ิเงินลงทนุประมาณ 
137,000 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจ�านวน 222 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ�านวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม 
เงินลงทุนประมาณ 57,000 ล้านบาท เม่ือด�าเนินการครบ
ตามโครงการ

ในป ี  2560 ส� านักงานคาดการณ ์ว ่ ามูลค ่ าการลงทุน
จริงจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม 
การลงทนุในช่วงปี 2558 - 2559 ซึง่มมีลูค่ากว่า 1.6 ล้านล้านบาท 
จะทยอยลงทุนในปี 2560 

ผลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และ
กำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำของ
ประเทศ ระหวำ่งปี 2558-2559
เมื่อปี 2558 ส�านักงานได้ปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 
โดยมี เป ้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถในการแข ่งขัน
ของประเทศเป ็นเป ้าหมายที่ส�าคัญประการหน่ึง ซ่ึงการ
จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้องมีทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับความสามารถในการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ของประเทศ 
ซึ่งส�านักงาน ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส�านักงานได้ให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางตรง ได้แก่ การส่งเสริม 
การลงทุนในกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทางอ้อม
ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนโดยมีเงื่อนไขต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น 
ซึ่งระหว่างปี 2558-2559 มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

2,932
1,650,000 ลานบาท 1,400,000 ลานบาท

810,000 ลานบาท

670,000 ลานบาท

2,894

คำขอ อนุมัติ ออกบัตร
ป 2557 ป 2558 ป 2559

เริ่มงานแลว คำขอ อนุมัติ ออกบัตร เริ่มงานแลว คำขอ อนุมัติ ออกบัตร เริ่มงานแลว

2,097
1,765

193,000 ลานบาท
197,740 ลานบาท

339,000 ลานบาท

584,350 ลานบาท

137,000 ลานบาท

57,000 ลานบาท

988

1,546

1,065

676

222

187,000 ลานบาท971
152,000 ลานบาท872
735

99% 72% 84% 99% 90% 84%
69% 63% 33%
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กิจกำร/มำตรกำร จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (คน)

กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 6 383 2,716

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ 74 50,676 703

รวม 80 51,059 3,419

- มีการให้การส่งเสริมกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 6 โครงการ 
เงินลงทุน 383 ล้านบาท เช่น การฝึกอบรมด้านวิศวกรรม
และเทคนิคการปฏิบัติงาน และการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ส�าหรบั การปฏบิตังิานนอกชายฝ่ังทะเล เทคนคิการออกแบบ
ทางวิศวกรรมส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มปิโตรเคมี 
และพลังงาน และศูนย์ฝึกอบรมการบิน เป็นต้น ซ่ึงคาดว่า 
การลงทุนดังกล่าว จะสามารถฝึกฝนบุคลากรได้ประมาณ 
2,716 คนต่อปี 

รูปแบบควำมร่วมมือ โครงกำร จ�ำนวนผู้ได้รับกำรอบรม (คน)

ทวิภาคี 9 97

สหกิจศึกษา 63 546

โครงการเรียนรู้ร่วมกับการท�างาน (Work-Integrated Learning : WiL) 2 60

Talent Mobility - -

รวม 74 703

โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรมบุคลากรในระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการอบรมทั้งสิ้น 423 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
ของผู้ได้รับการอบรมทั้งหมด

สำขำ จ�ำนวนผู้ได้รับกำรอบรม (คน)

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 423

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ 138

ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 62

ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 40

ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต 31

ระดับอาชีวศึกษา สาขาอื่นๆ 9

รวม 703

- โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ มาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่สิ้นสุดไปเมื่อ
สิ้นปี 2559 มีทั้งสิ้น 74 โครงการ เงินลงทุน 50,676 ล้านบาท 
เป็นมาตรการเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซ่ึงผู้ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้จะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นติิบุคคลเพ่ิมข้ึน โดยมเีง่ือนไขว่าต้องมกีารพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย ที่อยู่ในคลัสเตอร์ และที่ผ่านมาโครงการที่ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ มีการพัฒนา
บุคลากรดังนี้
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• การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศมาโดย
ตลอด โดยมีการให้การส่งเสริมกิจการวิจัยและพัฒนามา
ตั้งแต่ปี 2543 และระหว่างปี 2558-2559 ได้มีการอนุมัติให้ 
การส่งเสรมิการลงทนุในกจิการวจัิยและพฒันา รวม 32 โครงการ 

เทคโนโลยี จ�ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

1. Biotechnology 13 700

2. Nanotechnology - -

3. Advanced Material Technology 4 161

4. Digital Technology 2 94

5. อื่นๆ 13 3,520

รวมทั้งสิ้น 32 4,475

- ส�านักงานคาดว่า ผลการส่งเสริมการลงทุนในโครงการ 
ดังกล่าวจะมีการจ้างบุคลากรในโครงการรวมประมาณ  
1,066 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ท�างานวิจัย 586 คน หรือร้อยละ 
56 ของบุคลากรทั้งสิ้น 

ท้ังนี้ โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและ
พฒันาทีน่่าสนใจโดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นอตุสาหกรรมการยานยนต์ 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีตัวอย่างโครงการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่น่าสนใจ เช่น

1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตรถต้นแบบ เพ่ือให้เป็น 
ศูนย์การวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ของกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบของรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

3. การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์และระบบต่างๆ ในรถยนต์ 
เช่น FUEL PUMP เป็นต้น 

4. การวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ระบบและชิ้นส่วน 
สมรรถนะสูง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อใช้ผลิตวัคซีน 
เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไอกรน เพ่ือลดอาการติดเช้ือ
หรือเสียชีวิต 

6. การวิจัยและพัฒนาสูตรยา โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
และมหาวิทยาลัย เพื่อลดการน�าเข้ายาแผนปัจจุบันจาก 
ต่างประเทศ 

7. การวิจัยและพัฒนากระบวนการเพิ่มจ�านวนเซลล์เม็ด
เลือดขาว เพื่อน�าเซลล์เม็ดเลือดขาวไปใช้รักษาโรคมะเร็ง 

นอกจากนี้โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด ในช่วงปี 
2558-2559 มีจ�านวน 3,925 โครงการ เงินลงทุน 1,670,720  
ล้านบาท มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในโครงการและ 
คาดว่าจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนารวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี

เงินลงทุนท้ังสิ้น 4,475 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ�าแนก
ตามเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 
4 เทคโนโลยี ได้แก่ Biotechnology, Nanotechnology, 
Advanced Material Technology และ Digital Technology ดงันี้
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ศูนย์บริกำรลงทุน  
ดำ่นหน้ำให้บริกำรค�ำปรึกษำนักลงทุน

กำรให้บริกำรค�ำปรึกษำนักลงทุน

จากนโยบายและหลกัเกณฑ์ส่งเสรมิการลงทุน น�าไปสู่ 
การแปลงผลให้ทราบในวงกว้างกับสาธารณชน “ศนูย์
บริการลงทุน” ในฐานะเป็นหน่วยงานด่านหน้าของ
องค์กร มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลด้านการขอรับ 
ส่งเสริมการลงทุน ทั้งข ้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และรายละเอียดของสิทธิและประโยชน์ 
การลงทุนให ้กับนักลงทุน ตลอดจนถึงผู ้สนใจ
ทั่วไป เพื่อเชิญชวนสร้างความเข้าใจที่ถ่องแท้และ 
จุดประกายความสนใจการลงทุน รวมถึงสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจลงทุนอย่างแท้จริง 
ในระยะเวลาอันใกล้ 

กำรด�ำเนินงำน
ให้ค�าปรึกษาการขอรับส่งเสริมการลงทุน แก่นักลงทุนรายบุคคล
หรือบริษัท การบรรยายให้ข้อมลูการลงทุนแก่คณะนกัลงทนุ หรอื
หมู่คณะอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อหลายรูปแบบ 
เช่น คู่มือ แผ่นพับ โบรชัวร์ สารคดีสั้น มีการซื้อพื้นที่โฆษณา
ในส่ือสิง่พมิพ์ วิทยุ และโทรทศัน์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่
เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ให้กลุม่เป้าหมายเกดิการรบัรูน้โยบาย 
หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การลงทุนอื่นที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ 
เสริมความเชือ่มัน่ด้านการลงทนุให้กบันกัลงทนุไทยและต่างชาติ 
นอกจากนี้ยังให้บริการเชิงรุก โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ มีการออกบูธประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ให ้
ค�าปรึกษาในลักษณะคลินิกให้ค�าปรึกษานักลงทุน เพ่ือสร้างการ
รับรู้ด้านการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ขอบเขตงำนบริกำร
ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งใน
รูปแบบบุคคล คณะบุคคล บริษัท หรือหมู่คณะที่สนใจการลงทุน

• ตอบข้อสอบถามทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
จดหมายสอบถามทั่วไป

• ให้ค�าปรึกษาวิธีการขอรับส่งเสริมการลงทุน หลักเกณฑ์ 
รวมถึงข้อปฏิบัติ แก่ผู้ที่เดินทางมาติดต่อยังส�านักงาน

• อ�านวยความสะดวกให้กับนกัลงทุนในการตดิต่อนดัหมายกับ
หน่วยงานราชการอื่น 

• บริการจัดหาผู้ร่วมลงทุนแก่ผู้สนใจ
• การน�าเสนอข้อมูลผ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ 

www.boi.go.th ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับส่งเสริมการ
ลงทนุ ข้อมลูด้านเศรษฐกจิ ด้านอตุสาหกรรม และสถติิอกีด้วย 

• บริการเว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ทาง www.boinews.net 

• บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล

ผลกำรด�ำเนินงำน
ในปีที่ผ ่านมา นอกจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ปกติแล้ว ส�านักงานยังได้ออกมาตรการระยะสั้น
ด้านการลงทุน เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของรัฐบาล
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น การให้ค�าปรึกษาแนะน�า
ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ส่งเสริม 
การลงทุน นอกจากนี้นักลงทุนยังสนใจในเรื่องสิทธิประโยชน ์
ด้านภาษ ีด้านเครือ่งจกัรและวตัถดุบิ การถือครองกรรมสทิธ์ิทีด่นิ 
สถิติการลงทุน วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน และการหาผู้ร่วมทุน  
โดยเป็นการติดต่อสอบถามมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
ส่วนหนึ่งเป็นการนัดหมายเข้าพบเป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะเพ่ือ 
รับฟังการบรรยาย สรุปดังนี้

“นักลงทุนยังสนใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ  
การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน สถิติการลงทุน วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน และการหา 
ผู้ร่วมทุน”

กำรติดต่อ ปี 2559 เฉลี่ย/เดือน

พบเจ้าหน้าที่เพื่อขอค�าปรึกษา (Walk-in) 790 ครั้ง 66 ครั้ง

สอบถามข้อมูลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

1,902 ฉบับ 159  ฉบับ

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 6,247 ครั้ง 521 ครั้ง

จัดบรรยายสรุปให้กับกลุ่ม/คณะนัก
ลงทุน

63 ครั้ง 5 ครั้ง

องค์ประกอบสู่ควำมส�ำเร็จของงำน 
ให้บริกำรนักลงทุน
จากข้อมลูการส�ารวจความพงึพอใจความต้องการของผูร้บับรกิาร
ปี 2559 ผู้มาติดต่อศูนย์บริการลงทุนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 
89 ซึ่งจัดอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด โดยมีความประทับใจสูงสุด
ใน 2 เรื่อง คือ 

• ค�าแนะน�า การให้ข้อมูล และการให้ค�าปรึกษาของเจ้าหน้าที่ 
• เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรในการให้บริการ  

รองลงมา ได้แก่
- การได้รับความรู้ ความเข้าใจ และค�าแนะน�าที่ชัดเจน
- การได้รับค�าตอบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
- การได้รับต้อนรับอย่างเป็นมิตร
- มีความเสมอภาคในการให้บริการ

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start 
One Stop Investment Center: OSOS) จัดตั้งขึ้น 
ภายใต ้ศูนย ์บริการด้านการลงทุน ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเปิดให้บริการ
มาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ณ ชั้น 18 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อ
ธุรกิจจาก 21 หน่วยงาน 10 กระทรวง มาให้บริการ
นักลงทุน ณ จุดเดียว ส�าหรับทั้งนักลงทุนรายใหม่ 
(New Investors) ให้สามารถเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ
ได้เร็วขึ้น และนักลงทุนรายเดิม (Existing Investors)  
ที่ต้องการขยายการลงทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์
ประสานการบริการด้านการลงทุน เป็นการด�าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบให้
ส�านกังาน ขยายขอบข่ายการให้บรกิารมากขึน้ มเีป้าหมายในการ
ปรบัปรุงการให้บรกิารเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการติดต่อธรุกจิ
ให้ได้มากที่สุด และเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น ในลักษณะ One Stop Service โดยมีขอบเขตการให้

บริการครอบคลุมต้ังแต่การให้ค�าปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ด�าเนินธุรกิจ การให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ต่างๆ ตลอดจนการรับเร่ืองการขอใบอนุญาตบางประเภท เช่น 
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน การจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การขอมีเลขประจ�าตัวภาษีอากร  
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ และ 
การขอใช้บริการไฟฟ้าหรือประปา โดยจะมีหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการจ�านวน 38 หน่วยงาน  
จาก 14 กระทรวง และ 9 องค์กรภาคเอกชน โดยในกรณีที่จะ
ต้องส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต  
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน จะประสานงานเพื่อติดตาม
ผลการพิจารณาให้ด้วย 

ส�าหรับกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐที่มาร่วมให้บริการ 
ประกอบด้วย ส�านักนายกรัฐมนตรี (ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน) กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กรมส่งเสริมการค ้าระหว ่างประเทศ) กระทรวงการคลัง 
(กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต) กระทรวง
พลังงาน (กรมเชื้อ เพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน) กระทรวงอุตสาหกรรม  
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กระทรวง
มหาดไทย (กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค) ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ (ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง) กระทรวงแรงงาน 
(กรมการจดัหางาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ส�านักงาน
ประกันสังคม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมป่าไม้) กระทรวงสาธารณสขุ (ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) กระทรวง
ท่องเทีย่วและกฬีา (กรมการท่องเทีย่ว) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย) ส�าหรับหน่วยงาน 
ภาคเอกชน และศูนย์บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ธนาคารและ

กำรประสำนบริกำรด้ำนกำรลงทุน

ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน  
(One Start One Stop Investment Center: OSOS) 

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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สถาบันการเงิน (ให้บริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุน) ผู้
ประกอบการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (ให้บริการเรื่องที่ตั้ง
โรงงาน) การสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน) (ให้บริการเรื่องการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน) ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ  
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจะท�าหน้าท่ี 
ให้บรกิารข้อมลู ค�าปรกึษา และประสานงาน ส�าหรับการลงทุนใน
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ และกิจการท่ีสนบัสนุนให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ กิจการส�านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ หรือ IHQ และกิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศหรือ ITC ตามนโยบายรัฐบาลโดยในส่วนของการลงทุน
ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านการลงทุน 
จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบันกัลงทนุ โดยการเชือ่มโยงข้อมลู
และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษท้ัง 10 จงัหวดั โดยในระยะเร่ิมต้น 
จะเน้นท่ีจงัหวดัตากและจงัหวดัสระแก้วเป็นล�าดบัแรก

และเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในเร่ือง
ของวีซ่าและใบอนุญาตท�างานให้อยู่ ณ จุดเดียวกัน ส�านักงาน
จึงได้ย้ายศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างานจากอาคารรสา 
ถนนพหลโยธิน มาเปิดให้บริการ ณ บริเวณเดียวกันกับ
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจัตุรัส
จามจรุ ีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 โดยอยูภ่ายใต้การด�าเนนิงาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนญุาตท�างาน พ.ศ. 2540 โดยเป็นการประสานงานการท�างาน 
ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน และส�านักงานตรวจคน 
เข้าเมือง เพื่อรวมการอนุมัติอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร
และอนญุาตให้คนต่างด้าวทีเ่ป็นช่างฝีมือ ผูช้�านาญการต่างประเทศ
เข้ามาท�างานในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทนุและในกจิการ
ทั่วไปที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 

ผลกำรด�ำเนินงำน
ผลการด�าเนินงานของศูนย์ประสานการบริการ 
ด้านการลงทุน (OSOS)

ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจไทยและต่างชาติมารับบริการจาก OSOS 
เป็นจ�านวนมาก โดยตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2553 ถึงสิ้นปี 

2558 ได้ให้บริการด้านค�าปรึกษาในการลงทนุด�าเนนิธรุกจิไปแล้ว 
5,369 ราย และให้บริการ การจดทะเบียนอนุมัติอนุญาตไปแล้ว 
109,368 ราย และให้ค�าปรึกษากับคณะนักธุรกิจ นักลงทุนทั้ง
ไทยและต่างชาติไปแล้ว 673 คณะ เป็นคนไทยรวม 57,067 คน  
ต่างชาติ 11,086 คน เรียงตามล�าดับสญัชาติ ดงันี ้1) ญ่ีปุน่ 3,131 คน 
2) จีน 1,834 คน 3) อินเดีย 616 คน 4) ไต้หวัน 519 คน  
5) สหรัฐอเมริกา 500 คน 6) อินโดนีเซยี 388 คน 7) มาเลเซีย 364 คน 
8) เยอรมน ี319 คน 9) เกาหลใีต้ 270 คน 10) ออสเตรเลยี 256 คน 
ที่เหลือเป็นสัญชาติอื่นๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรปตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

ในปี 2559 มีจ�านวนผู้มาติดต่อขอรับบริการรวม 17,789 คน 
แยกเป็น คนไทย 16,027 คน ต่างชาติ 1,762 คน เรียงตามล�าดับ
สัญชาติ ดังนี้ 1) จีน 682 คน 2) ญี่ปุ่น 173 คน 3) อินโดนีเซีย 
112 คน 4) ออสเตรเลีย 70 คน 5) สวิสเซอร์แลนด์ 54 คน 
6) ไต้หวัน 53 คน 7) มาเลเซีย 51 คน 8) เวียดนาม 50 คน 
9) อินเดีย 49 คน 10) สหราชอาณาจักร 44 คน ที่เหลือเป็น
สัญชาติอื่นๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา

โดยคนไทยจะมาติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับการจดทะเบียน
นิติบุคคลและการออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียน
และรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และส�าเนาบัญชี
รายช่ือผู ้ถือหุ ้น ส่วนต่างชาติส ่วนใหญ่จะมาติดต่อขอรับ
ค�าปรึกษาในเรื่องการขออนุญาตน�าช่างฝีมือและครอบครัว
เข ้ามาท�างานในราชอาณาจักร การขอรับค�าแนะน�าและ
ค�าปรึกษาในการประกอบธุรกิจ การลงทุน การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาต
ต้ังโรงงาน พิธีการศุลกากรในการน�าเข้าและส่งออกสินค้า 
เครื่องจักรและวัตถุดิบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษี และ
กฎหมายแรงงาน เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการวีซ่าและ 
ใบอนุญาตท�างาน

ในปี 2559 (มกราคม-ธนัวาคม) มคี�าร้องทีย่ื่นผ่านระบบงานช่างฝีมอื 
e-Expert System จ�านวน 101,677 ค�าร้อง มีผู้ยื่นขออยู่ต่อใน
ราชอาณาจักรและเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อกองก�ากับการ 3 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (กก. 3 บก.ตม. 1) จ�านวน 
56,813 คน (BOI 28,794, Non-BOI 28,019) และยื่นขอ
ใบอนุญาตท�างานและเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานของ
กรมการจัดหางาน จ�านวน (BOI 21,326, Non-BOI 22,115) 
รวมเป็นเงนิค่าธรรมเนยีมของฝ่ายวซ่ีา 318.3 ล้านบาท และฝ่าย 
ใบอนุญาตท�างาน 97.7 ล้านบาท
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ระบบงำนช่ำงฝีมือ e-Expert System 
ปรับเปลี่ยนและพัฒนำระบบงำน 
ให้เข้ำกับธุรกิจและกำรมุ่งเน้นกลยุทธ์
และพันธกิจในกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ
ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System เป็นระบบงานที่พัฒนา
ขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนในการยื่นค�าร้องขออนุญาตน�าช่างฝีมือ ผู้ช�านาญ
การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับ 
การส่งเสรมิการลงทนุ รวมถงึเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องแบบออนไลน์
ผ่านระบบงาน โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ภายใต้ประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 2/ 2555  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตน�าคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับระบบ
งานช่างฝีมอื e-Expert System ท้ังนี ้ได้เปิดให้บรกิารเตม็รปูแบบ
แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยค�าร้องขออนุญาต
น�าเข้าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรา 25  
และ 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  
รวมถึงค�าร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะยื่นผ่านระบบงานช่างฝีมือ  
e-Expert System ทั้งหมด โดยเป็นการปรับปรุงรูปแบบ 
การบริการของส ่วนราชการและลดเอกสารที่ ไม ่จ�าเป ็น 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากฎหมายและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System สามารถลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสืออนุมัติ/อนุญาตลง โดยระบบงาน
ช่างฝีมือ e-Expert System สามารถออกหนังสืออนุมัติ/อนุญาต 
ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ 
Real Time ผ่านระบบจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่หน่วยงาน 
สามารถเข้าสืบค้นหนังสือได้แบบ Real Time ด้วย User Id 
และ Password และจัดเก็บเอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบเดิมที่เป็นกระดาษ

กำรพัฒนำต่อยอด ระบบงำนช่ำงฝีมือ 
e-Expert System สู่ระบบน�ำร่องกำร
จัดหำและพัฒนำระบบ Single Window 
ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำน
ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการให้บริการของ 
ภาครัฐเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ�้าซ้อน มุ ่งสู ่การเป็น Smart 
Thailand ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ให้
บริการแบบ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย (ทั่วโลก) ทุกเวลา ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ให้
ขยายขอบข่ายการให้บริการและปรับปรุงบริการของศูนย์บริการ
วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service for Visa and 
Work Permit) ที่ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน 
พ.ศ. 2540 โดยเป็นการประสานงานการท�างานร่วมกันระหว่าง  
3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กรมการจัดหางาน และส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรวม
การอนุมัติอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรและอนุญาตให้คน
ต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ ผู้ช�านาญการต่างประเทศเข้ามาท�างาน
ในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทนุและในกจิการทัว่ไปทีไ่ม่ได้
รบัการส่งเสรมิให้อยู ่ณ จดุเดยีวกนั ด้วยการพฒันาต่อยอดระบบ
งานช่างฝีมอื e-Expert System สูโ่ครงการน�าร่องในการย่ืนค�าขอ
และพิจารณาค�าขอแบบออนไลน์ โดยมีหลักการ ดังนี้

ระบบตูไปรษณีย

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง

กรมการจัดหางานระบบชางฝมือ

เครื่อง Server 
เปนของ BOI 

โดยตั้งไวที่ CAT

ระบบตูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ระบบ Expert จะวางไฟลหนังสือออกไวที่ระบบตูไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส เพื่อให ตม. และกรมการจัดหางาน 
เขามาสืบคนไดที่ http://visa-wp.boi.go.th ดวย user id และ password
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1. เป็นการบูรณาการของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง 
กรมการจัดหางาน 

2. เป็นการให้บริการยื่นค�าร ้องและพิจารณาค�าร ้องแบบ  
Online : Single Entry ผ่านระบบน�าร่อง Single Window 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (Pilot Project: Single 
Window on Visa and Work Permits) ต่อยอดจากระบบ
งานช่างฝีมือ e-Expert System โดยระบบจะส่งต่อค�าร้อง
ไปยังหน้าจอเจ้าหน้าที่ของ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ก รมการจั ดหา ง าน อัต โน มัติ  เ พ่ื อ เจ ้ าหน ้ าที่ ข อ ง 
ทัง้ 2 หน่วยงานสามารถพิจารณาค�าร้องขออยูต่่อ และค�าร้อง
ขอใบอนุญาตท�างานรวมถึงค�าร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบงาน Single Window โดยระบบจะแจ้ง 
ผู้ยื่นค�าร้องทราบผลการพิจารณาเพื่อเข้าระบบมานัดหมาย
กับเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้าในการด�าเนินการในการประทับตราให้
อยู่ต่อในหนังสือเดินทางและติดต่อขอรับใบอนุญาตท�างาน
ต่อไป 

3. ก�าหนดผู้ใช้บริการเป็นกิจการเฉพาะที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุ ทีต่ดิต่อขอใช้บรกิารในการยืน่ค�าร้องจาก 3 หน่วยงานที่
ศนูย์บรกิารวีซ่าและใบอนญุาตท�างาน กรงุเทพฯ เท่านัน้ ทัง้นี้ 
มีแผนงานและกรอบระยะเวลาการพัฒนาระบบ Single 
Window ศนูย์บรกิารวซ่ีาและใบอนญุาตท�างาน ประมาณ  
10 เดือน โดยก�าหนดจะเปิดให้บริการปลายปี 2560 

4.  ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ส�านกังานตรวจคน 
เข้าเมอืง และกรมการจดัหางาน มีแผนขยายการให้บรกิารแก่
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในส่วนภูมิภาคในระยะ 
ต่อไป

ผลที่ได้รับจำกกำรใช้ระบบ Single  
Window ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ 
ใบอนุญำตท�ำงำน
โครงการพัฒนาระบบน�าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single 
Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (Pilot Project: 
Single Window on Visa and Work Permits) ที่จะด�าเนินการ 
ในคร้ังนี ้จะส่งผลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในภาพรวมของ
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน ดังนี้

1. เป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
2. ใช้ข้อมูลร่วมกันที่เข้าใจง่าย และสอดคล้องกัน
3. ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง
4. มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน
5. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยหลักเกณฑ ์

ให้ทราบอย่างทั่วถึง
6. ด�าเนินการโดยระบบอัตโนมัติในขั้นการพิจารณา
7. ลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว
8. ลดความซ�้าซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนีจ้ะยังประโยชน์ให้เกดิแก่การลงทุนในภาพรวมของไทย
ในการสร้างเสริมมาตรการการสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน 
ที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเร่ือง Ease 
of Doing Business in Thailand ตามตัวชี้วัดหนึ่งของธนาคารโลก
ในการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีเอื้อต่อการลงทุนกับประเทศอื่นๆ  
ทัว่โลก ซึง่นบัได้ว่าเป็นระบบงานทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อการด�าเนินธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย
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การให้บริการออนไลน์

การเตรียมความพร้อมของ
ส�านักงานต่อการให้บริการออนไลน์

1. ความพร้อมด้านกระบวนการท�างาน - การปรบักระบวนการ
ท�างาน

ในการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการท�างานส�านักงานได้มี
การด�าเนินการ ดังนี้

1.1 การปรับกระบวนการท�างานใหม่ 

 ในการด�าเนินการปรับรูปแบบบริการจากระบบเดิม มาสู่
บริการแบบดิจิทัล โดยมีหัวใจส�าคัญ คือ การปรับรูปแบบ
การท�างาน โดยส�านักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การปรับกระบวนการท�างานโดยเริ่มได้มีการด�าเนินการ 
Reengineering ตั้งแต่ปี 2549 โดยสาระส�าคัญของการปรับ
กระบวนการท�างาน คือ ลดข้ันตอนการท�างาน ลดเอกสาร
ที่ไม่จ�าเป็น ลดความซ�า้ซ้อนของข้อมูล เช่น การอนุมัติเดิม
ที่ต้องท�าการพิจารณากันถึง 3-4 ระดับสามารถลดจ�านวน
ชั้นการพิจารณาขอจากผู้รับการส่งเสริม งานที่เกี่ยวเนื่องกัน 
สามารถกระท�าควบกันไป เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน 
เช่น การขออนมุตับิญัชเีครือ่งจกัรจากเดมิทีม่เีพยีงบญัชเีดยีว  
ได้แยกออกเป็นบญัชเีครือ่งจกัรหลกั บญัชีอะไหล่ บญัชแีม่พมิพ์  
แล้วก�าหนดขัน้ตอนในการพจิารณาตลอดจนถงึระยะเวลาใน
การอนุมัติต่างกันออกไปให้เหมาะสม เป็นต้น

ตามที่รัฐบาลได้มีแนวทางการปรับปรุงบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ท�าให้ส่วนราชการทุกแห่ง 
รวมถึง ส�านักงานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้รองรับ
การท�างานในรูปแบบดังกล ่าว โดยที่ผ ่านมา 
ส�านักงานจะมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
เพื่อปรับปรุงการท�างานและบริการอยู่เสมอ

ส�านักงานได ้เริ่มด�าเนินการตั้งแต ่ยุคระบบคอมพิวเตอร ์
รุ่นแรกๆ ที่ไม่มีระบบออนไลน์จนมาสู่ระบบออนไลน์ในปัจจุบัน 
จากที่ผ่านมา ส�านักงานได้มีการปรับตัวและมีการเตรียมตัวเพื่อ
ให้พร้อมกับโลกดิจิทัลที่เป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงตลอด
เวลาไม่หยุดนิ่ง ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจึงต้องมีการ
ตระเตรยีมในทกุด้านทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้สามารถด�าเนนิการได้จริง 
เพราะคอมพวิเตอร์หรอืระบบเครอืข่ายไม่สามารถใช้งานอะไรได้
หากไม่มีระบบงานหรือกระบวนการท�างาน กฎหมายที่รองรับ 
ตลอดจนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบงาน 

ในปี 2559 ทีผ่่านมา ส�านกังานได้มีการเตรยีมแผนรองรบัทัง้ด้าน
บคุลากร อุปกรณ์และระบบต่างๆ เพือ่ให้ระบบดจิิทลัสามารถให้
บรกิารแก่นกัลงทนุได้ ซึง่สรปุภาพรวม การเตรยีมความพร้อมและ
การด�าเนินงานในปี 2559 ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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1.2 การเลือกบริการที่ต้องด�าเนินการ

 เนื่องจากการท�างานของส�านักงานมีความหลากหลาย  
หากจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นบริการแบบดิจิทัลต้องมี
การจัดล�าดับในการด�าเนินการ ส�านักงานจึงได้พิจารณา
จัดล�าดับจากความส�าคัญหรือเร่งด่วนในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นส�าคัญ ระบบหลักๆ ที่
ส�านักงานเริ่มเปิดให้บริการแบบออนไลน์จึงเร่ิมจากการใช้
สิทธิประโยชน์ด้านอากร ยกเว้นอากรเครื่องจักรและวัตถุดิบ
ท่ีเป็นหัวใจหลักของบริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
และปัจจุบันได้พัฒนามาถึงส่งข้อมูลใบอนุญาตผ่านระบบ 
National Single Window ให้แก่กรมศุลกากร บริการใช้สิทธิ
ให้ช่างฝีมอืชาวต่างชาตเิข้ามาและประกอบอาชีพในประเทศ 
เป็นต้น จนล่าสุดเร่ิมด�าเนินการในปี 2559 และประกาศใช้
ช่วงต้นปี 2560 คือ การยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในระบบ e-Investment

2.  ความพร้อมด้านสารสนเทศ

2.1 การพัฒนาระบบงาน

 เมื่อส�านักงานได้มีการปรับกระบวนการท�างาน และเลือก
ระบบงานที่จะพัฒนาแล้ว ได้ด�าเนินการจัดจ้างเพื่อท�าการ
พัฒนาระบบ โดยในระหว่างการพัฒนาระบบงาน ส�านักงาน
ได้เชิญผู้ใช้บริการเข้าร่วมในการพัฒนาเพื่อให้ระบบที่พัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบระบบหลังการพัฒนาที่ผู้ใช้ระบบ
งานทุกฝ่ายไม่ว่าเจ้าหน้าที่ส�านักงานเองและผู้ใช้บริการ  
จะมีส่วนร่วมในการทดสอบก่อนการออกน�าใช้งาน

2.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครือข่าย

 ในการพัฒนาระบบงานจะมีการประเมินความต้องการใช้
บริการที่จะเกิดขึ้น เพื่อส�านักงานจะได้ท�าการจัดหาอุปกรณ์
และระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ฐานท่ีส�านักงาน ใช้ในการใประเมินมาจาก
ปรมิาณการใช้บรกิารในระบบเดมิบวกกบัประมาณการความ
ต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

2.3 การรักษาความปลอดภัย และบริการที่ต่อเนื่อง

 ภายหลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จสิ้นและติดต้ังบนอุปกรณ์/
ระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วตามข้อก�าหนดในข้อ 2.2 แล้ว สิ่งที่
ส�านักงานได้ค�านึงถึง คือ ความปลอดภัยของข้อมูลและ
บริการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลของ
ตนที่ใช้งานผ่านบริการของส�านักงานไม่รั่วไหล ไม่ถูกแก้ไข  
และบริการนั้นสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา โดย
ส�านักงานได้น�ามาตรฐาน ISO27001 เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
บริการด้านดิจิทัลของส�านักงาน ซึ่งส�านักงานได้การรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO27001 ตั้งแต่ปี 2552

3.  ความพร้อมด้านกฎหมาย

ภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานมาจนถึงการ
ด�าเนินการด้านสารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ต่างๆ ดังกล่าวจ�าเป็นจะต้องมีการออกประกาศหรือข้อก�าหนด
ในการด�าเนินการ โดยส�านักงานได้ท�าการออกประกาศหรือ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานที่จะให้บริการก่อนเสมอเพื่อให้ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจในสิ่งที่จะต้องด�าเนินการตลอดจนถึง
เงื่อนไขข้อก�าหนดในการใช้บริการ ซึ่งจะท�าให้เมื่อมีการน�าขึ้น 
ใช้จริงมีกฎหมายรองรับและวิธีท�างานท่ีชัดเจน เช่น ประกาศ 
สกท.ที่ ป.2/2554 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ส�าหรับ
เครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic 
Machine Tracking (eMT Online)) ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2558  
วธิปีฏบิตัใินการสัง่ปล่อย ค�า้ประกนั และตดับญัชีวตัถดิุบและวสัดุ
จ�าเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) เป็นต้น และในปี 
2559 ได้มีการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวม 4 ประกาศ ได้แก่

(1)  ประกาศ สกท. ที่ ป3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)

BOI เริ่มเปิดให้บริการแบบออนไลน์จึงเร่ิมจากการใช้สิทธิประโยชน์ด้านอากรท่ีเป็น
หัวใจหลักของบริการหลังการส่งเสริมการลงทุน และปัจจุบันได้พัฒนามาถึงส่ง
ข้อมูลใบอนุญาตผ่านระบบ National Single Window ให้แก่กรมศุลกากร บริการ
ใช้สิทธิให้ช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาและประกอบอาชีพในประเทศ

รายงานประจ�าปี 2559
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(2)  ประกาศ สกท. ที่ ป.5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Investment Promotion) 

(3)  ประกาศ สกท. ที่ ป6/2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติส�าหรับระบบงาน
ส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment 
Promotion)

(4)  ประกาศ สกท. ที่ ป.7/2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้
สทิธแิละประโยชน์ส�าหรบัเครือ่งจกัรด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Machine Tracking : eMT Online)

4. ความพร้อมด้านบุคลากร

เมื่อส�านักงานได้มีการด�าเนินการจัดเตรียมทั้งการปรับปรุง
กระบวนการท�างานมาจนถงึขัน้ตอนทางกฎหมาย สิง่ส�าคญัทีส่ดุ
ที่จะท�าให้ระบบสามารถท�างานได้คือเจ้าหน้าที่ของส�านักงานใน
การพัฒนาระบบทุกระบบก่อนที่จะมีการน�าขึ้นใช้ มีการอบรม
การท�างานของระบบงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีของส�านักงานเสมอ 
เพื่อท่ีเมื่อเปิดให้บริการเจ้าหน้าที่จะสามารถท�างานได้โดยทันที 
นอกจากการอบรมให้ความรูเ้จ้าหน้าทีส่�านกังาน ยังมคีณะท�างาน
ด้านต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อก�ากับการท�างานในแต่ละด้านนั้น เช่น 
คณะท�างานด้านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร คณะท�างานด้าน
สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งคณะท�างานเหล่านี้จะท�า
หน้าท่ีในการก�ากับและแก้ไขปัญหาเกี่ยวการใช้สิทธิประโยชน์ 
ตลอดจนให้ข้อยุติเพื่อถือปฏิบัติกันต่อไป อันจะท�าให้ปัญหาใน
การใข้งานระบบได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัภาวะการ
ท�างานจริงตลอดเวลา

e-Investment
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการปรับปรุงการให้บริการด้านการยื่น
ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยมีการพัฒนาระบบจนแล้ว
เสร็จและมีการประชาสัมพันธ์ไปในช่วงปลายปี 2559 พร้อมทั้ง
ได้มกีารออกประกาศเพือ่รองรับการท�างานจ�านวน 2 ฉบบั ได้แก่ 
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการระบบ
งานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment 
Promotion) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ ประกาศ สกท.
ที่ ป.6/2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติส�าหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion) ลงวันท่ี 
5 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบอย่าง
เป็นทางการ โดยเป้าประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
บริการของส�านักงาน อันได้แก่ การอ�านวยความสะดวกแก่
นักลงทุน การอ�านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร และเพื่อให้มีความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูลการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน

การอ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน

จากที่ผ่านมาผู้ขอรับการส่งเสริมมีประเด็นปัญหาที่มีร่วมกันใน
การยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ดังนี้

1. ส�านักงานให้การส่งเสริมกิจการประเภทใดบ้าง

ในระบบ e-Investment จะมีประเภทกิจการให้เลือกเพ่ือขอยื่น
ตามประเภทกิจการที่ส�านักงานให้การส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน  
ซึง่ผูข้อรับการส่งเสริมจะเหน็ได้จากประเภทกจิการทีม่ว่ีามกีจิการ
ของตนอยูใ่นหมวดทีใ่ห้การส่งเสรมิหรอืไม่ และให้เลือกขอรับการ
ส่งเสริมจากประเภทกิจการที่มีให้เลือกนั้น

รายงานประจ�าปี 2559 
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2. การกรอกข้อมูลค�าขอมีความยุ่งยาก

ในระบบจะมกีารจ�าแนกแบบฟอร์มค�าขอให้แก่ผูย่ื้นตามประเภท
กิจการที่เลือกไว้ในข้อ 1 โดยอัตโนมัติ และเมื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม
นั้นๆ ในระบบจะมีส่วนช่วยในการด�าเนินการเพื่อให้การกรอก
ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เช่น การตรวจสอบ 
ยอดรวม การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละข้อ 
ในฟอร์ม ต้องมีหลักฐานอะไรแนบบ้าง เป็นต้น อันจะช่วย 
ลดปัญหาการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลที่ยื่นไม่ครบถ้วนได้
เป็นอย่างดี

3. กิจการแต่ละประเภทต้องยื่นที่หน่วยงานใด

จากการเลือกประเภทกิจการที่ส�านักงานให้การส่งเสริมอยู ่
ในปัจจุบันตามข้อ 1 ในระบบจะมีการก�าหนดหน่วยงานที่จะ
เป็นผู้ด�าเนินการเกี่ยวกับค�าขอรับการส่งเสริมประเภทนั้นไว้ 
เมือ่ผูข้อรบัการส่งเสรมิ ท�าการยืน่ค�าขอผ่านระบบจะน�าส่งค�าขอ
นั้นไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อด�าเนินการต่อไปโดยอัตโนมัติ

4. เจ้าหน้าทีท่่านใดเป็นผูพ้จิารณาและมคีวามคบืหน้าอย่างไร

เมื่อค�าขอรับการส่งเสริมมีการยื่นมาผ่านระบบ หน่วยงานที่เป็น 
ผู้ด�าเนินการจะมีการก�าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินการในแต่ละข้ัน  
ซึ่งผู้ยื่นค�าขอสามารถติดตามผ่านระบบได้ว่าค�าขอของตนอยู่ใน
การพิจารณาในชั้นใดและเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้ด�าเนินการ

ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ระบบ e-Investment จะเข้ามาช่วยในการปฏบิตังิานของส�านกังาน
ในประเด็นดังนี้ 

1. การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ยื่นค�าขอรับการ
ส่งเสริม

ในระบบจะช่วยในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอ 
โดยสามารถติดต่อนัดหมายการเข้ามาชี้แจงโครงการผ่านระบบ 
การขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมผ่านระบบ ตลอดจนการขอ
แก้ไขข้อมูลค�าขอผ่านระบบ ซึ่งการติดต่อตรงผ่านระบบจะท�าให้
ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารและได้รับข้อมูลที่ 
ครบถ้วนถูกต้อง

2. การส่งผ่านงานระหว่างผู้พิจารณา 

ในระบบจะเป็นการส่งผ่านค�าขอรับการส่งเสริมไปตามขั้นตอน
การพิจารณา และจะมีการบันทึกผลการพิจารณาบนระบบ
พร้อมทั้งส่งผ่านผลการพิจารณาไปยังผู้ที่ท�างานต่อเนื่องกันโดย
อัตโนมัติ ซึ่งผู้ที่ต้องด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนจะเห็นรายการ
งานท่ีต้องด�าเนินการในหน้าจอท�างานของตนเองทันทีท่ีมีการ
ส่งงานระหว่างกัน 

3. การส่งผ่านงานระหว่างหน่วยงานภายใน

เนือ่งจากในการพจิารณาค�าขอรบัการส่งเสริมมกีารส่งผ่านข้อมลู
ค�าขอรับการส่งเสริมและผลการพิจารณาระหว่างหน่วยงาน
ภายในทีเ่กีย่วข้องกนั ซึง่การส่งข้อมลูดงักล่าวผ่านระบบจะท�าให้
แต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รับข้อมลูทีต้่องใช้อย่างรวดเรว็และ
ถูกต้อง

ความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูลการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน

การย่ืนค�าร้องผ่านระบบและมีการพิจารณาผ่านระบบท้ังหมด
จะท�าให้สามารถสรุปจ�านวนค�าขอที่ยื่นมาว่ามีจ�านวนเท่าใด 
สามารถจ�าแนกได้ตามประเภทวงเงิน และตามประเด็นอื่นๆ 
ที่สนใจได้ทันที เนื่องจากมีข้อมูลที่บันทึกไว้ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว

ในระบบจะช่วยในการประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู ้ขอ โดยสามารถติดต่อ 
นัดหมายการเข ้ ามาชี้ แจงโครงการ 
ผ่านระบบ การขอเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเตมิ 
ผ่านระบบ ตลอดจนการขอแก้ไขข้อมูล
ค�าขอผ่านระบบ

รายงานประจ�าปี 2559
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กำรตลำดเพื่อกำรลงทุน

ส�านักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการลงทุน
จากต่างประเทศที่มีต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
เพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดโลก รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต ่างประเทศที่จะ 
น�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ ผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศในองค์รวม ในปี 2559 ส�านักงาน
ยังคงนโยบายการตลาดเชิงรุก ในการชักจูง 
การลงทนุต่างประเทศ เพือ่ให้สัมฤทธ์ิผลการลงทุนใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ผ่านแนวทางดงัต่อไปนี้

มุ่งดึงอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อ
ผลักดันนโยบำยประเทศ
ในปี 2559 ส�านักงานได้จัดท�ากรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายการ
ลงทุนจากต่างประเทศภาพรวม เพือ่ก�าหนดทิศทางการดงึดดูการ
ลงทุนจากตา่งชาติทีก่่อให้ประเกิดประโยชน์ตอ่ประเทศไทย โดย
มุง่เน้นอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูทีป่ระเทศไทยยงัต้องการ
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดทางเทคโนโลยี นอกจากน้ียังได้จัดท�าอุตสาหกรรม
เป้าหมายรายประเทศที่นอกจากจะคัดเลือกอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยแล้ว ยังได้
พิจารณาศักยภาพของบริษัทในประเทศเป้าหมายประกอบด้วย
ว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงตามที่ประเทศไทยต้องการหรือไม่ 

กำรตลำดเชิงรุกเพื่อชักจูงกำรลงทุน
จำกต่ำงประเทศ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ปี 2559 ประเทศเปำ้หมำย

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย

อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ยุโรป (กลุ่มนอร์ดิก) จีน

อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย 

อตุสาหกรรมสนบัสนนุเศรษฐกจิดจิทิลั สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น 
เกาหลี จีน อินเดีย

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น 
เกาหลี ไต้หวัน

อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย อินเดีย

ตั้งเป้ำรุกเจำะบริษัทเป้ำหมำย 
นอกจากการก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางชกัจงูการลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ส�านกังานยังขานรับ
นโยบายพฒันาคลสัเตอร์ของปี 2559 ด้วยการบรูณาการกจิกรรม
ชกัจูงการลงทุนเชงิรุกไปยังบริษัทเป้าหมายรายคลสัเตอร์ ซ่ึงเป็น
บริษัทที่ได้รับคัดเลือกผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2559 
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พฒันาคลสัเตอร์รายอุตสาหกรรมว่ามศีกัยภาพ เพ่ือให้จัดกจิกรรม
ชักจูงการลงทุนที่เจาะเข้าถึงบริษัทคลัสเตอร์ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ส�านักงานได้จัดท�าแผนการลงทุนรายบริษัทเชิงลึก 
(Customized Investor Plan: CIP) เพือ่ศกึษาข้อมลูเชิงลกึรายบริษัท
ต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมาเพือ่ให้การชกัจงูการลงทุนมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น ลักษณะของโครงการที่ส�านักงานใช้คัดเลือกว่าบริษัทจะ
สามารถลงทนุในกิจการเป้าหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ในระดบัสงู เช่น เป็นโครงการลงทนุทีมี่มูลค่าเพิม่สงู เป็นการผลติ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในประเทศไทย เป็นต้น เมื่อคัดเลือก
บริษัทเป้าหมาย CIP ได้แล้ว ส�านักงานจะศึกษาแผนลงทุนของ
บรษิทัในอนาคต สิง่ทีป่ระเทศไทยควรปรบัปรงุหรอืด�าเนนิการเพือ่
ชักจูงให้บริษัทสนใจมาลงทุน สิ่งที่บริษัทต้องการในการตัดสินใจ 
มาลงทุนในไทย เพื่อน�าข้อมูลไปประกอบการชักจูงการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตอกย�้ำควำมเชื่อมั่นตำ่งชำต ิ
ด้วยโรดโชว์ระดับสูง 
ในปี 2559 ส�านักงานยังคงเร่งสานต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่นกัลงทนุด้วย 
กิจกรรมชักจูงการลงทุนระดับสูงหรือโรดโชว์ (High-Level 
Image Enhancement Roadshow) โดยการน�าคณะของผู้น�า
ระดบัสงู แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัทีร่ฐับาลให้แก่นกัลงทนุ และ
เป็นโอกาสอันดีในการชี้แจงสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ
ของไทย โดยในปี 2559 ส�านักงานได้จัดกิจกรรมโรดโชว์น�าโดย
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รวม 7 คณะ ในประเทศ
ญี่ปุ่น ยุโรป รัสเซีย อินเดีย จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับผลส�าเร็จ
เป็นอย่างมาก 

จัดกิจกรรมชักจูงเชิงลึก 
และสรำ้งเครือขำ่ยพันธมิตร
การจัดกิจกรรมคณะชักจูงการลงทุนและสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ยังคงเป็นภารกิจส�าคัญต่อเนื่องของส�านักงานในปีที่ผ่านมา โดย
ส�านักงานเน้นผลสัมฤทธิ์จากการไปชักจูงการลงทุน โดยการ
เจาะกลุ่มเป้าหมายรายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ รวมถึงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะท�างานชักจูงการลงทุนจากประเทศต่างๆ (Country 
Desk) ณ ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ และส�านักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุนในต่างประเทศทั้ง 14 แห่ง ใน 10 ประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2559 ส�านักงานมีการจัดกิจกรรมรวมท้ังส้ิน  
137 ครั้ง ประกอบด้วย 

• จัดสัมมนาการลงทุนทั่วไป 30 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุ่มย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายรายสาขา 30 ครั้ง
• จัดกิจกรรม Mobile unit/Door Knocking/One–on-One 

Meeting 50 ครั้ง/จ�านวน 244 บริษัท
• กจิกรรมสร้างเครอืข่ายพนัธมิตร (Networking) 24 คร้ัง/จ�านวน 

73 องค์กร

นอกจากนี้ ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 14 แห่ง 
ยังได้ด�าเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุน นอกเหนือจากท่ีได้ด�าเนิน
กจิกรรมชกัจูงการลงทนุกบัส่วนกลางในปีงบประมาณ 2559 ดงัน้ี

• จัดสัมมนาชักจูงการลงทุนทั่วไป 40 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุ่มย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายรายสาขา 16 ครั้ง 
• จัดกิจกรรม Mobile Unit/ Door Knocking/One on One  

Meeting 601 ครั้ง/ จ�านวน 915 บริษัท
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 354 คร้ัง/ 

จ�านวน 484 องค์กร 
• บรรยายในงานสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 34 ครั้ง

แนวทำงกำรตลำดเชิงรุกในอนำคต
ในปี 2560 ส�านักงานยังคงด�าเนินยุทธศาสตร์ชักจูงการลงทุน
ในลักษณะการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อนโยบายของประเทศ ด้วยการตั้งเป้าชักจูงการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve และ New S-Curve 
และในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแกนน�าหลัก (Core-
Technology) 4 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
นาโน เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรม
ชักจูงการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่นโยบายส�าคัญ 
ทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับปรับปรุง พระราช
บัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
และภายใต้แนวทางการตลาดเชิงรุก ส�านักงานได้ใช้ข้อมูลเชิงลึก
ในการติดตามนักลงทุนที่มีศักยภาพ เช่น การใช้ฐานข้อมูล FDI  
Intell igence เพื่อจับสัญญาณความสนใจลงทุนของบริษัท 
ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตามนักลงทุน (Investor Tracking System: 
ITS) ซึ่งจะได้เพิ่มความเข้มข้นในการด�าเนินการตลาดเชิงรุกให้
มากยิ่งขึ้นต่อไป
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กำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่น
นักลงทุนตำ่งประเทศในประเทศไทย

ในปี 2559 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้ด�าเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย
ประจ�าปี 2559 โดยมีบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ 
คอมพาน ี(ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นผูด้�าเนินการศกึษา 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของนักลงทุน
ต่างชาติในรูปแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและบริการของ
ภาครัฐ ความเชื่อมั่นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปัญหาในการด�าเนินธรุกจิ 
และการปรับตัวทางธุรกิจ รวมทั้งแผนการลงทุนของบริษัท 
โดยที่จะประมวลผลความเช่ือม่ันจากผู้ตอบกลับแบบสอบถาม
ไม่ต�า่กว่า 600 บรษิทั การสมัภาษณ์เชงิลกึ 25 บรษิทั จากนัน้ท�าการ
เผยแพร่ผลการศกึษาผ่านงานสมัมนาและรบัฟังความคดิเห็นจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการลดระดบัการลงทุนหรือถอนการลงทนุ
ในภาพรวมของนกัลงทนุต่างชาตใินปี 2559 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต�่าไม่เหมาะสม ความต้องการของตลาดในประเทศต�า่เกินไป 
รวมถึงการแข่งขันของตลาดในประเทศสูง

กำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นของ 
นักลงทุนต่ำงชำติในประเทศไทยประจ�ำปี 2559

แผนกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนการขยายการลงทุน 
ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติบางส่วน 
(ร้อยละ 15) มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ  
โดยให้ความสนใจไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และเมียนมาร์ และนอกอาเซียน อาทิ จีน 
อินเดีย และญี่ปุ่นตามล�าดับ

ประเด็นที่ควรเร่งด�ำเนินกำรเพื่อกระตุ้น
กำรลงทุน
• ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
• การมีมาตรการที่เข้มงวดเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่น ขั้นตอน

การท�างานของภาครัฐให้ง่ายและสะดวก
• มาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ
• ปรับปรงุระบบการท�างานภาครัฐให้สะดวก รวดเรว็ ลดขัน้ตอน
• การมีมาตรการในการบริหารจัดการน�า้ที่มีประสิทธิภาพ
• การมีมาตรการเข้มงวดเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
• การสร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ
• สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ

ผู้ตอบแบบสอบถาม

• ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น (ร้อยละ 64.2) 
รองลงมาคอืสหภาพยุโรป (ร้อยละ 7.7) และอาเซยีน 
(ร้อยละ 6.3) ตามล�าดับ 

• กจิการทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ผลติภัณฑ์โลหะ เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์ขนส่ง (ร้อยละ 31.7)  กจิการบรกิารและ
สาธารณูปโภค (ร้อยละ 24) และเคมีภัณฑ์ กระดาษ 
และพลาสติก (ร้อยละ 14.8) 

• ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(ร้อยละ 98.8)
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ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการมคีวามคดิสร้างสรรค์แต่ขาดเงนิลงทนุ 
หรือบางกลุ่มมีเงินลงทุนแต่ไม่ทราบว่าจะลงทุนอย่างไร

• เร่ืองลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน อาจมี
ความเหมาะสมในการพัฒนาการค้ามากกว่าในช่วงเริ่มต้น 
นอกจากนีรั้ฐควรพิจารณาให้สทิธิประโยชน์ลกัษณะ Non Tax 
Incentives และการอ�านวยความสะดวกด้านการลงทุน เช่น 
การเปิดด่านส�าหรับบางพื้นที่ เช่น จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

• ในเรือ่งทศิทางของอตุสาหกรรมในอนาคต ผูป้ระกอบการควร
มีความตื่นตัว และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่
เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว

• ภาครัฐควรมีการท�างานอย่างบูรณาการร่วมกันเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และป้องกันความสับสน

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

แผนภูมิแสดงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจขยายหรือ
รักษาระดับการลงทุนในไทย

ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยและกำรให้
บริกำรของ BOI
• มากกว่าร้อยละ 50 ทราบถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) (2) นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษ และ (3) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์

• ส่วนใหญ่พึงพอใจการให้บริการของส�านักงาน เช่น OSOS 
ศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน รวมทั้งการน�าเอาระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในการให้บรกิาร แต่พบว่ายงัต้องปรับปรุง
ในเรื่องความรวดเร็วของการให้บริการในภาพรวมและความ
ชัดเจนของข้อมูล

ข้อคิดเห็นต่อประเด็นอื่นๆ 
• จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท�าให้ผู้ประกอบการหลายราย 

ต้องปรับตัวเพ่ือประคับประคองกิจการ เช่น การปรับ
โครงสร้างการผลิต หรือการหาตลาดใหม่

• ผู้ประกอบการในพืน้ทีห่่างไกลประสบปัญหาด้านกระแสไฟฟ้า 
คุณภาพน�้า คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบขนส่ง
ทางรางที่ล้าสมัย

• แรงงานไทยมีทักษะที่ดีกว่าเพื่อนบ้าน แต่ต้นทุนค่าแรง 
ค่อนข้างสูง และมักเลือกงาน

• ปัญหาในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษของแรงงานไทย

• นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่ได้รับการตอบรับ 
ที่ดีนัก โดยผู้ประกอบการมองว่านโยบายท่ีรัฐสั่งการลงมา 
ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการน�าไปสู ่ผลลัพธ์ในการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างได้ผล

• ควรสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษา 
การแนะแนวทางศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
การเปลี่ยนแนวคิดการเข้าสู่ตลาดแรงงานจากเดิมที่เน้นการ
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาเป็นหลัก ควรหันมาพิจารณาด้าน
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถประกอบให้มากขึ้น 

• การปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย อาจเริ่มจากการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของครูอาจารย์ผู้สอนก่อน

• รัฐบาลควรสนับสนุนธุรกิจกลุ่ม SMEs และ Start up ให้
สามารถเกดิได้อย่างแท้จรงิ โดยเน้นการพฒันาสภาพแวดล้อม
ด้านการลงทุนให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากปัญหาใน
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ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน มีภารกิจ
หลักในการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดย
การประสานงานกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ เอื้ออ�านวยต่อ
การลงทุนโดยรวมและการลงทุนในอุตสาหกรรม
ส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข
ปัญหานักลงทุน การพัฒนาและชักจูงให้เกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการค้า
การลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

กำรประสำนงำนและแก้ไขปัญหำนักลงทุน
กำรสร้ำงเครือข่ำยและเพิ่มศักยภำพ

ในปี 2559 ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนได้ด�าเนินงาน
ตามภารกิจให้ส�าเร็จลุล่วงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.งำนแก้ไขปัญหำให้แก่นักลงทุน
ปัญหาที่พบบ่อยส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คือ
ความไม่เข้าใจในหลกัเกณฑ์ ระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีม่อียูม่ากมาย
ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ การส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานกับนักลงทุนที่ยังไม่ทั่วถึง ท�าให้การปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบในการด�าเนินธุรกิจ

ส�านักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญของงานประสานงานเพ่ือ
ลดปัญหาและแก้ไขปัญหานักลงทุน โดยได้มีการด�าเนินงานใน 
3 รูปแบบ คือ

กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน
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1.1 การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

 ในแต่ละปีมีผู้ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนประสบปัญหาในการ
ด�าเนนิธรุกจิภายในประเทศ ซึง่เป็นปัญหาจากความไม่เข้าใจ
ในระเบียบปฎิบัติของหน่วยงานภาครัฐ แต่ก่อให้เกิดความ 
เสยีหายต่อธรุกจิและส่งผลต่อความเชือ่ม่ันในภาพลกัษณ์ของ
การส่งเสริมการลงทุน ปัญหาที่ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การลงทุนได้ด�าเนินการแก้ไขในปี 2559 ได้แก่

 • ปัญหาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรล่าช้า

 • ปัญหาการขอลดเบีย้ปรบัภาษมีลูค่าเพิม่จากกรมสรรพากร

 • ปัญหาการจ�าแนกพิกัดศุลกากร

 • ปัญหาการยกเว้นหรอืลดหย่อนอากรขาเข้าตามสทิธปิระโยชน์ 
 การส่งเสริมการลงทุน

 • ปัญหาการขอใบอนุญาตน�าเข้ายาเพื่อการศึกษาวิจัย

 • ปัญหาการค�านวณค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ป ัญหาการน�าเข ้าของตามข ้อตกลงการค ้า ท่ีมีการ 
 ก�าหนดโควต้าการน�าเข้า

นอกจากนั้นยังด�าเนินการประสานงานเพ่ือแก ้ไขป ัญหา 
ให้แก่นักลงทุน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ีผู ้ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนขาดความเข้าใจในเรือ่งของการกระท�าในการด�าเนนิการ 
พธีิการศุลกากร หรอืกระท�าผดิตามกฎหมายศลุกากร เช่น หลกีเลีย่ง 
ค่าภาษีอากร ส�าแดงเท็จ น�าของต้องห้ามหรือของต้องก�ากัด
เข้ามาในหรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัร การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพิธีการกรมศุลกากร เป็นต้น 

พร ้อมกันน้ันยังได ้ด�าเนินการคู ่ขนานในการเสริมสร ้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุดิบ 
เวลาหรือปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยการจัดสัมมนา
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1.2 การประสานงาน/ด�าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

1.2.1 การส่งเสริมสนบัสนนุให้โครงการทีข่อรับสทิธปิระโยชน์
เพิ่มเติมตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Center of Excellence) โดยเป็นความ
ร่วมมือในรูปแบบของ Talent Mobility, Work-
integrated Learning, สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี โดย
มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมกว่า 50 โครงการ

1.2.2 การจัดท�าข้อมูลความต้องการแรงงานของบริษัทที ่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์
โดยด�าเนนิการเกบ็รวบรวมสถติคิวามต้องการแรงงาน
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกเดือน และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ส�านักงาน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ท่ี
สนใจ

“ปัญหาท่ีพบบ่อยส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  คือความไม่เข้าใจใน 
หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
รวมไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ”
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1.3 การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังจากได้
รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สิทธิประโยชน ์ต ่างๆ เช ่น การยกเว ้นภาษี เงินได ้  
เรื่องวัตถุดิบ การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเปิดด�าเนินการ เป็นต้น 
โดยในปี 2559 มีการจัดสัมมนาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น  
13 ครัง้ การสมัมนาทกุครัง้ได้รบัความสนใจจากผูป้ระกอบการ 
ท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุจ�านวนมาก โดยมผีูเ้ข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน

2. กิจกรรมสัมมนำเผยแพร่นโยบำย 
ชักจูงและกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมตำมยุทธศำสตร์ของ
ประเทศ

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะเร ่งสร ้างความเชื่อมั่น
ของประเทศ และเร่งกระตุ ้นให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าและ
ตรงตามยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ิมข้ึน ส�านักงานโดยส�านัก
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน 
ภาคที่  1 - 6 จึงจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
เชิงรุกเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และเร่งกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในภูมิภาค เช่น นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SMEs นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น เป็นต้น ตลอดจน 
รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ รวมทั้ง 
แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ รวม 16 ครัง้ท่ัวประเทศ 
ได้รับความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาทั้งจากผู ้ประกอบการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งส้ิน 
กว่า 1,500 คน
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3. กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยและเพิ่ม
ศกัยภำพกำรลงทนุให้แก่ผูป้ระกอบกำร 
SMEs ไทยทั้งในและต่ำงประเทศ

กิจกรรมนี้เป็นการน�าคณะผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ทั้งที่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนและผู ้ที่มีศักยภาพในการขอรับการ
ส่งเสรมิการลงทุน โดยเน้นทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ในภมูภิาคต่างๆ 
ส�าหรับกิจกรรมในประเทศ จะเดินทางในลักษณะ Cross Region 
ไปเยี่ยมชมกิจการท่ีประสบความส�าเร็จ ส�ารวจโอกาสและ
ลู่ทางการลงทุน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับคณะ
นกัลงทุนท่ีร่วมเดนิทางและนกัลงทุนท้องถิน่ในภมิูภาคทีเ่ดนิทางไป 
นอกจากนี้ยังเปิดให้มีเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในระหว่างคณะผู้ประกอบการท่ีเดินทางไปและ
นักลงทุนท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับ 
กิจกรรมในต่างประเทศ เป็นการด�าเนินการเพื่อสร้างเครือข่าย
ระหว่าง SMEs ไทย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพที่ธุรกิจไทย
จะเข้าไปด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงงานต่างๆ ที่นักลงทุนไทย 
มีความสนใจ การเข้าพบ Team Thailand ในประเทศนั้นๆ  
รวมไปถึงการจัดกิจกรรม Business Matching ระหว่างนักธุรกิจ
ไทยและนักธุรกิจต่างชาติ นักลงทุนในประเทศเป้าหมาย

ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมในประเทศรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และ 
ในต่างประเทศ 7 คร้ัง โดยส�านกัพัฒนาปัจจัยสนบัสนนุการลงทนุ
และศนูย์เศรษฐกจิการลงทนุภาคที ่1 - 6 มผีูป้ระกอบการ นกัลงทนุ  
นักธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการที่
ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครอืข่ายทางธรุกจิได้ รวมท้ังได้มมุมอง
ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิต

ส�าหรับในปี 2559 ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาค จะยังคงเดินหน้า
ในการด�าเนินภารกิจการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
และปัจจัยทีเ่อือ้อ�านวยต่อการลงทุนโดยรวม และประสานงานกับ
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ไขปัญหานักลงทุน 
สร้างเครอืข่ายการค้าการลงทนุแก่ SMEs ไทย รวมทัง้ชักจงูให้เกดิ
การลงทนุในประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรฐับาล 
เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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กำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรม

การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนหรื อการ
รับช่วงการผลิต นับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ประโยชน์ที่เกิดจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนนั้น มีหลายประการ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ช่วยลดการน�าเข้าวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วนจากต่างประเทศ สร้างโอกาสการจ้างงาน 
รวมไปถึงก่อให้เกิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
จากผู ้ผลิตรายใหญ่ไปยังผู ้ประกอบการที่เข้ามา
รับช่วงการผลิตอีกด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลดีต่อ
วงการอุตสาหกรรมไทย อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

BUILD - BOI Unit for Industrial 
Linkage Development

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
(BUILD - BOI Unit for Industrial Linkage Development) จึงได้
ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารเชือ่มโยงอตุสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นการ
ครบรอบ 24 ปี การด�าเนินงานของหน่วย BUILD ซึ่งทางหน่วย 
BUILD ก็ยังคงเดินหน้าท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
อย่างสูงสุด ส�าหรับกิจกรรมที่หน่วย BUILD ได้ด�าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

1.  กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Customers) 
จัดข้ึนเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น  
ซึ่งหน่วย BUILD จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อเพื่อให้มี
การพบปะกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการพา
ผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าเย่ียมชมโรงงานผู้ซื้อ เพื่อเปิดโอกาสให้
เห็นภาพของขั้นตอนการประกอบ รวมทั้งเห็นโอกาสที่จะ
ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในการป้อนให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งก่อให้เกิดการ 
เชือ่มโยงอุตสาหกรรมระหว่างผูซ้ือ้และผูผ้ลติชิน้ส่วนโดยตรง 

BUILD
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9,000 
ล้านบาท

2.  กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market Place) เป็น
กจิกรรมเกีย่วกบั Procurement โดยหน่วย BUILD ท�าหน้าที่
เป็นสือ่กลางในการจดัหาแหล่งเชือ่มโยงอตุสาหกรรมให้ผูซ้ือ้
และผู้ผลิตชิ้นส่วนมาพบกันเสมือนเป็น One-Stop Sourcing 
Center โดยผู้ซื้อจะมีการน�าเสนอนโยบายการจัดซื้อ และ
ความต้องการจัดซื้อช้ินส่วน พร้อมทั้งน�าชิ้นส่วนตัวอย่าง
ท่ีต้องการซื้อมาจัดแสดงในห้องประชุมที่หน่วย BUILD 
ก�าหนด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางผู้ซื้อจะได้พบกับผู้ผลิต 
ชิ้นส่วนหลายๆ รายในงานเดียว อีกทั้งยังจะได้พบปะเจรจา
ธุรกิจโดยตรง

3.  จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service) และบริการ
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หน่วย BUILD ให้บริการ
ช่วยเหลอืสนบัสนนุผูซ้ือ้ทัง้ภายในและต่างประเทศ ทีต้่องการ 
จดัซือ้ช้ินส่วนจากผูผ้ลติช้ินส่วนในประเทศไทย โดยการจัดหา
ข้อมลูผู้ผลติชิน้ส่วนให้กบับรษิทัผูซ้ือ้ นอกจากนียั้งช่วยจัดให้
ทางผู้ซื้อได้พบปะกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในลักษณะ One-on-One 
Meetings และประสานงานเกีย่วกบัการเยีย่มชมโรงงานผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการ 

“ภายในปีนี้ หน่วย BUILD จะยกระดับ SMEs ที่เป็นผู้รับจ้างผลิต มาผลิตแบรนด์ของ 
ตวัเอง และพาผู้ประกอบการท่ีแขง็แรงแล้วออกไปแสดงสนิค้าในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี 
ญ่ีปุน่ อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม รวมถึงออกงาน SUBCON THAILAND 2017 โดยคาดว่า 
จะเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันมูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท”

4.  จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทย หน่วย BUILD ได้ร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการไทย โดยในแต่ละคร้ังจะมีการเชิญวิทยากร
ที่มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องมาบรรยายในหัวข้อที่เป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย เช่น แนวทางในการปรับปรุงการบริหาร 
การปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะได้ให้
ผู้ประกอบการมีความสามารถเป็นไปตามที่บริษัทผู้ซื้อต่างๆ
ต้องการ อันจะน�าไปสู่โอกาสในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ที่มากขึ้น

5. จัดกิจกรรมน�าคณะผู ้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย
ร่วมงานแสดงสนิค้าในระดบันานาชาต ิ (Internationalization)  
ในแต่ละปีทางหน่วย BUILD จะมีการจัดกิจกรรมน�าคณะ 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยไปร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให ้ผู ้ผลิต 
ชิ้นส ่วนไทยได ้มีโอกาสเชื่อมโยงการผลิตกับลูกค ้าใน 
ต ่างประเทศ และขยายฐานลูกค ้าไปยังต ่างประเทศ  
การผลิตให้ลูกค้าต่างประเทศนั้นยังท�าให้ผู ้ผลิตชิ้นส่วน
ไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ๆ จากลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ 
น�ามาใช้ปรบัปรงุความสามารถในการผลติของตนให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลก

6.  บริการข้อมูลอุตสาหกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Onl ine Information) หน่วย BUILD ท�าการพัฒนา
ฐานข ้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน (ASEAN 
Supporting Industry Database - ASID) ผ่านเว็บไซต์  
www.asidnet.org ซ่ึงผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมสนับสนุน
สามารถน�าข้อมูลของตนมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าว 
โดยในเว็บไซต์นี้จะมีรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกที่แสดงถึง
ความสามารถในการผลิต ถือเป็นประโยชน์ส�าหรับผู ้ซ้ือ
ในการคัดกรองเบื้องต้น ปจัจุบนัมฐีานขอ้มลูสมาชกิใน ASID 
จาก 10 ประเทศอาเซียน กว่า 22,000 บริษัท

คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างกันมูลค่ากว่า

BUILD
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7.  จดังานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรมรบัช่วงการผลติ จากความ
ส�าเร็จในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หน่วย BUILD จึงได้ริเริ่ม
การจัดกิจกรรมรับช่วงการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ภายใต้ชื่องาน “SUBCON Thailand” โดยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 ซึง่งานนีไ้ด้ผลตอบรบัเป็นอย่างด ีอนัเหน็ได้จาก
จ�านวนผู้เข้าร่วมออกบูธ ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน รวมไปถึงจ�านวน
บริษัทผู้ซ้ือที่เข้าร่วมในงานที่สูงขึ้นทุกปี ส�าหรับในปีล่าสุด  
ซ่ึงนับเป ็นครั้ งที่  10 ของงาน SUBCON Thai land  
ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่11-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีผูเ้ข้าร่วม 
ออกบธู 300 ราย ยอดผูเ้ข้าเยีย่มชมงานประมาณ 23,000 คน 
จ�านวนบริษัทผู ้ซื้อ 393 บริษัท จาก 24 ประเทศ และ 
ยงัมแีนวโน้มเกดิการซือ้ขายกนัมากกว่า 8,600 ล้านบาท

กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม จ�ำนวน

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Customers) 13 ครั้ง

กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market Place) 8 ครั้ง

จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service)/บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
- จัด One-one-One Meetings/Factory Visits - จัดหาข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ผู้ซื้อ

10 ครั้ง109 ราย

น�าคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ (Internationalization) 11 ครั้ง

จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย 10 ครั้ง

จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต (SUBCON Thailand)  1 ครั้ง

บริการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supporting Industry Database: ASID) จ�านวนสมาชิก 22,716 บริษัท 
จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน

ผลการจัดงาน Subcon Thailand

ปี ผู้เขำ้ร่วมออกบูธ ผู้เขำ้เยี่ยมชมงำน จ�ำนวนบริษัทผู้ซื้อ มูลค่ำกำรเชื่อมโยงเกิดขึ้นในงำน

9-13 พฤษภาคม 2550 189 บูธ  22,591 คน 90 บริษัท จาก 14 ประเทศ 1,209 ล้านบาท

14-17 พฤษภาคม 2551 251 บูธ  21,689 คน 177 บริษัท จาก 16 ประเทศ 2,557 ล้านบาท

13-16 พฤษภาคม 2552 188 บูธ  18,241 คน 180 บริษัท จาก 12 ประเทศ 3,020 ล้านบาท

13-15 พฤษภาคม 2553 237 บูธ  17,927 คน 252 บริษัท จาก 14 ประเทศ 4,531 ล้านบาท

19-21 พฤษภาคม 2554 247 บูธ  21,609 คน 258 บริษัท จาก 13 ประเทศ 5,481 ล้านบาท

17-19 พฤษภาคม 2555 260 บูธ  21,868 คน 265 บริษัท จาก 13 ประเทศ 6,329 ล้านบาท

16-18 พฤษภาคม 2556 282 บูธ  24,173 คน 304 บริษัท จาก 15 ประเทศ 6,814 ล้านบาท

15-17 พฤษภาคม 2557 295 บูธ  20,861 คน 312 บริษัท จาก 16 ประเทศ 7,046 ล้านบาท

13-16 พฤษภาคม 2558 346 บูธ  21,940 คน 375 บริษัท จาก 18 ประเทศ 7,919 ล้านบาท

11-14 พฤษภาคม 2559 348 บูธ  23,091 คน 393 บริษัท จาก 24 ประเทศ 8,619 ล้านบาท
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ภายในปีนี้ หน่วย BUILD ได้ยกระดับเอสเอ็มอี ที่เป็นผู้รับจ้าง
ผลิต มาผลิตแบรนด์ของตัวเอง และพาผู้ประกอบการที่แข็งแรง
แล้ว ออกไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น 
อินโดนเีซีย และเวยีดนาม รวมถงึออกงาน SUBCON THAILAND 
2017 โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันมูลค่ากว่า  
9,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน

ขณะนี้หน่วย BUILD จะส่งเสริมกิจกรรม 4 ด้านหลัก ที่จะต้อง
ท�าภายในปีนี ้เพ่ือเป็นการยกระดบัให้ผู้ประกอบการทีอ่ยูใ่นกลุม่
รับจ้างผลิต ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรอืเอสเอ็มอี จ�านวนมากและอยู่ในบทบาท
ซบัพอร์ตชิน้ส่วนให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่อกีทีม่โีอกาสเตบิโต

ทั้งนี้กิจกรรม 4 ด้านหลักที่จะต้องด�าเนินการประกอบด้วย 

• ขยายฐานอตุสาหกรรมให้เกดิการซือ้ขายเกดิขึน้ในอุตสาหกรรม 
อ่ืนๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการโฟกัสไปสู่ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริม

• “จดุก�าเนดิของ BUILD เร่ิมต้นจากเอสเอม็อทีีเ่ป็นฐานส�าหรับ
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อมาพอรัฐบาลได้ม ี
นโยบายยกระดับประเทศสู ่Thailand 4.0 และ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย หน่วย BUILD จึงได้ขยายฐานจากอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปสู่เครื่องมือแพทย์ และท�าชิ้นส่วนอากาศยาน 
โดยที่ไม่ต้องปิดโรงงานที่มีอยู่ แต่ไปพัฒนาท�าอย่างอื่นแทน  
และ BUILD กจ็ะต้องไปช่วยสนบัสนุนเรือ่งมาตราฐานการผลติ 
เรื่องตลาด เรื่องการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

• เ ช่ือมโยงระหว ่ า งงานวิ จั ยและผู ้ ป ระกอบการไทย 
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา เช่น สวทช. 
ดึงมาร่วมมือกับผู้ประกอบการไทย โดยผู้ประกอบการไทย
จะได้พฒันาตวัเอง ยกระดบัจากผูร้บัจ้างผลติ มาเป็นการผลติ
แบรนด์ของตัวเอง หรือเป็นเจ้าของสินค้าเองมากขึ้น

• พาผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีทีม่คีวามแข็งแรงแล้วออกไปแสดง
สินค้าในต่างประเทศมากขึ้น โดยประเทศเป้าหมาย ได้แก่ 
ประเทศเยอรมน ีญีปุ่น่ อนิโดนเีชีย และเวยีดนาม ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นงานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรม เช่น งานแสดงสนิค้าเกีย่วกบั
อากาศยาน และงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อขานรับ
กบันโยบายรัฐบาลทีก่�าลงัมุง่ไปสู ่10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย
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ส�านักงานได้ด�าเนินการส่งเสริมการลงทุนให้มีการ
ขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป ็น
ศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ซึ่ง
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในการผลิต สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้เป็นจ�านวนมาก และการที่รัฐบาลได้มุ่ง
ยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยใช้นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายอื่นๆ  
ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและการผลิตที่มีมูลค่า 
เพิ่มสูงขึ้นนั้น จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการผลิตสนิค้า (Move Up) ให้มกีารใช้นวตักรรม
และเทคโนโลยีซับซ้อนขึ้น 

โดยการผลกัดนัให้เกิดการลงทนุภายในประเทศ (Domestic Direct 
Investment : DDI) และการลงทนุจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment : FDI) และในขณะเดยีวกันก็ต้องพัฒนาอตุสาหกรรม
ท่ีไทยมีศักยภาพให้ออกไปลงทุนยังต่างประเทศ (Thai Direct 
Investment : TDI) เพ่ือขยายฐานการผลติสนิค้าและหาตลาดแห่ง
ใหม่ (Move Out) ทัง้น้ี เพ่ือส่งผลให้อตุสาหกรรมไทยเติบโตได้อย่าง
เต็มที่ เกิด Value Chain ของการผลิตภายในประเทศ และน�าไปสู ่
การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตของโลก (Global Value Chain) 

กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

จากสถติขิองธนาคารแห่งประเทศไทย การลงทนุโดยตรงของไทย
ในต่างประเทศ (Outflow) ได้ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 
โดยในช่วง ไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2559 พบว่า ไทยมีเงินลงทุนใน
สิงคโปร์มากที่สุด ในสัดส่วน 14.8% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 12.3% 
สหรัฐอเมริกา 9.4% และฮ่องกง 5.3% ทั้งนี้ การลงทุนของไทย
ในอาเซียนมีมูลค่าสูงถึง 666,148.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 29.8 ของเงนิลงทนุทัง้หมด โดยมสีงิคโปร์เป็นแหล่งลงทนุ
ที่ส�าคัญ รองลงมาคือ เวียดนาม ลาว และมาเลเซีย ตามล�าดับ 
ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่ไทยไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด คือ  
กิจการผลิตคิดเป ็นร ้อยละ 11.2 ของเงินลงทุนท้ังหมด  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตอาหาร เคมีภัณฑ์ และเครื่องดื่ม  
โดยประเภทกิจการที่ไทยไปลงทุนรองลงมาคือ กิจการขายส่ง
และขายปลีก/การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และการเงิน 
การประกันภัย ในสัดส่วนร้อยละ 5.2 และ 3.2 ตามล�าดับ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�าเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
มาตั้งแต่ปี 2539 โดยในปี 2559 ได้เร่งเดินหน้าด�าเนินตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 
ครอบคลุมทั้งด้านการให้ความช่วยเหลือนักลงทุน การให้ข้อมูล
เชิงลึกในรายอุตสาหกรรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ 
การจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนไทย 
และการจัดบริการให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับนักลงทุน 
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โดยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทางกฎหมายท่ีประจ�าในต่างประเทศ 
รวมถึง การสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืในระดบัหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศเป้าหมาย 
ผ่านกลยุทธ์ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ และแนวทาง
การด�าเนินงานใน 6 แผนงานหลัก ดังนี้

กลยุทธ์ส่งเสริมกำรลงทุนไทย
• พัฒนานักธุรกิจไทยให้มีความพร้อมในการออกไปลงทุน

ในต่างประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักลงทุน

• เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนใน
ต่างประเทศ จัดฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมและ
ประเทศเป้าหมาย

• อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทย

- จัดตั้งคณะท�างานอุตสาหกรรม บูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (ให้ข้อมูล/ค�าปรึกษา, จัดกิจกรรม)

- ยกระดบัศนูย์ข้อมลูการลงทนุไทย ในต่างประเทศให้เป็น 
Intelligence Center 

- จัดตั้งส�านักงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(ระยะแรกในเมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย)

- จ้างทีป่รกึษาธรุกจิในประเทศเป้าหมาย เพือ่ให้ค�าแนะน�า  
ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน

- ใช้ Cluster Approach/อตุสาหกรรมน�าร่อง ในการส่งเสรมิ 
การลงทนุไทยในประเทศเป้าหมาย (สิง่ทอ เคร่ืองนุง่ห่ม ชิน้
ส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรปูและอาหาร)

• แก้ไขปัญหาให้กบันักลงทุนไทยท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ 
ประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนและค�้าประกันการลงทุน

• ลดความเส่ียงในการไปลงทุนในต่างประเทศ ก�าหนด
มาตรการช่วยเหลือด้านภาษีอากร จัดมาตรการเพื่อเสริม
บทบาทของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อ

• ลดต้นทนุการท�าธรุกจิในต่างประเทศ จดัตัง้คณะเจรจาแบบ 
G2G จัดตั้งคณะท�างานแก้ไขปัญหาระดับหน่วยงานกับ IPA 
ของประเทศเป้าหมาย สร้างระบบ Contact Point ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ

ก�ำหนดประเทศเป้ำหมำย
ปัจจัยการออกไปลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมและประเทศที่จะ
เข้าไปลงทุน แต่ปัจจัยหลักที่เป็นแรงผลักให้เกิดการลงทุนใน
ต่างประเทศ ยังคงเป็นการแสวงหาแหล่งทรัพยากร เช่น แรงงาน 
และทรัพยากรธรรมชาติ การแสวงหาตลาด และการแสวงหา
ประสิทธิภาพจากการแบ่งงานกันท�า ซึ่งก่อให้เกิดความช�านาญ
ในการผลิตสินค้า และเพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส�านักงานได้มีการแบ่งประเทศเป้าหมายออก
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

• ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV และอินโดนีเซีย

• จีน อินเดียและเอเชียใต้ (ศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถาน 
เนปาล) โดยเฉพาะ CLMV และอินโดนีเซีย

• เอเชียกลาง (CIS) และแอฟริกา

กำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุน
ไทยในต่ำงประเทศ 
ในปี 2559 ส�านักงานได้ด�าเนินงานเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในประเทศเป้าหมาย และเจาะลกึในรายอตุสาหกรรม 
เพื่อขยายฐานการลงทุนและเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทย 
โดยได้มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ คือ 

• การเตรียมความพร้อมให้นักลงทนุไทยไปลงทนุต่างประเทศ 
ด�าเนินการสร้างองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทย
ในต่างประเทศ” (Thai Overseas Investment : Support 
Center - TOISC) โดยในปี 2559 ได้มีก่ีอบรมในรุ่นที่ 10 
และ 11 มีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน 68 ราย ซึ่งหลักสูตรนี้
จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ใน
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศรวม 60 ชั่วโมง มีกิจกรรม
ศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง
ในเชิงธุรกิจ ทัง้นี ้จากการติดตามสถานภาพของนกัลงทนุไทย
ที่ผ่านการอบรมทั้ง 11 รุ่น รวม 409 ราย พบว่า นักลงทุน
ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว มีการเข้าไปลงทุน
และร่วมทุนยังต่างประเทศแล้วจ�านวน 88 ราย ส่วนใหญ่
ตัดสินใจลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อินโดนีเซีย อินเดีย 
และบังคลาเทศ โดยกระจายการลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรม
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ก่อสร้าง ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ชิ้นส่วน
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป อาหารส�าเร็จรูป 
พลังงานทดแทน กิจการบริการด้านสุขภาพและความงาม 
ห้องเย็น และบริการทางวิศวกรรม เป็นต้น 

• การน�าคณะนักลงทุนไทยเดินทางไปส�ารวจโอกาสและ
ลูท่างการลงทนุในต่างประเทศ ในปี 2559 มกีารจดักจิกรรม
น�าคณะนกัธรุกจิเดนิทางไปส�ารวจโอกาสและลู่ทางการลงทนุ 
รวม 11 ครั้ง ในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตลาด
ใหม่ คือ กัมพชูา เวยีดนาม ลาว เมยีนมาร์ อนิโดนเีซยี อนิเดยี 
เอธิโอเปีย บังคลาเทศ และเคนย่า มีนักลงทุนร่วมเดินทาง
รวม 207 ราย โดยส�านักงานได้จัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่าง 
นกัลงทุนในประเทศเป้าหมายกบันักลงทนุไทย ลงส�ารวจพืน้ท่ี
ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ประสานงานให้นักลงทุน
ไทยได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์จริง สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนให้กับนักลงทุนไทย

• การศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเทศเป้าหมาย : ส�านักงาน 
ได้ท�าการส�ารวจพื้นที่และศึกษาเจาะลึกเส้นทางการลงทุน
(Investment Journey) ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
ในประเทศอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ (พะอาน 
เมาะล�าเลิง ตองอู และมัณฑะเลย์) กัมพูชา (พนมเปญ 
สตรึงแตรง กระแจะ และเสียมเรียบ) ลาว (ปากเซ ปากซอง 
อัตปือ และจ�าปาสัก) เวียดนาม (โฮจิมินห์ และเกิ่นเทอ) 
อินโดนีเซีย (เมดัน และมากัสซาร์) ฟิลิปปินส์ (มะนิลา และ
เซบู) มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์ สลังงอร์ เนกรีเซมบีลัน เบตง 
และปะหัง) และบรูไน (บันดาร์เสรีเลกาวัน และเซอเรีย) 
และในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ 5 ประเทศ ได้แก่ ยูกันดา
(คัมปาลา เอนเทบเบ และจนิจา) ศรลีงักา (โคลอมโบ รตันปรุะ 
ศรวีรเทนปรุะ-โกตเต เนกอมโบ และคาทุนายาเค) มองโกเลยี 
(Ulaanbaatar) โมซมับกิ (มาปโูต) และอซุเบกิสถาน (ทาชเคนต์ 
เฟอร์กานา และซามาร์คันด์) 

• การเผยแพร่ข ้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ :  
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับนักลงทุนไทยและ 
ผู้สนใจโดยทั่วไปให้ทราบถึงโอกาส ลู่ทางและกฎระเบียบ 
การลงทุน การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

1) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จัดสัมมนาเผยแพร่ 
ข้อมูลเชิงลึกในศักยภาพและโอกาสลงทุน 8 ประเทศ
อาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร ์ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ

บรูไน เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 
การท�าธุรกิจและการลงทุน/การบรรยายพิเศษจาก 
ผู้เชี่ยวชาญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเรื่องภาษีการลงทุน
ในเมียนมาร์และลาว โดยมีนักลงทุนที่มีประสบการณ์
การลงทุนในต่างประเทศร่วมให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า
เก่ียวกับการท�าธุรกิจในต่างประเทศ ณ โรงแรมดุสิต 
ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 172 ราย

2)  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล
การลงทุนเชิงลึก และโอกาสการลงทุนไทยในตลาดใหม่
ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจกฎระเบียบ เปรียบเทียบศักยภาพ 
ทราบลู่ทางการท�าธุรกิจ ในประเทศศรีลังกา ยูกันดา 
โมซัมบิก อุซเบกิสถาน และมองโกเลีย” ณ โรงแรมสวิส 
โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม 140 ราย

3)  ในวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ได้จัดงานสมัมนาเผยแพร่
โอกาสและลูท่างการลงทนุในอาเซยีน Thailand Oversea 
Investment Forum 2016 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้มีประสบการณ์ และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจาก
กลุม่ประเทศอาเซยีนมาร่วมเสวนาให้ความรู้ในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจ การลงทุน การเงินธนาคาร ภายในงานมี
การออกบธูให้ค�าแนะน�าจากธนาคารชัน้น�าของไทย และ
จัดบริการคลนิกิให้ค�าปรึกษาแก่นกัลงทุนโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ทางกฎหมายและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งงาน
สัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ�านวนกว่า 1,000 ราย

 ทั้งน้ี ได้ให้บริการศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(Thailand Overseas Investment Center) เผยแพร่ข้อมูล
เชิงลึกที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกประเด็นในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ https://toi.
boi.go.th ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ผลการศึกษาเชิงลึกใน
ประเทศเป้าหมายจ�านวน 34 ประเทศที่มีความเข้มข้น
ของข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ  
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย 
และเป็นแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงที่น�าไปสู่การลงทุนและร่วมทุน
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ 

• การบริการให้ค�าปรึกษาแก่นักลงทุนไทย : จัดบริการให้
ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู ้ประกอบการไทยในด้านกฎระเบียบ
การลงทุน ระบบภาษี และระเบียบทางการเงิน เป็นต้น จาก 
ทีป่รกึษาทีม่คีวามเช่ียวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
และการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ ใน 5 ประเทศเป้าหมาย 
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่ง
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ในปี 2559 มีผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน 
ขอเข้ารับการปรึกษาจ�านวน 13 บริษัท และจากการสัมมนา
จ�านวน 58 บริษัท รวมทั้ง ได้จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ขั้นตอนการลงทุนที่เป็นปัจจุบัน ให้กับคณะ 
นักลงทุนไทยที่เดินทางไปศึกษาโอกาสและลู่การลงทุนใน
ประเทศดงักล่าวด้วย

• การสร ้างเครือข ่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศ : 
นอกจากการด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
ต่างประเทศแล้ว ยงัได้จดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ และร่วมมอื 
กันในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนไทยกบัหน่วยงาน 
ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในปี 2559 ดงัน้ี

1)  จดั Workshop on Investment Promotion for Mekong 
Countr ies towards AEC and beyond ให ้กับ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากประเทศใน
กลุม่ CLMV ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและ JICA

2)  จัดอบรมคณะเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุนในต่างประเทศ กระทรวงแผนการและการลงทุน
ประเทศเวียดนาม น�าโดย Mr.Do Nhat Hoang อธิบดี
ส�านักงานการลงทุนต่างประเทศ ให้ทราบถึงนโยบาย
และการชักจูงการลงทุนของส�านักงาน โดยวัตถุประสงค์
ของการเดินทางมาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาดูงานการส่งเสริม
การลงทุนต่างประเทศ และการบริหารจัดการนิคม
อุตสาหกรรมของไทย เพื่อน�าไปพัฒนานโยบายส่งเสริม
การลงทุนของประเทศเวียดนาม

3)  จัดกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ เพ่ือรับฟังโอกาสและ
ลู่ทางการลงทุนรวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับ
ความสัมพันธ ์ทางการค ้าและการลงทุนระหว ่าง
ไทยและมัลดีฟส์ ในโอกาสที่นายโมฮัมเหม็ด ซาอิด  
(Mohamed Saeed) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
เศรษฐกิจมัลดีฟส์ เดินทางมาเยือนประเทศไทย และจัด
ให้มีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ รวม 80 บริษัท ในกิจการ
ค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร้าน
อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ มีนักธุรกิจไทยจ�านวนหนึ่งได้แสดง
ความสนใจท่ีจะเข้าไปด�าเนนิกิจการในรปูแบบร่วมลงทนุ
หรือเชื่อมโยงธุรกิจในมัลดีฟส์ด้วย 

4)  จัดประชุม Bangladesh Trade and Investment  
Conference ในงาน Bangladesh Trade and Investment 
Expo 2016, Bangkok ณ ศูนย์ประชมุแห่งชาติสริิกต์ิิ เพ่ือ 
ส่งเสรมิการค้าและการลงทนุระหว่างไทยและบงัคลาเทศ

5)  จัดอบรม “Workshop on Investment Promotion for 
Mekong Countries towards AEC and Beyond” ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV โดยร่วมมอืกบักรมความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) และ Japan 
International Cooperation Agency (JICA)

6)  ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส�านักงาน
กับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ (Department of Trade and Industry: the 
DTI) ณ ห้องประชุม OSOS อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและความร่วมมือ
ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเน้นอุตสาหกรรม
รถยนต์ เกษตรและเกษตรแปรรูป รวมถงึพลงังานทดแทน 

7)  จดังานสมัมนา “Investment Opportunities in South Africa 
ณ ห้องประชุม OSOS อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อเผยแพร่
ลู่ทางและโอกาสการลงทุนในแอฟริกาใต้ โดยวิทยากร
จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ (DTI) มีนักลงทุนไทยเข้าร่วม 28 ราย และ 
ภายในงานได้มีการหารือด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างนักธุรกิจไทยและเจ้าหน้าที่ DTI ของแอฟริกา  
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการประกอบธุรกิจ

8)  จัดประชุม “Thailand’s automotive Industry” ณ ห้อง
ประชมุ OSOS อาคารจตัรุสัจามจรุ ีเพือ่บรรยายภาพรวม 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสิทธิประโยชน์ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย และหารือด้านกฎ
ระเบียบต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ส�านักงาน 
สถาบันยานยนต์ และสมาคมผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทย

จากการด� า เนินงานส ่ ง เสริมการลงทุนไทยไปลงทุนใน 
ต่างประเทศของส�านักงานเพ่ือผลักดันให้นักลงทุนไทยออกไป 
ลงทุนยังต่างประเทศนั้น ได้สร้างนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพ  
โดยเฉพาะผู ้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเกิดการ 
รวมกลุ่มในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งใน
การก้าวไปสูก่ารประกอบธรุกจิในต่างประเทศ ซึง่น�าไปสู่การเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน และสร้าง
ความสมดุลต่อเศรษฐกิจไทย เสริมสร้างรายได้และความเติบโต 
ของประเทศให้สูงขึ้น ข้ามพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได ้
ปานกลางของโลก (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศที่ม ี
รายได้สูงในอนาคต
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ภาพรวม 
เศรษฐกิจการลงทุน

03

GDP โลก ขยายตัว

ร้อยละ 3.1

FDI เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 21.3
NEW ENGINES 
OF GROWTH
เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชุดใหม่
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ภาวะการลงทุนโลก

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2559

ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ที่ผ ่านมา มีการ
ชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของทกุภาคส่วนของโลกขยาย
ตัวจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 3.1 (ตารางที่ 1) 
โดยกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว (Advanced Economies) 
มีการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.6 ลดลงจาก
ปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 เป็นผลมาจากหลาย
ปัจจัย เช่น ประเทศสหรัฐอเมรกิามกีารลงทนุในสนิค้า
คงคลังและการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ
ภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกสุทธิลดลง แม้ว่า
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การลงทุนในที่อยู่อาศัย 
และการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง
จะเพิ่มขึ้นก็ตาม 

ส�ำหรับสหรำชอำณำจักรมีอัตรำกำรขยำยตัวของ GDP ลดลง 
เป็นผลมำจำกกำรแยกตวัออกจำก EU โดยในช่วงคร่ึงปีแรก ก่อน
กำรลงประชำมติออกจำก EU เศรษฐกิจของสหรำชอำณำจักร 
อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้ำงด ีจนกระทัง่ในช่วงครึง่ปีหลงัทีมี่ควำมชดัเจน
แล้วว่ำสหรำชอำณำจักรจะออกจำก EU ส่งผลให้หลำยฝ่ำย 
เกิดควำมไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของสหรำชอำณำจักรและ 
คำดกำรณ์ว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ส่งผลให้
ควำมเชื่อมั่นของภำคเอกชนลดลง ชะลอกำรลงทุนลง ประกอบ
กบักำรอ่อนค่ำลงของเงนิปอนด์ ท�ำให้รำคำสนิค้ำน�ำเข้ำเพิม่สงูขึน้ 
กระทบต่อต้นทุนกำรผลิตของภำคเอกชนที่ต้องใช้วัตถุดิบจำก 
ต่ำงประเทศ สินค้ำที่ภำคเอกชนผลิตได้จึงมีรำคำสูงขึ้น 
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แม้ว่ำจะเกิดเหตกุำรณ์ทำงเศรษฐกจิหรอืเหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืง
ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมขึ้นหลำยแห่งในโลก 
แต่กลุ่มประเทศตลำดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนำ (Emerging 
Market and Developing Economies) ก็ยังรักษำภำวะเศรษฐกิจ
ให้อยู่ในระดับค่อนข้ำงดี โดยสำมำรถรักษำอัตรำกำรขยำยตัว
ของ GDP ไว้ได้ที่ร้อยละ 4.1 เทำ่กับปี 2558 โดยจีนมีอัตรำกำร
ขยำยตัวมำกที่สุดถึงร้อยละ 6.7 รองลงมำคืออินเดีย ร้อยละ 
6.6 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจีนจะเป็นประเทศที่มีอัตรำกำรขยำย
ตัวของ GDP ดีที่สุดในกลุ่ม แต่เป็นกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่ำ
ปี 2558 เนื่องจำกปีนี้เป็นปีแห่งกำรปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ
จำกกำรลงทุนไปสู่กำรบริโภคและจำกกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม
ไปสู ่ภำคบริกำรมำกขึ้น กำรลงทุนท่ีเคยเป็นหนึ่งในปัจจัย 
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเร่ิมชะลอตวัลง เนือ่งจำกประสบ
ปัญหำต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น อำทิ ภำระหนี้สินสูงข้ึน อุปทำน
ล้นตลำด รวมถึงส่ิงแวดล้อมถูกท�ำลำย เกิดควำมไม่ย่ังยืนข้ึน 
จีนจึงต้องหันไปพ่ึงพำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจรูปแบบอื่นแทน 
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบเกำ่เริ่มชะลอตัว กำร
บริโภคได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนช่วยหนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ ส�ำหรับภำคกำรผลิต เนื่องจำกจีนประสบ
ปัญหำอุปทำนล้นตลำด โดยรัฐบำลมองว่ำเป็นกำรผลิตที่
ไม่ตรงกับอุปสงค์ในประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควร
ให้ลดก�ำลังกำรผลิตลง แล้วหันไปให้ควำมส�ำคัญกับธุรกิจใน 
ภำคบริกำรและภำคเทคโนโลยี ท่ียังสำมำรถขยำยตัวได ้
แทน ประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้รับผล 
กระทบจำกภำระหนี้สินของภำคเอกชนจีนที่อยู ่ในระดับสูง 

โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ก่อโดยรัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีผลประกอบกำร
ขำดทุน ไม่มีประสิทธิภำพ สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกกำรลงทุน
ในโครงกำรที่ให้ผลตอบแทนต�่ำและไม่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรม
แห่งอนำคต อย่ำงไรก็ตำม ในปีที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้พยำยำม 
รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศด้วยกำรด�ำเนิน
นโยบำยกำรคลังแบบขำดดุลโดยได้ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงคมนำคมและอสงัหำรมิทรพัย์ต่ำงๆ เพือ่หวงักระตุน้เศรษฐกิจ 
ประกอบกับผลจำกกำรอ่อนค่ำของเงินหยวน ท�ำให้กำรส่งออก
ในช่วงปลำยปี 2559 ปรับตัวดีขึ้น ช่วยรักษำอัตรำกำรขยำยตัว
ของ GDP ให้อยู่ในช่วงที่คำดกำรณ์ไว้ (ร้อยละ 6.5-7.0) ได้ แม้วำ่
จะเป็นตัวเลขที่น้อยกวำ่ปีก่อนหน้ำก็ตำม

“เงินลงทุนไหลเข้าในแอฟริกากลางลดลงร้อยละ 36 มาอยู่ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เนื่องจากการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก คือ สาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกของแอฟริกากลางลดลงอย่างมาก”

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

77

Book boi 2560.indb   77 6/15/2560 BE   09:03



Q4
Estimate Estimate

2015 2016 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018
World Output 3.2 3.1 3.4 3.6 0.0 0.0 3.1 3.6 3.6

Advanced Economies 2.1 1.6 1.9 2.0 0.1 0.2 1.8 1.9 2.0
United States 2.6 1.6 2.3 2.5 0.1 0.4 1.9 2.3 2.5
Euro Area 2.0 1.7 1.6 1.6 0.1 0.0 1.6 1.6 1.5

Germany 1.5 1.7 1.5 1.5 0.1 0.1 1.7 1.6 1.5
France 1.3 1.3 1.3 1.6 0.0 0.0 1.1 1.7 1.5
Italy 0.7 0.9 0.7 0.8 –0.2 –0.3 1.0 0.7 0.8
Spain 3.2 3.2 2.3 2.1 0.1 0.2 2.9 2.2 2.0

Japan 3/ 1.2 0.9 0.8 0.5 0.2 0.0 1.5 0.8 0.5
United Kingdom 2.2 2.0 1.5 1.4 0.4 –0.3 2.1 1.0 1.8
Canada 0.9 1.3 1.9 2.0 0.0 0.1 1.6 2.0 2.0
Other Advanced Economies 4/ 2.0 1.9 2.2 2.4 –0.1 0.0 1.7 2.5 2.6
Emerging Market and Developing Economies 4.1 4.1 4.5 4.8 –0.1 0.0 4.2 5.1 5.1
Commonwealth of Independent States –2.8 –0.1 1.5 1.8 0.1 0.1 0.3 1.3 1.5

Russia –3.7 –0.6 1.1 1.2 0.0 0.0 0.3 1.1 1.3
Excluding Russia –0.5 1.1 2.5 3.3 0.2 0.4 . . . . . . . . .

Emerging and Developing Asia 6.7 6.3 6.4 6.3 0.1 0.0 6.1 6.6 6.3
China 6.9 6.7 6.5 6.0 0.3 0.0 6.6 6.5 6.0
India 5/ 7.6 6.6 7.2 7.7 –0.4 0.0 6.2 7.9 7.6
ASEAN-5 6/ 4.8 4.8 4.9 5.2 –0.2 0.0 4.3 5.3 5.3

Emerging and Developing Europe 3.7 2.9 3.1 3.2 0.0 0.0 2.8 2.6 3.3
Latin America and the Caribbean 0.1 –0.7 1.2 2.1 –0.4 –0.1 –0.7 1.7 2.0

Brazil –3.8 –3.5 0.2 1.5 –0.3 0.0 –1.9 1.4 1.7
Mexico 2.6 2.2 1.7 2.0 –0.6 –0.6 1.9 1.4 2.4

Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan 2.5 3.8 3.1 3.5 –0.3 –0.1 . . . . . . . . .
Saudi Arabia 7/ 4.1 1.4 0.4 2.3 –1.6 –0.3 . . . . . . . . .

Sub-Saharan Africa 3.4 1.6 2.8 3.7 –0.1 0.1 . . . . . . . . .
Nigeria 2.7 –1.5 0.8 2.3 0.2 0.7 . . . . . . . . .
South Africa 1.3 0.3 0.8 1.6 0.0 0.0 0.6 1.0 1.9

Memorandum
Low-Income Developing Countries 4.6 3.7 4.7 5.4 –0.2 0.2 . . . . . . . . .
World Growth Based on Market Exchange Rates 2.6 2.4 2.8 3.0 0.0 0.1 2.5 2.9 2.9

World Trade Volume (goods and services) 8/ 2.7 1.9 3.8 4.1 0.0 –0.1 . . . . . . . . .
Advanced Economies 4.0 2.0 3.6 3.8 –0.1 –0.3 . . . . . . . . .
Emerging Market and Developing Economies 0.3 1.9 4.0 4.7 0.1 0.4 . . . . . . . . .
Commodity Prices (U.S. dollars)
Oil 9/ –47.2 –15.9 19.9 3.6 2.0 –1.2 15.0 7.6 2.5
Nonfuel (average based on world commodity export weights) –17.4 –2.7 2.1 –0.9 1.2 –0.2 6.6 0.2 –1.4
Consumer Prices
Advanced Economies 0.3 0.7 1.7 1.9 0.0 0.0 1.0 1.8 2.0
Emerging Market and Developing Economies 10/ 4.7 4.5 4.5 4.4 0.1 0.2 3.9 4.0 3.9
London Interbank Offered Rate (percent) 
On U.S. Dollar Deposits (six month) 0.5 1.0 1.7 2.8 0.4 0.7 . . . . . . . . .
On Euro Deposits (three month) –0.0 –0.3 –0.3 –0.2 0.1 0.2 . . . . . . . . .
On Japanese Yen Deposits (six month) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 . . . . . . . . .
Note: Real effective exchange rates are assumed to remain constant at the levels prevailing during November 4-December 2, 2016. Economies are listed on the basis of economic 
size. The aggregated quarterly data are seasonally adjusted. 
1/ Difference based on rounded figures for both the current and October 2016 World Economic Outlook forecasts.
2/ For World Output, the quarterly estimates and projections account for approximately 90 percent of annual world output at purchasing-power-parity weights. For Emerging Market 
and Developing Economies, the quarterly estimates and projections account for approximately 80 percent of annual emerging market and developing economies' output at 
purchasing-power-parity weights.
3/ Japan's historical national accounts figures reflect a comprehensive revision by the national authorities, released in December 2016. The main revisions are the switch from the 
System of National Accounts 1993 to the System of National Accounts 2008 and the updating of the benchmark year from 2005 to 2011.
4/ Excludes the G7 (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States) and euro area countries.
5/ For India, data and forecasts are presented on a fiscal year basis and GDP from 2011 onward is based on GDP at market prices with FY2011/12 as a base year. 
6/ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam.
7/ At the time of finalizing the forecasts for Saudi Arabia, a revised quarterly GDP series consistent with the new annual GDP data had not been published. Hence, 
Q4-over-Q4 data are not shown.
8/ Simple average of growth rates for export and import volumes (goods and services).
9/ Simple average of prices of U.K. Brent, Dubai Fateh, and West Texas Intermediate crude oil. The average price of oil in U.S. dollars a barrel was $42.7 in 2016; the assumed 
price based on futures markets (as of December 6, 2016) is $51.2  in 2017 and $53.1 in 2018.
10/ Excludes Argentina and Venezuela. 

Difference from October 
2016 WEO Projections 1/

over Q4 2/
Projections Projections

Year over Year
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ตารางที่ 1: ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ม หน่วย: ร้อยละ

ที่มำ: International Monetary Fund, World Economic Outlook Update 2016
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI)
United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) คำดกำรณ์ว่ำ มูลค่ำ FDI ในปี 2559 จะลดลง
ร้อยละ 10-15 จำกมูลคำ่ FDI ในปี 2558 ที่มีมูลคำ่รวม 1,762  
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ เนื่องจำกควำมเปรำะบำงของเศรษฐกิจ
โลก กำรตกต�่ำอย่ำงต่อเน่ืองของอุปสงค์รวม และก�ำไรท่ีลดลง
ของบริษัทขำ้มชำติขนำดใหญ่ (Multinational Enterprise: MNE) 
รวมถึงควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมืองในหลำยภูมิภำค ทั้งนี้ หำก
ไม่น�ำกำรควบรวมกิจกำรข้ำมชำติ (Cross-Border Mergers 
and Acquisitions) และกำรปรับรูปแบบโครงสร้ำงบริษัทใหม่ 
(Corporate Reconfiguration) เขำ้มำพิจำรณำด้วย ดังนั้น มูลค่ำ 
FDI จึงมีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วและกลุ่ม
ประเทศก�ำลังพัฒนำ อย่ำงไรก็ตำม UNCTAD ได้คำดกำรณ์ว่ำ 
กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในทุกภูมิภำคทั่วโลกจะกลับ
มำเติบโตได้อีกครั้งในปี 2561 และจะมีมูลค่ำมำกกว่ำ 1,800 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2562

ที่มำ: World Investment Report 2016, UNCTAD

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้า (FDI Inflows) 
จ�าแนกตามกลุ่มเศรษฐกจิ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561

หน่วย: พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในแต่ละภูมิภาค
ทวีปเอเชีย (Developing Asia)

ในปี 2558 นี้ ประเทศก�ำลังพัฒนำในภูมิภำคเอเชียยังคง
รักษำอันดับ 1 ของโลก ในกำรเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุน
จำกต่ำงประเทศไว้ได้ ด้วยมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำมำกกว่ำ  
5 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนจำกปี 2557 ร้อยละ 16 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียตะวัน
ออกและเอเชยีใต้ ซึง่ประเทศท่ีมมีลูค่ำเงินลงทนุไหลเข้ำมำกท่ีสดุ  
4 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ และอินเดีย 
รวมกันแล้วมีมูลค่ำมำกกว่ำร้อยละ 75 ของมูลค่ำเงินลงทุน 
ไหลเข้ำทั้งหมดที่ไหลเข้ำมำในเอเชีย 

เอเชียตะวันออก

เงนิลงทนุไหลเข้ำในเอเชยีตะวันออกมมีลูค่ำ 322 พนัล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุน
โดยตรงจำกตำ่งประเทศในฮ่องกงและจีน โดยในปี 2558 ฮ่องกง
มีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำเท่ำกับ 175 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  
เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำมำกถงึร้อยละ 53 ส่งผลให้ฮ่องกงกลำยเป็น 
แหล่งรองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศอันดับ 2 ของโลก 
รองจำกสหรัฐอเมรกิำ สำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนของมลูค่ำเงนิลงทุน
ไหลเข้ำในคร้ังนี้ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของกำรลงทุนใน
ตรำสำรทนุ (Equity Investment) ซึง่เป็นผลมำจำกกำรปรับรูปแบบ 
โครงสร้ำงบริษัทใหม่ 

ส�ำหรับจีน มูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำในปี 2558 เท่ำกับ 136 
พันล ้ำนดอลลำร ์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร ้อยละ 6 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมบริกำร ส่วนกำร
ลงทนุในอตุสำหกรรมกำรผลติค่อนข้ำงซบเซำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่  
อุตสำหกรรมกำรผลิตที่ต้องอำศัยแรงงำนเป็นหลัก เนื่องจำก
ต้นทุนกำรผลิตและค่ำจ้ำงแรงงำนที่เพิ่มสูงข้ึน อย่ำงไรก็ตำม 
ส�ำหรับกำรผลิตในอุตสำหกรรมอ่ืนที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันสูง 
บริษัทจีนยังสำมำรถด�ำเนินงำนได้ดี สำมำรถเพิ่มส่วนแบ่งตลำด
และเข้ำไปมีบทบำทในห่วงโซ่กำรผลิตได้

รายงานประจ�าปี 2559
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยังคงรักษำระดับเงินลงทุนไหลเข้ำไว้ได้เกือบเท่ำเดิม คือที่  
126 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เพียงร้อยละ 1  
ท้ังน้ี เนือ่งจำกมกีำรสร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรเพิม่ขึน้ของกำรลงทนุ
ในกลุม่ประเทศท่ีมีรำยได้น้อยกับกำรลดลงของกำรลงทนุในกลุม่
ประเทศทีมี่รำยได้สงูกว่ำ กล่ำวคือ ส�ำหรบัประเทศทีม่รีำยได้น้อย
อย่ำงเมยีนมำร์นัน้ ในปี 2558 ทีผ่่ำนมำ มมีลูค่ำเงนิลงทนุไหลเข้ำ
ประมำณ 3 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั เพิม่ขึน้จำกปี 2557 สงูถงึร้อยละ  
200 โดยเมื่อเดือนสิงหำคม 2558 รัฐบำลเมียนร์มำและรัฐบำล
ไทยได้ลงนำมร่วมกันในควำมตกลงที่จะพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวำย ซึ่งมีมูลคำ่กำรลงทุนรวม 8.6 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
และนบัตัง้แต่มีโครงกำรนี ้เงินลงทุนไหลเข้ำของเมยีนมำร์กอ็ยูใ่น
เกณฑ์ดีมำโดยตลอด ในขณะที่ประเทศที่มีรำยได้สูงกว่ำอย่ำง
สิงคโปร์กลับเผชิญกับภำวะหดตัวของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำง
ประเทศ โดยในปี 2558 มูลคำ่เงินลงทุนไหลเข้ำลดลงจำกปีก่อน
หน้ำร้อยละ 5 เหลืออยู่ที่ 65 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ รวมถึงกำร
ลงทุนในโครงกำรใหม่ของบริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ก็ลดลงเช่น
เดียวกัน จำก 12 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2557 เหลือ 8 พัน
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2558 

เอเชียใต้

มูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำของเอเชียใต้ได้ปัจจัยหนุนที่ส�ำคัญอย่ำง
อินเดียเข้ำมำช่วยผลักดันให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเป็น 50 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร้อยละ 22 ในจ�ำนวนนี้  
เป็นมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำในอินเดียเพียงประเทศเดียวถึง  
44 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั ซึง่เป็นผลมำจำกประโยชน์ท่ีได้รับจำก
ขั้นตอนในกำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนที่ออกโดยรัฐบำล
ชุดใหม่ ส�ำหรับประเทศที่เข้ำมำลงทุนในตรำสำรทุนในอินเดีย
มำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มอริเชียส สหรัฐอเมริกำ 
เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ตำมล�ำดับ

เอเชียตะวันตก

มูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำโดยรวมในเอเชียตะวันตกลดลงเล็กน้อย 
เพียงร้อยละ 2 มำอยู่ที ่42 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในจ�ำนวนน้ี เป็น
มูลค่ำเงินลงทุนไหลเขำ้ในตุรกีมำกที่สุด ถึง 17 พันล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร้อยละ 36 โดยมำจำกกำรเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเรว็ของกำรควบรวมกจิกำรข้ำมชำต ิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ในธุรกิจบริกำรทำงกำรเงิน ส่งผลให้ตุรกีกลำยเป็นแหล่งรองรับ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศอันดับ 5 ของเอเชีย 

อย่ำงไรกต็ำม กำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศในประเทศผูผ้ลิต
น�ำ้มนัไม่ได้เพิม่ขึน้ตำมไปด้วย สบืเนือ่งจำกภำวะรำคำน�ำ้มันตกต�ำ่ 
ประกอบกับควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืงในหลำยพ้ืนที ่ส่งผลให้
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กำตำร์ ซำอุดิอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ มีมูลค่ำเงิน
ลงทุนไหลเข้ำอยูใ่นระดบัต�ำ่ แต่ท่ีน่ำตกใจทีส่ดุคอืบำห์เรน มมีลูค่ำ
เงินลงทุนไหลเขำ้สุทธิติดลบมำกถึง -1.5 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
ทั้งที่ในปีก่อนหน้ำเคยมีมูลคำ่ถึง 1.5 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ โดย
สำเหตหุลกัมำจำกกำรทีน่กัลงทนุต่ำงชำตติดัสนิใจเลกิกิจกำรและ
ถอนเงินลงทุนกลับออกไป 

ทวีปแอฟริกา (Africa)

แอฟริกาเหนือ

ปี 2558 แอฟริกำเหนือมีมูลค ่ำเงินลงทุนไหลเข ้ำ 12.6 
พันล ้ำนดอลลำร ์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร ้อยละ 9 
ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในอียิปต์ 
มีมูลค่ำ 6.9 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
มำกถึงร้อยละ 49 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเข้ำมำลงทุนขยำย
กิจกำรในเครือของต่ำงชำติ (Foreign Affiliates) ในอุตสำหกรรม
กำรเงิน และเภสัชภัณฑ์ นอกจำกนี้ ยังเข้ำมำลงทุนในธุรกิจกำร
สื่อสำรโทรคมนำคม และก๊ำซอีกด้วย นอกเหนือจำกกำรลงทุน
ในอียิปต์แล้ว โมรอคโคเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักลงทุนต่ำงชำติ
สนใจ เนื่องจำกโมรอคโคท�ำหนำ้ที่เป็นฐำนกำรผลิตหลักในทวีป
แอฟริกำ ที่ผ่ำนมำ สำมำรถดึงดูดนักลงทุนชำวฝรั่งเศสให้เข้ำมำ
ลงทุนในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และดึงดูดนักลงทุนจำกประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันตกให้เขำ้มำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ได้ 

แอฟริกาตะวันตก

ปี 2558 แอฟริกำตะวันตกมีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำเพียง 9.9 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ลดลงจำกปี 2557 ร้อยละ 18 โดยสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศในไนจีเรีย (ประเทศ
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในทวปีแอฟรกิำ) ลดลงอย่ำงมำก เนือ่งจำกรำคำสนิค้ำ
โภคภณัฑ์ตกต�ำ่ ประกอบกบัปัญหำของสกลุเงนิท้องถิน่ และกำร
ด�ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ล่ำช้ำ ส่งผลให้มูลคำ่เงินลงทุนไหลเข้ำ
ในไนจีเรีย ลดลงจำกเดิม 4.7 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2557 
เหลือเพียง 3.1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2558 อย่ำงไรก็ตำม 
แม้สภำพเศรษฐกจิในขณะนัน้จะตกต�ำ่ แต่ผูบ้รโิภคก็ยังคงจับจ่ำย
ใช้สอยกันตำมปกติ จึงยังช่วยดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
ได้บ้ำง 

แอฟริกากลาง

เงินลงทุนไหลเขำ้ในแอฟริกำกลำงลดลงร้อยละ 36 มำอยู่ที่ 5.8 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เนื่องจำกกำรลงทุนใน 2 ประเทศหลัก 
คือ สำธำรณรัฐคองโกและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโก ของ
แอฟริกำกลำงลดลงอย่ำงมำก

แอฟริกาตะวันออก

ปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้ำในแอฟริกำตะวันออกมีมูลค่ำ 7.8 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ลดลงจำกปี 2557 เพียงร้อยละ 2 โดย
ในจ�ำนวนนี้ เป็นกำรลงทุนตั้งฐำนกำรผลิตเสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่ม
ในเอธิโอเปียมูลค่ำ 2.2 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ของบริษัทจำก
บังกลำเทศ จีน และตุรก ีเพ่ือจะใช้ประโยชน์จำก African Growth 
and Opportunity Act (AGOA) และ Economic Partnership 
Agreements (EPAs) ในกำรส่งสินค้ำดังกล่ำวออกไปขำยใน
สหภำพยุโรปและอเมริกำเหนือ รวมถึงเพ่ือขำยในแอฟริกำและ
ประเทศอื่นๆ ด้วย 

ในปีเดียวกัน เคนย่ำรองรับกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
มำกถึง 1.4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ จำกกำรที่นักลงทุนกลับมำมี
ควำมสนใจและควำมเชือ่มัน่ต่อบรรยำกำศกำรท�ำธุรกจิในเคนย่ำ
อกีครัง้ รวมถงึแรงดงึดดูจำกตลำดผูบ้รโิภคภำยในประเทศทีก่�ำลงั
เตบิโต ดงันัน้ เคนย่ำจงึกลำยเป็นศนูย์กลำงของหลำกหลำยธรุกจิ 
อำทิ กำรส�ำรวจน�้ำมันและกำ๊ซ กำรส่งออก สินคำ้และบริกำรทั้ง
อุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติให้
เข้ำมำลงทุนในเคนย่ำและแทนซำเนียเพิ่มขึ้น ทั้งสองประเทศจึง
อนุญำตให้ตำ่งชำติถือหุ้นในกิจกำรได้ทั้งสิ้น 

แอฟริกาใต้ 

ปี 2558 เงินลงทุนไหลเข ้ำในแอฟริกำใต ้มีมูลค ่ำ 17.9 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เพียงร้อยละ 2 และ
ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในแองโกลำ โดยในปี 2558 ที่ผ่ำนมำนี้ 
แองโกลำถูกจัดให้เป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
ที่ใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกำ ด้วยสำเหตุจำกกำรกู้ยืมเงินจำกบริษัท
แม่ที่อยู่ในต่ำงประเทศ เนื่องจำกรำคำน�้ำมันตกต�่ำ รำยได้จำก
น�้ำมันคิดเป็นร้อยละ 52 ของรำยได้ท้ังหมดของรัฐบำล และ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของรำยได้จำกกำรส่งออก สกุลเงินท้องถิ่น
อ่อนค่ำ และอัตรำเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของแองโกลำ ดงันัน้ บริษัทในเครือทีอ่ยู่ในแองโกลำจงึเพิม่วงเงนิ
ที่ขอกู้ยืมจำกบริษัทแม่ที่อยู่ในต่ำงประเทศ เพื่อน�ำมำปรับสมดุล
ของงบดลุ อย่ำงไรก็ตำม แม้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิจะย�ำ่แย่ แต่
ก็ยังมีนักลงทุนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำลงทุนในแองโกลำอยู่บ้ำง 
อำท ินกัลงทนุจำกสงิคโปร์เข้ำมำลงทนุสร้ำงระบบทุน่รบัน�ำ้มนัดบิ 
ขนำดใหญ่ (Conventional Buoy Mooring System)

ในปีเดียวกัน แม้ว่ำมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำในโมซัมบิกจะลดลง 
แต่ก็ยังสำมำรถครองอันดับ 3 ของแอฟริกำ ในกำรเป็นแหล่ง
รองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศได้ โดยสำเหตุหลักของกำรท่ี
มูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำลดลงนั้น มำจำกควำมไม่แน่นอนของ
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กำรเลือกตั้งในปี 2558 ประกอบกับรำคำก๊ำซที่ตกต�่ำ และกำร
ปิดตัวลงของบริษัทเหมืองแร่ของอังกฤษ ขณะเดียวกันทำงด้ำน
แซมเบียเองก็มีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำลดลงเช่นกัน โดยลดลง
มำกถึงร้อยละ 48 มำอยู่ที่ 1.7 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ เนื่องจำก
ขำดแคลนไฟฟ้ำและระบบภำษีกำรท�ำเหมืองแร่ (Mining Tax 
Regime) มีควำมไม่แน่นอน ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมเหมืองแร่ นอกจำกนี้ 
ยงัประสบปัญหำรำคำทองแดงตกต�ำ่ (คดิเป็นร้อยละกว่ำ 80 ของ
กำรส่งออกของแซมเบีย) สกุลเงินท้องถิ่นมีควำมไม่มั่นคง อัตรำ
เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อเงินก�ำไรที่จะ
น�ำกลับมำลงทุนต่อในที่สุด

การลงทนุของบรษัิทข้ามชาตขินาดใหญ่
บริษัทข้ำมชำติที่อยู ่ในกลุ ่มประเทศก�ำลังพัฒนำเริ่มเข้ำมำมี
บทบำทในแอฟรกิำมำกขึน้เรือ่ยๆ โดยนักลงทนุ 5 ใน 10 อนัดบัแรก 
ที่เข้ำมำลงทุนในแอฟริกำมำกที่สุด เป็นนักลงทุนที่มำจำกกลุ่ม 
ดงักล่ำว ซ่ึงรวมถงึจนี แอฟรกิำใต้ และอินเดยีด้วย อย่ำงไรกต็ำม 
นกัลงทนุจำกกลุม่ประเทศพัฒนำแล้วอย่ำงอังกฤษ สหรัฐอเมริกำ 
และฝรั่งเศส ยังคงเป็นนักลงทุนกลุ่มหลักในทวีปนี้อยู่ 

ทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America 
and the Caribbean)

อเมริกากลาง

กำรลงทุนโดยตรงจำกต ่ำงประเทศในเม็กซิ โกที่มำกถึง  
30 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ขับเคลื่อนกำร
เตบิโตของมลูค่ำเงนิลงทนุไหลเข้ำในอเมรกิำกลำงให้สงูข้ึนจำกปี 
2557 ร้อยละ 14 จนมำอยู่ที่ 42 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ โดยกำร
ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมยำนยนต์สำมำรถ
เตบิโตได้อย่ำงต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกนักำรขำยเพือ่ควบรวมกจิกำร
ข้ำมชำติก็เติบโตและมีมูลค่ำมำกขึ้นเช่นกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อ
มักเป็นนักลงทุนจำกสหรัฐอเมริกำ และซื้อกิจกำรที่อยู่ในธุรกิจ
กำรสื่อสำรโทรคมนำคม และกำรผลิตขวดแก้วและขวดพลำสติก 
อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศในเมก็ซโิกไม่ได้
เติบโตเหมือนกันหมดทุกอุตสำหกรรม บำงอุตสำหกรรมประสบ
ปัญหำทำงเศรษฐกิจจนต้องเลิกกิจกำรไป อำทิ อุตสำหกรรม
เหมืองแร่ ต้องเลิกกิจกำรเนื่องจำกรำคำแร่และโลหะตกต�่ำอยำ่ง
ต่อเนื่อง

ส�ำหรับประเทศอื่นในอเมริกำกลำง มีกำรสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงเงนิลงทุนไหลเข้ำในอตุสำหกรรมหนึง่กับเงินลงทนุไหลเข้ำ 
ในอกีอตุสำหกรรมหนึง่ อำทิ เงนิลงทนุไหลเข้ำในธรุกจิข้อมลูและ
กำรสื่อสำรของเอล ซัลวำดอร์ ลดลงอย่ำงมำก แต่ชดเชยได้ด้วย
เงินลงทุนไหลเขำ้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น 3 เทำ่ หรือ 
เงนิลงทนุไหลเข้ำในอสงัหำรมิทรพัย์ของคอสตำรกิำลดลงอย่ำงมำก 
แต่ชดเชยได้ด้วยกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุไหลเข้ำในอตุสำหกรรม
กำรผลิตและกำรเกษตร

อเมริกาใต้

มีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำเท่ำกับ 121 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
ลดลงจำกปี 2557 ร้อยละ 6 สืบเนื่องจำกอุปสงค์ภำยในประเทศ
ทีอ่่อนแอและอตัรำกำรค้ำ (Terms of Trade) ทีแ่ย่ลง เพรำะรำคำ
สินค้ำโภคภัณฑ์ตกต�่ำอยำ่งมำก 

บรำซิลซึ่งเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศที่ส�ำคัญ
ของอเมรกิำใต้กป็ระสบปัญหำเงนิลงทนุไหลเข้ำลดลงเช่นกนั โดย
ลดลงร้อยละ 12 จำกปีก่อนหน้ำ มำอยู่ที่ 65 พันลำ้นดอลลำร์
สหรัฐ ปี 2558 นี้นับเป็นปีที่กิจกรรมด้ำนกำรลงทุนทั้งหมดของ
บรำซิลลดลงตลอดทั้งปี อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่น�ำกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมกำรผลติเข้ำมำพิจำรณำด้วย กำรลงทนุในตรำสำรทนุ 
กถ็อืว่ำอยูใ่นเกณฑ์ดี อำท ิกำรลงทนุในตรำสำรทนุในอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ อตุสำหกรรมสขุภำพ ยกเว้นกำรลงทนุในตรำสำรทนุใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสรำ้งพื้นฐำนที่ไม่ค่อยดีนัก 

นอกจำกมูลค ่ำเ งินลงทุนไหลเข ้ำในบรำซิลจะลดลงแล ้ว 
ในประเทศอื่นๆ ก็ลดลงเช่นกัน อำทิ ชิลีและเปรูได้รับผลกระทบ 
จำกรำคำแร่และโลหะที่ตกต�่ำ โคลอมเบียได้รับผลกระทบใน
อุตสำหกรรมน�้ำมันและเหมืองแร่ แต่มีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำ
ในธุรกิจค้ำปลีกเพิ่มขึ้น โบลิเวียได้รับผลกระทบในอุตสำหกรรม
ไฮโดรคำร์บอนซึ่งสอดคล้องกับกำรตกต�่ำของรำคำส่งออก 
อุรุกวัยได้รับผลกระทบในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น

แคริบเบียน

มูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำในแคริบเบียนลดลงร้อยละ 12 จำกปี 
2557 โดยเป็นกำรลดลงจำกกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
ในตรินิแดดแอนด์โตเบโกซึ่งเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศที่ส�ำคัญของแคริบเบียน ในปี 2557 แคริบเบียน
มีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำสูง เนื่องจำกเป็นกำรขำยบริษัทของ
ตรินิแดดแอนด์โตเบโกให้แก่นักลงทุนต่ำงชำติด้วยมูลค่ำถึง 
1.2 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
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กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่าง 
การเปลี่ยนผ่าน (Transition Economies)
ในปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้ำในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่
ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนมีมูลค่ำ 35 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
ลดลงจำกปี 2557 ร้อยละ 38 

กำรลงทุนในรสัเซยีส่วนใหญ่อยูใ่นรปูของกำรน�ำเงนิก�ำไรกลบัมำ
ลงทุนต่อ โดยท่ีเงนิลงทนุไหลเข้ำใหม่ๆ นัน้ แทบจะไม่ม ีเนือ่งจำก
รำคำน�ำ้มนัท่ีตกต�ำ่และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงทีตึ่งเครยีดท�ำให้
เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและเบ่ียงเบน
ควำมสนใจของนักลงทุนต่ำงชำติไปจำกรัสเซีย กำรที่ผู้บริโภค
มีควำมเชื่อมั่นต่อรัสเซียในระดับต�่ำ บริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่
บำงบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมกำร
ผลิต และกำรธนำคำร จึงทยอยถอนตัวออกจำกรัสเซียไป อำทิ 
General Motors (สหรัฐอเมริกำ) Deutsche Bank (เยอรมนี) 
Raiffeisen Bank (ออสเตรีย) เป็นต้น นอกจำกนี้ กฎหมำยใหม่ที่
ก�ำหนดว่ำ กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในทุกช่องทำงรวม
กันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ยิ่งกระตุ้นให้ต่ำงชำติถอนกำรลงทุน
ออกจำกรัสเซียมำกขึ้น

ส�ำหรับคำซัคสถำน ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ มูลค่ำเงินลงทุน
ไหลเข้ำลดลงจำกปีก่อนหน้ำมำกกว่ำร้อยละ 50 เหลือเพียง 
4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เนื่องมำจำกอุปสงค์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศท่ีลดลง บริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ที่อยู ่ใน
อุตสำหกรรมน�้ำมันและก๊ำซต่ำงชะลอกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ 
รำคำพลังงำนที่ตกต�่ำส่งผลให้ก�ำไรที่ได้ตกต�่ำตำมไปด้วย โดย
เห็นได้จำกเงินก�ำไรที่จะน�ำกลับมำลงทุนต่อติดลบ ในปีเดียวกัน 
มูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำในยูเครนกลับเพ่ิมขึ้นมำกจำก 410 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2557 เป็น 3 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ใน

ปี 2558 เนื่องจำกมีกำรปรับโครงสรำ้งทำงกำรเงินขนำดใหญ่ใน
ภำคกำรธนำคำร และกำรแปรรูปกิจกำรรัฐวิสำหกิจของบริษัทที่
ประกอบกิจกำรเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือ

นักลงทุนต่ำงชำติบำงรำยยังคงมุ ่งลงทุนในธุรกิจหลักของ
เครือรัฐเอกรำช (Commonwealth of Independent States: CIS) 
ต่อไป อำทิ นักลงทุนอังกฤษมุ่งลงทุนในอุตสำหกรรมน�้ำมัน
ของรัสเซีย นักลงทุนมำเลเซียมุ ่งลงทุนในอุตสำหกรรมก๊ำซ
ของอำเซอร์ไบจำน นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดตั้งกองทุนร่วมกัน
ด้วย อำทิ คำซัคสถำนร่วมกับจีนจัดตั้งกองทุนส�ำหรับลงทุนใน
อตุสำหกรรมเหลก็ โลหะทีไ่ม่ใช่เหลก็ กระจกแผ่น กำรกล่ันน�ำ้มนั 
พลังงำนน�้ำ และยำนยนต์

กำรลงทุนโดยตรงจำกต ่ำงประเทศในบำงอุตสำหกรรม
ลดลงอย่ำงมำก อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ โดย
ปี 2558 นับเป็นปีแรกที่มีกำรลดลงของเงินลงทุนไหลเข้ำใน
อุตสำหกรรมนี้ สืบเนื่องจำกกำรปิดตัวของโรงงำน General 
Motors (สหรัฐอเมริกำ) ในรัสเซีย และกำรลดกำรผลิตของ Niva 
SUV อย่ำงไรกต็ำม ยงัพอจะมกีำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
เกดิขึน้อยูบ้่ำง อำท ิกำรเปิดโรงงำนเครือ่งยนต์แห่งใหม่ของ Ford 
(สหรัฐอเมริกำ) ซึ่งมีมูลค่ำ 275 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ใน Yelabuga 
เพื่อ supply สินค้ำให้แก่บริษัทร่วมทุนของ Ford และบริษัทของ 
Ford เองใน Saint Petersburg

เงินลงทุนไหลเข ้ ำ ในยุ โรปตะวันออกเฉียงใต ้มักอยู ่ ใน
อุตสำหกรรมกำรผลิต อำทิ อำหำรและยำสูบ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้ำ
เคร่ืองนุ ่งห่ม ยำนยนต์ และเภสัชภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เป็น 
กำรลงทุนจำกนักลงทุนในสหภำพยุโรป อำทิ ออสเตรีย 
เนเธอร์แลนด์ กรีซ และอิตำลี นอกจำกนี้ ยังมีกำรเข้ำมำของ 
นักลงทุนจำกสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และจีนด้วย

“ประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้ามากที่สุด 4 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน 
สงิคโปร์ และอนิเดยี รวมกนัแล้วมมีลูค่ามากกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าเงนิลงทนุไหลเข้า
ทั้งหมดที่ไหลเข้ามาในเอเชีย”
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กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ในปี 2558 ยุโรปมีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำเพ่ิมขึ้นเป็น 504 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29 ของกำรลงทุนโดยตรง
จำกต่ำงประเทศในทุกภูมิภำคท่ัวโลก โดยประเทศที่เป็นแหล่ง
รองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 5 อันดับแรกของยุโรป คือ 
ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝั่งเศส และเยอรมนี 

กำรควบรวมกิจกำรข ้ำมชำติถือเป ็นป ัจจัยส�ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในยุโรป โดยในปี 
2558 กำรขำยเพื่อควบรวมกิจกำรข้ำมชำติในยุโรปมีมูลค่ำเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 295 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็น
ประเทศเป้ำหมำยของกำรควบรวมกิจกำร โดยยอดกำรขำยเพื่อ 
ควบรวมกิจกำรในองักฤษมมีลูค่ำสงูถงึ 71 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั 
(เป็นกิจกำรเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์และอสังหำริมทรัพย์ 17 และ 12 
พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั ตำมล�ำดบั) และยอดกำรขำยเพ่ือควบรวม
กิจกำรในฝรั่งเศสมีมูลค่ำ 44 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ เป็นกิจกำร
เกี่ยวกับซีเมนต์และพลังงำน 21 และ 11 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
ตำมล�ำดับ โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของกำรควบรวมกิจกำรมำจำก
ควำมต้องกำรปรับปรุงโครงสรำ้งสินทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2558 อเมริกำเหนือมีมูลค่ำเงินลงทุนไหลเข้ำเท่ำกับ 429 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรลงทุนโดยตรง
จำกต่ำงประเทศในทุกภูมิภำคทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน
ไหลเข้ำในสหรัฐอเมริกำ มีมูลค่ำสูงถึง 380 พันล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ โดยเกือบร้อยละ 70 ของจ�ำนวนเงินดังกล่ำวเป็นกำร
ลงทุนในอุตสำหกรรมกำรผลิต และร้อยละ 9 ของจ�ำนวนเงิน
เดียวกันเป็นกำรลงทุนในภำคกำรเงินและกำรประกันภัย ทั้งนี้ 
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมดังกลำ่วมำจำกนักลงทุนยุโรป ร้อยละ 
77 นักลงทุนญี่ปุ่น ร้อยละ 11 และนักลงทุนแคนำดำ ร้อยละ 7 

กำรขำยเพือ่ควบรวมกิจกำรข้ำมชำตใินสหรฐัอเมรกิำมมีลูค่ำ 299 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยร้อยละ 60 ของมูลคำ่ทั้งหมด อยู่ใน
ภำคกำรผลิต (โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง อุตสำหกรรมเภสัชภัณฑ์ที่มี
สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 25) รองลงมำเป็นภำคบริกำร ร้อยละ 40 
และภำคกำรเงินและกำรประกันภัย ร้อยละ 17  

มลูค่ำเงนิลงทนุไหลเข้ำในกลุม่ประเทศแถบเอเชยีแปซิฟิกยงัไม่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้ำในออสเตรเลีย 
มีมูลค ่ำ 22 พันล ้ำนดอลลำร ์สหรัฐ ลดลงจำกปี 2557  
เกอืบร้อยละ 50 ซึง่สำเหตุของกำรลดลงนีม้ำจำกกำรเลิกกจิกำรใน
อตุสำหกรรมน�ำ้มนัและก๊ำซ ประกอบกบับรษิทัข้ำมชำตขินำดใหญ่ 
ของต่ำงชำติขอเลื่อนโครงกำรพลังงำนและทรัพยำกรหลำย
โครงกำรออกไปก่อน
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บทสรุป: การคาดการณ์เศรษฐกิจและ
การลงทุนในปี 2560 - 2561
ทิศทำงเศรษฐกิจโลกในปี 2560 - 2561 นั้น มีแนวโน้มว่ำจะ
ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยมีกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน
ประเทศของทุกภำคส่วนของโลก หรือ Global GDP เป็นร้อยละ 
3.4 ในปี 2560 และ 3.6 ในปี 2561 ตำมล�ำดับ โดยกำรขยำยตัว 
ของ Global GDP นี้ เป็นผลมำจำกกำรคำดกำรณ์กำรขยำยตัว 
ของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลำดใหม่และประเทศก�ำลัง
พฒันำ ส่วนกลุ่มประเทศพฒันำแล้วคำดว่ำจะมีกำรชะลอตัวทำง
เศรษฐกจิ โดยอตัรำกำรขยำยตวัของ GDP จะน้อยกว่ำกลุ่มประเทศ 
อื่นๆ อย่ำงเห็นได้ชัด อัตรำกำรเติบโตของ GDP ถูกคำดกำรณ ์
ไว้ที่ร้อยละ 1.9 และ 2.0 ในปี 2560 และ 2561 ตำมล�ำดับ

ทวีปอเมริกาเหนือ เศรษฐกิจส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดย
สหรัฐอเมริกำ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจจะปรับตัวดีข้ึน 
เนื่องจำกกำรบริโภคภำคครัวเรือนมีแนวโน้มดีข้ึน ซึ่งเป็นผล
มำจำกกำรว่ำงงำนทีน้่อยลง ประกอบกบับรรยำกำศทำงเศรษฐกจิ
ที่ตึงเครียดหลังกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีเริ่มผ่อนคลำยลง 
รวมทั้งรำคำพลังงำนที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น 

ทวีปยุโรป คำดกำรณ์ว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง 
ส่วนหนึ่งมำจำกผลกระทบจำกกำรขอแยกตัวออกจำกสหภำพ
ยโุรปขององักฤษ รวมถงึปัญหำทำงกำรเมืองในสหภำพยโุรป อำทิ 
กำรเลอืกตัง้ประธำนำธบิดีในฝรั่งเศส และกำรลงประชำมตไิม่รบั
ร่ำงแก้ไขรฐัธรรมนญูในอิตำล ีซึง่อำจเป็นต้นเหตใุห้อติำลขีอแยก
ตัวออกจำกสหภำพยุโรป เป็นต้น 

ทวีปแอฟริกา คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจจะขยำยตัวดีขึ้นมำกจำก
รำคำพลังงำนที่เริ่มปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจำกประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน
ทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงปรับลดก�ำลังกำรผลิต 
เพื่อแก้ปัญหำอุปทำนล้นตลำด 

ทวีปเอเชีย คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย 
โดยเป็นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ของอินเดีย เนื่องจำกมีปริมำณธนบัตรฉบับใหม่ไหลกลับเข้ำ
สู ่ระบบตำมควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ หลังจำกที่ได้มีกำร
ยกเลิกกำรใช้ธนบัตรฉบับเก่ำเพ่ือกวำดล้ำงผู้เล่ียงภำษีและ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศ กับกำรชะลอตัวของจีนตำมทิศทำง

กำรปฏิรูปโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ เพื่อลดควำมเสี่ยงในภำค
กำรเงินและอสังหำริมทรัพย์ นอกจำกนี้ เศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีบทบำทส�ำคัญต่อทวีปเอเชียอย่ำงญี่ปุ่นก็ถูกคำดกำรณ์ว่ำจะ
ปรับตัวดีข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นที่ผ่ำนมำประสบกับภำวะเงินฝืดเร้ือรัง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล 
มำจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวที่เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ก่อให้เกิดควำม 
เสียหำยต่อประเทศเป็นอย่ำงมำก ประกอบกับผลกระทบจำก 
Brexit ที่ท�ำให้เงินเยนแข็งค่ำขึ้น ส่งผลให้กำรส่งออกไม่สำมำรถ
ขยำยตัวได้กำรลงทุนภำคเอกชนลดลง กำรบริโภคภำคครัวเรือน
ลดลง อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเสียหำยของ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบำลจึงได้ออกนโยบำยกำร
คลังฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้วยวงเงิน 
มำกถึง 28 ล้ำนล้ำนเยน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ขั้นค�าขอสุทธิ
• ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจ�ำนวนโครงกำรลงทุนโดยตรงจำก

ต่ำงประเทศ (Foreign Direct Investment) ย่ืนขอรับกำร
ส่งเสริมจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
จ�ำนวน 908 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 301,013 ลำ้นบำท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) จ�ำนวนโครงกำรและ
มลูค่ำเงินลงทนุเพิม่ขึน้ร้อยละ 69 และ ร้อยละ 213 ตำมล�ำดบั 

นกัลงทนุหลำยรำยสนใจยืน่ขอรบักำรส่งเสริมในกจิกำรซอฟต์แวร์
ตำมนโยบำยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบำล จ�ำนวน 180 
โครงกำร ประกอบกับมีโครงกำรขนำดใหญ่ที่เงินลงทุนมำกกว่ำ 
1,000 ลำ้นบำท ยื่นขอรับกำรส่งเสริมโดยเฉพำะในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์และชิ้นส่วน

• ในแง่จ�ำนวนโครงกำร ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริกำรและ
สำธำรณปูโภค ร้อยละ 39 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทนุในกจิกำร 
ITC IHQ และ TISO 

แหล่งที่มำของเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศที่ขอรับกำรส่งเสริม  
10 อันดับแรก 

อันดับที่ แหล่งที่มา
จ�านวน 

โครงการ
เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

1 ญี่ปุ่น 264 57,466

2 สิงคโปร์ 107 37,228

3 จีน 104 32,537

4 เนเธอร์แลนด์ 41 29,924

5 ฮ่องกง 37 20,165

6 ออสเตรเลีย 27 12,071

7 อเมริกำ 29 9,320

8 เกำหลีใต้ 35 8,998

9 ไต้หวัน 42 6,652

10 อินโดนีเซีย 3 4,972

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2559
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“ญ่ีปุ ่นเป ็นประเทศท่ีมีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดคิดเป ็น  
ร้อยละ 19 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด”

ญี่ปุ ่นเป็นประเทศที่มีปริมำณเงินลงทุนในกำรยื่นขอส่งเสริม
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ
ทั้งหมด อำทิ กิจกำรผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยำนพำหนะ มูลค่ำ 
7,200 ล้ำนบำท กิจกำรผลิตอุปกรณ์สำรกึ่งตัวน�ำและ/หรือ 
ชิน้ส่วนส�ำหรบัอปุกรณ์สำรกึง่ตวัน�ำ มูลค่ำ 4,731 ล้ำนบำท กจิกำร
ผลิตยำงล้ออำกำศยำน มูลค่ำ 4,694 ลำ้นบำท และกิจกำรผลิต
รถยนต์เอนกประสงค์ มลูค่ำ 2,875 ล้ำนบำท กจิกำรผลติชิน้ส่วน 
และอะไหล่ส�ำหรับอำกำศยำน มูลค่ำ 2,290 ล้ำนบำท กิจกำร
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟำ้ มูลค่ำ 1,880 ลำ้นบำท และกิจกำร
ผลิตยำงหล่อดอกอำกำศยำน มูลคำ่ 1,495 ลำ้นบำท เป็นต้น 

รองลงมำ คือ สิงคโปร์ มีปริมำณเงินลงทุนในกำรยื่นขอส่งเสริม
คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลคำ่กำรลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด อำทิ 
กิจกำรขนส่งทำงอำกำศ 2 โครงกำร มูลค่ำรวม 9,881 ลำ้นบำท 
(ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยและสิงคโปร์) กิจกำรผลิตเซลล์
แสงอำทิตย์และแผงเซลล์แสงอำทิตย์  3 โครงกำร มูลค่ำรวม 
17,670 ล้ำนบำท และกิจกำรโรงแรม มูลคำ่ 1,405 ล้ำนบำท 

อันดับที่สำม คือ จีน มีปริมำณเงินลงทุนในกำรยื่นขอส่งเสริม
คิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลคำ่กำรลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด อำทิ 
กิจกำรขนส่งทำงอำกำศ 9 โครงกำร มูลค่ำรวม 5,660 ลำ้นบำท 

(ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยและจีน) กิจกำรผลิตยำงนอก
ยำนพำหนะ มลูค่ำ 4,370 ล้ำนบำท กจิกำรผลติเส้นใยแก้ว มลูค่ำ 
2,752 ลำ้นบำท และกิจกำรผลิตเส้นลวดใยเหล็ก มูลค่ำ 2,484 
ล้ำนบำท กิจกำรผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ มูลค่ำ 1,788 ล้ำนบำท 
และกิจกำรผลิตสำรซิลิกำชนิดพิเศษ (Highly Dispersible Silica) 
มูลค่ำ 1,400 ลำ้นบำท

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม  

ประเภท

จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

(ม.ค.-ธ.ค.) % (ม.ค.-ธ.ค.) % 

2558 2559 เปลี่ยน 2558 2559 เปลี่ยน

 เกษตรและผลิตผลจำกกำรเกษตร 24 54 +125 9,139 11,836 +30

 แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน 9 15 +67 1,795 5,697 +217

 อุตสำหกรรมเบำ 23 28 +22 4,404 18,736 +325

 ผลติภณัฑ์โลหะ เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ขนส่ง 84 143 +70 17,166 85,286 +397

 เครื่องใช้ไฟฟ้ำและ อิเล็กทรอนิกส์ 139 256 +84 27,563 63,729 +131

 เคมีภัณฑ์ พลำสติก และกระดำษ 22 58 +164 1,477 39,238 +2,557

 บริกำรและสำธำรณูปโภค 236 354 +50 34,533 76,491 +122

รวมทั้งสิ้น 537 908 +69 96,077 301,013 +213
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การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โครงกำรทีย่ืน่ขอรบักำรส่งเสรมิในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย ปี 2559 
มีจ�ำนวน 461 โครงกำร มูลค่ำรวม 215,516 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 51 และร้อยละ 72 ของโครงกำรต่ำงชำติที่ยื่นขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งสิ้น ในแง่ของจ�ำนวนโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำรขอรับ
กำรส่งเสริมในอุตสำหกรรมดิจิทัล เช่น กิจกำรซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 
180 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 39 ของจ�ำนวนโครงกำรที่ยื่นขอรับ
กำรส่งเสริมในอุตสำหกรรมเปำ้หมำยทั้งสิ้น 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ม.ค.-ธ.ค.) จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

ยำนยนต์และชิ้นส่วน 47 68,865

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 48 37,397

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนำคม 81 62,392

อุตสำหกรรมกำรเกษตร 55 11,837

ท่องเที่ยว 11 9,285

กำรแพทย์ 13 6,885

ดิจิทัล 180 1,793

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 10 1,269

อำกำศยำน 5 2,757

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 11 13,035

รวมทั้งสิ้น 461 215,516

ในแง่ของมูลค่ำกำรลงทุนส่วนใหญ่เป็นมูลค่ำกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน มูลคำ่รวม 68,865 ล้ำนบำท 
คดิเป็นร้อยละ 32 ของมลูค่ำกำรขอรบักำรส่งเสรมิในอตุสำหกรรม
เป้ำหมำยทัง้หมด เช่น กจิกำรผลติยำงรถยนต์ ยำงรถบรรทุกและ
กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ รองลงมำ ได้แก่ อุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนำคม เช่น 
กิจกำรผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ส�ำหรับระบบที่ใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นต้น มูลค่ำรวม 62,392 ล้ำนบำท 
คดิเป็นร้อยละ 29 ของมลูค่ำกำรขอรบักำรส่งเสรมิในอตุสำหกรรม
เป้ำหมำยทั้งหมด  

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

88

Book boi 2560.indb   88 6/15/2560 BE   09:03



การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ ในเดอืนมกรำคม-
ธันวำคม 2559 มีกำรลงทุนในพื้นที่ต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน ดังนี้

• พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต�่า มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม  
6 โครงกำร มูลคำ่รวม 1,094 ลำ้นบำท

• พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริม มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 247 โครงกำร มูลค่ำรวม 
167,830 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่อยู่ในภำคตะวันออก ที่จังหวัด
ระยองและชลบุรี

• โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ�ำนวน 9 โครงกำร มูลค่ำรวม 
2,576 ล้ำนบำท 

• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้จ�ำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำ 161 ลำ้นบำท โดยเป็น
โครงกำรในกิจกำรโรงแรม ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 

• มีค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์ จ�ำนวน 59 โครงกำร มูลค่ำรวม 122,574  
ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรผลิตยำงรถบรรทุกและยำงรถบัส 
กิจกำรผลิตระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ และ
กิจกำรผลิต Automation Equipment เป็นต้น
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รฐับาลมคีวามมุง่มัน่ทีต้่องการปรับเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู ่ “เครื่องยนต์เพื่อ 
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New  
Engines of Growth) ด้วยการต่อยอดความได้เปรยีบ
ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
โดยการเตมิเตม็ด้านวทิยาการสมยัใหม่ วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ พฒันา
ให้เป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 
ประกอบด้วย

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่ส�าคัญตามนโยบายรัฐบาลในปี 2559

• กลุม่อำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชวีภำพ (Food, Agriculture 
& Bio-Tech)

• กลุม่สขุภำพ และเทคโนโลยทีำงกำรแพทย์ (Health, Wellness 
& Bio-Med)

• กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics 
& Mechatronics)

• กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ตำ่งๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)

• กลุม่อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วฒันธรรม และบรกิำรทีม่มีลูค่ำสงู  
(Creative, Culture & High Value Services)
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กำรขบัเคลือ่น 5 กลุม่เทคโนโลยีและอตุสำหกรรมเป้ำหมำยให้เกดิ
ผลสมัฤทธิ ์จงึเป็นกำรเปลีย่น “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น 
“ศกัยภาพและโอกาส” ในกำรสร้ำงควำมมัน่คง มัน่ค่ัง และยัง่ยนื
ให้กับประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรเปลี่ยนจำกปัญหำกำร
เขำ้สู่สังคมผู้สูงอำยุ ให้เป็นสังคมผู้สูงอำยุที่มีพลัง (Active Aging) 
กำรพฒันำหุน่ยนต์ทำงกำรแพทย์ หรอืกำรเปลีย่นสนิค้ำโภคภัณฑ์
ต่ำงๆ เช่น ข้ำว ยำงพำรำ น�้ำตำล มันส�ำปะหลัง ให้กลำยเป็น
อำหำรสุขภำพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
(Nutraceutics) ที่มีมูลคำ่สูง เป็นต้น 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือบีโอไอ จึงจะมี
กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและแนวนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน
รำยอุตสำหกรรม โดยจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สอดคล้อง
กับ 5 กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของรฐับำล ดงันี้

• กลุ่มที่ 1 Bio Industries เป็นกลุ่มที่ใช้เกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภำพ (Biotechnology) เป็นฐำน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำงกำร
เกษตร กำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ (Bio-Fuel 
and Bio-Chemical) กำรผลิตยำ กำรผลิตอำหำรทำงกำร
แพทย์ เป็นต้น

• กลุ่มที่ 2 Creative and Digital Industries เป็นกลุ่ม
ที่ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เป็นฐำน เช่น กจิกำรด้ำนซอฟต์แวร์ Data Center 
Cloud Service กำรสร้ำงภำพยนตร์ อุตสำหกรรมเบำ และ
บริกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

• กลุ่มที่ 3 High Value Services เป็นกลุ่มที่เน้นกำรบริกำร
ที่มีมูลค่ำสูง เช่น กิจกำร International Headquarters (IHQ) 
กิจกำร International Trading Centers (ITC) กิจกำรดำ้นกำร
ขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกำรดำ้นกำรท่องเที่ยว กิจกำรบริกำร
ทำงกำรแพทย์ กิจกำรสถำนฝึกฝนวิชำชีพ กิจกำรบริกำร
ทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ กิจกำรบริกำรสอบเทียบมำตรฐำน 
เป็นต้น

• กลุม่ที ่4 Advanced Manufacturing เป็นกลุม่ท่ีใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงเป็นฐำนในกำรผลิต เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักรกล ชิ้นส่วน
อำกำศยำน และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

• กลุ่มท่ี 5 Basic and Supporting Industries เป็นกลุ่ม
อุตสำหกรรมพื้นฐำนและอุตสำหกรรมสนับสนุน รวมทั้งกำร
ใช้เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials Technology) 
และนำโนเทคโนโลยี (Nano Technology) เป็นฐำน เช่น กจิกำร
ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลำสติก โลหะ กระดำษ และวัสดุพิเศษ 
เช่น Carbon Fiber, Functional Fiber, Nano Materials เป็นต้น 

ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ ภำพรวมของอุตสำหกรรมทั้ง 5 กลุ่ม 
ข้ำงต้น มีดังนี้

การปรับโครงสร้างองค์กรและแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนรายอุตสาหกรรม โดยจะ
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของรัฐบาล 
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Bio Industries
หนึง่ในกระแสทีท่ัว่โลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศ
พฒันาแล้ว คือ ปัญหาโลกร้อนและผลกระทบจากการ
ใช้พลังงานถ่านหิน หลายประเทศหันมาพยายามลด
กิจกรรมหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนและ
วัสดุท่ีย่อยสลายได้แทน อุตสาหกรรมชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จึงกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและลดการเกิดมลภาวะ 

สหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรปมีกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
ข้อบังคับอย่ำงชัดเจน เพื่อผลักดันให้เกิด Bio-Economy 
อย่ำงเป็นรปูธรรม ในกรณขีองสหรฐัอเมรกิำ มีกำรออกกฎหมำย 
The Farm Security and Rural Investment Act of 2002 หรือ
ที่เรียกว่ำ Farm Bill ระบุให้ภำครัฐจัดซื้อสินค้ำที่กระทรวงเกษตร
ของสหรัฐ (USDA) รับรองวำ่เป็นสินคำ้ฐำนชีวภำพ (Bio-Based 
product) และมีสัดส่วน Bio-Based Content มำกที่สุด 
ในกรณีของกำรจดัซือ้ท่ีมีมูลค่ำตัง้แต่ 10,000 เหรยีญสหรฐัขึน้ไป 
ประกอบกับมีกำรประกำศใช้ National Bio-Economy Blueprint 
ที่มีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ชำติไว้ชัดเจน ในขณะที่สหภำพ
ยุโรปมีกำรออกกฎหมำยหลำยฉบับเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำน
ทดแทน และกฎหมำยควบคุมให้วัสดุท่ีใช้ในรถยนต์ในประเทศ
สหภำพยุโรปต้องมีคุณสมบัติสำมำรถย่อยสลำยหรือสำมำรถ
น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้ (Recycle) ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 ของวัสดุ
ทัง้หมดในรถยนต์ ประกอบกบัมีระเบยีบข้อบังคบัด้ำนบรรจภุณัฑ์ 
(EU Packaging and Packaging Waste Directive) ครอบคลุม 
หลกัเกณฑ์ด้ำนบรรจภุณัฑ์และกำรจดักำรของเสยีของบรรจภัุณฑ์
ในประชำคมยโุรป ส่งผลให้ประเทศต่ำงๆ เกดิควำมตืน่ตวัในกำร
คิดค้นและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน  
ส่งผลให้อุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วน รวมถึงอุตสำหกรรม
บรรจุภัณฑ์ ได้มีกำรปรับแผนธุรกิจและเป้ำหมำยกำรผลิต
โดยหันมำใช้วัสดุที่ท�ำมำจำกพืชมำกขึ้น

ประเทศไทย เป็นอีกประเทศที่ตื่นตัวในเรื่องของ Bio-Economy 
เช่นกัน เห็นได้จำกกำรที่รัฐบำลได้ก�ำหนดให้กิจกำรเกษตรและ
เทคโนโลยชีวีภำพ รวมท้ังกิจกำรพลงังำนชวีภำพและเคมชีวีภำพ 
เป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพื่อมุ่งไปสู่กำรเป็น Bio-Economy 
ตำมนโยบำย Thailand 4.0 ซึง่จะใช้อตุสำหกรรมฐำนชวีภำพต่ำงๆ 
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศอย่ำงย่ังยืน 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชนและสภำพแวดล้อม 

อย่ำงไรก็ดี กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมชีวภำพ ไม่เพียงแต่
ต้องสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งถือเป็น Core Technology 
ในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฐำนชีวภำพใหม่ๆ หำกแต่
ต้องสนับสนุนเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องท้ัง 
Backward และ Forward ด้วย เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทั้งห่วงโซ่
กำรผลิต ยกตัวอย่ำงเช่น อุตสำหกรรมชีวภำพจ�ำเป็นต้องใช้พืช
เป็นวัตถุดิบ กำรควบคุมคุณภำพและปริมำณของวัตถุดิบจึงเป็น
สิง่ส�ำคญั จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนกำรผลติและกำรบรหิำร
จัดกำรเกษตรกรรมของไทยให้เป็น Smart Agriculture พร้อมกับ
พฒันำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ซึง่จ�ำเป็นต้องอำศยัระบบ 
ฐำนข้อมูลในกำรพยำกรณ์และเตือนภัย เพื่อสรำ้งเกษตรแม่นย�ำ 
(Precision Agriculture) ตลอดจนต้องสนบัสนุนกำรผลติเครือ่งจกัรกล
กำรเกษตรหรือหุ่นยนต์เพื่อกำรเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกร
สำมำรถใช้พื้นที่ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด มีต้นทุนกำรผลิตที่
ต�่ำลง แต่ได้ผลผลิตมำกขึ้น และมีคุณภำพดีขึ้น 

การส่งเสรมิการลงทนุกลุม่ Bio Industries
กำรส่งเสริม Bio Industries ไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�ำหรับส�ำนักงำน  
ที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนก็มีประเภทกิจกำรที่ให้กำรส่งเสริมในกลุ่ม  
Bio Industries อยู่แล้ว ได้แก่ กิจกำรผลิตภัณฑ์ทำงเกษตร ทั้งที่
เป็นกจิกำรอำหำร และไม่ใช่อำหำร (Food and Non-Food) กจิกำร
ผลติเชือ้เพลงิชวีภำพและเคมชีวีภำพ (Bio-fuel and Bio-chemical) 
กิจกำร Biotechnology กิจกำรผลิตยำ และกิจกำรผลิตอำหำร
ทำงกำรแพทย์ โดยมีสถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
ปี 2559 ของกลุ่ม Bio industries ดังนี้
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ประเภทกิจการ
ยื่นขอรับการส่งเสริม อนุมัติให้การส่งเสริม *

จ�านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท) จ�านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท)

กิจกำรเกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 154 32,770 283 * 147,773

กิจกำรเคมีชีวภำพ 3 4,368 4 * 4,468

กิจกำรเชื้อเพลิงชีวภำพ 23 12,806 36 * 18,267

กิจกำรผลิตยำ 5 1,096 4 3,122

กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ 1 34 1 60

กิจกำร Bio Technology 4 583 4 633

รวม 190 51,657 332 * 169,855

ที่มา : ข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรลงทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

หมายเหตุ  : * ข้อมลูด้ำนอนมุตัโิครงกำรทีม่ำกกว่ำกำรยืน่ขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ เนือ่งจำกมกีำรพจิำรณำอนมุติัโครงกำรท่ียืน่มำต้ังแต่ปี 2557-2559

Bio Industries: โอกาสของประเทศไทย
ประเทศไทยมีจุดแข็งด้ำนควำมหลำกหลำยของสินค้ำเกษตร
อันเป็นผลจำกควำมแตกต่ำงของภูมิประเทศและภูมิอำกำศ
ในแต่ละภำค ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกหลักสินค้ำเกษตรของ
โลก โดยเฉพำะข้ำว (ปี 2559 ไทยผลิตข้ำวได้มำกเป็นอันดับที่ 
6 ของโลก แต่ส่งออกเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจำกอินเดีย 
และมีแนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2560) มันส�ำปะหลัง (ใน
ปี 2558 ไทยผลิตมันส�ำปะหลังได้สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
รองจำกไนจีเรยี แต่มมีลูค่ำกำรส่งออกมนัส�ำปะหลัง สงูเป็นอนัดับ
ที่ 1 ของโลก) และยำงพำรำ (ปี 2558 ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก
สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และจะยังคงขยำยตัวต่อเนื่องใน
ปี 2559 และ 2560) ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีปริมำณมำกและ
หลำกหลำย เป็นวัตถุดบิส�ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชวีภำพ 
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรดึงดูดกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
ชีวภำพให้เขำ้มำลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

อุตสำหกรรมชีวภำพ สำมำรถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้ 

1. พลังงำนชีวภำพ (Bio Energy) 

2. เคมีชีวภำพ (Bio Chemical) 

3. พลำสติกชีวภำพและวัสดุย่อยสลำยได้ (Bio Plastic & Bio 
Degradable Material) 

4. อำหำรส�ำหรับอนำคต (Food/Feed for the Future) 

5. ยำชีวภำพ (Bio Pharmaceutical) 

6. ระบบโรงกลั่นชีวภำพ (Bio Refinery) 

ผลติภัณฑ์ฐำนชวีภำพอืน่ๆ (Bio-based products) เช่น กำว วสัดุ
ก่อสร้ำง เส้นใย สำรเพิ่มประสิทธิภำพ วัสดุงำนบ้ำนและสวน ปุ๋ย 
สำรหล่อลื่น สีและสำรเคลือบผิว สำรท�ำควำมสะอำด ผลิตภัณฑ์
ดูดซับ และหมึกพิมพ์ที่สกัดจำกพืชและผัก เป็นต้น

อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งด�ำเนินกำร คือ กำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อให้สำมำรถน�ำผลงำนวิจัย
มำใช้ในเชิงพำณชิย์และสำมำรถดดูซบัองค์ควำมรูจ้ำกผูผ้ลิตและ
นักวิจัยตำ่งชำติได้ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัยหรือ
บริษัทต่ำงชำติท่ีมีองค์ควำมรู้เชิงเทคโนโลยี รวมทั้งกำรจัดตั้ง 
ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ หำกสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรใน 3 เร่ืองส�ำคญันีไ้ด้ จะเป็นกำรเติมเต็ม Missing Link 
ให้สำมำรถพัฒนำอตุสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพในลักษณะของ
ห่วงโซ่กำรผลิตได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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Creative and Digital 
Industries
ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 “อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และอุตสาหกรรมดิจิทัล” เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมส�าคัญที่รัฐบาลต้องการให้เป็นตัวน�า
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งนอกจากจะ
สามารถสร้างมูลค่าได้ด้วยตัวเองแล้ว ทั้งสอง
อุตสาหกรรมยังเป ็นส ่วนส�าคัญที่ ไปสนับสนุน 
อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย 

ที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนมีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมกำรลงทุน
อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์และอุตสำหกรรมดจิิทัลมำโดยตลอด โดย
ในปัจจุบันประเภทกิจกำรด้ำน Creative and Digital ที่อยู่ในขำ่ย
ให้กำรส่งเสริมแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มดิจิทัล เช่น กิจกำรพัฒนำ High Value-Added Software, 
Embedded Software, Enterprise Software และ Digital 
Content (เช่น Animation, Characters และ Games) กิจกำร 
Digital Services กจิกำร Cloud Services กจิกำร e-Commerce 
กิจกำร Data Center, Innovation Incubation Center เป็นต้น

2. กลุ่มภำพยนตร์ (Movie) ได้แก่ กิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย  
กิจกำรบริกำรแก่ธุรกิจสร้ำงภำพยนตร์ และกิจกำรเขต
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ (Movie Town)

3. กลุ่มอุตสำหกรรมเบำ (Light Industries) ได้แก่ กิจกำรผลิต
เครื่องนุ่งห่ม กระเป๋ำ รองเท้ำ เครื่องหนัง อัญมณีและ 
เครื่องประดับ

4. กิจกำรบริกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ 
(Creative Product Design & Development Services)

สถิติกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์และดิจิทัล ในปี 2559

ประเภทกิจการ
ยื่นขอรับการส่งเสริม อนุมัติให้การส่งเสริม

จ�านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท) จ�านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท)

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 289 9,220 2 8

กลุ่มภำพยนตร์ 3 90 2 80

กลุ่มอุตสำหกรรมเบำ 41 20,100 47 * 14,280

กิจกำรบริกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 59 3 57

รวม 3 29,469 291 23,127

ที่มำ : ข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรลงทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

หมำยเหตุ : * ข้อมูลด้ำนอนุมัติโครงกำรที่มำกกว่ำกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน เนื่องจำกมีกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรที่ยื่นมำตั้งแต่ปี 2557-2559

ในปี 2559 มีผู ้สนใจที่ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร  
Creative and Digital Industries รวมทั้งสิ้น 336 โครงกำร มูลคำ่
กำรลงทุนรวม 29,469 ล้ำนบำท สูงกว่ำปี 2558 ท้ังจ�ำนวน
โครงกำรและมูลค่ำกำรลงทุน (ปี 2558 มีผู้ยื่นขอรับกำรส่งเสริม
รวม 186 โครงกำร มลูค่ำกำรลงทนุรวม 7,225 ล้ำนบำท) ซึง่ถอืว่ำ
ประเทศไทยเร่ิมเข้ำสู่กระบวนกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
สร้ำงนวัตกรรมมำกขึ้น 

“อุตสาหกรรมดิจิทัล” โดยเฉพำะอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์มีกำร
ขยำยตัวอยำ่งรวดเร็ว เนื่องจำกกระแส Digital Transformation 
ของธุรกิจต่ำงๆ ที่มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในองค์กรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน อีกทั้งยังเพื่อหลีกเล่ียงกำร
เกิด Digital Disruption ซึ่งน�ำไปสู ่กำรล่มสลำยของธุรกิจ
เนื่องจำกไม่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับผู ้อื่นในธุรกิจ
เดียวกัน แต่เดิมนั้นอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์จะเน้นไปทำง
ด้ำนกำรรับจ้ำงผลิตซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยมีกำรขำยเป็น 

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

94

Book boi 2560.indb   94 6/15/2560 BE   09:03



ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ แต่ปัจจุบันรูปแบบกำรท�ำธุรกิจเปลี่ยนไป 
อีกทั้งอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์มีกำรแข่งขันสูงมำก ท�ำให้เกิด  
Software as a Service ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรเช่ำ/ใช้ซอฟต์แวร์
แทนที่กำรขำย Software อีกทั้งยังเกิด Software Solution ที่รวม
กำรบริกำรให้ค�ำปรึกษำและรับออกแบบระบบด้วย 

Gartner ได้คำดกำรณ์ว่ำในปี 2560 อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
จะมีอัตรำกำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และคำดว่ำจะมีมูลค่ำ
กำรลงทุนมำกกว่ำ 3.5 ล้ำนล้ำนบำท ดังตำรำงแสดงมูลค่ำของ
ซอฟต์แวร์แยกตำมประเภทกำรให้บริกำรในปี 2559 - 2561

ส�ำนักงำนได้ให้กำรส่งเสริมกิจกำรซอฟต์แวร์ตั้งแต่ปี 2539  
ในประเภท Enterprise Software, Digital Content และ Embedded 
Software โดยปัจจุบันได้ให้สิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลแตกต่ำงกันตำมควำมส�ำคัญ คือ กิจกำรพัฒนำ  
Embedded Software ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
ส่วนกิจกำรพัฒนำ Enterprise Software และ Digital Content  
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

เพื่อเป็นกำรรองรับควำมต้องกำรในอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ที่
มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ ส�ำนักงำนจึงได้ร่วมกับ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล และภำคเอกชน เพิ่มเติมประเภทกิจกำรใหม่อีก 
3 ประเภท ดังนี้

1. กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง (High Value-
Added Software) ได้แก่ กำรพัฒนำและให้บริกำรซอฟต์แวร์
ด้ำนกำรวิเครำะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูล  
Big Data, Data Analytics รวมถึง Predictive Analytics กำร
พัฒนำซอฟต์แวร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
สำรสนเทศและไซเบอร์ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำร
ควบคุม หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง 

Business Process Management และกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่
ใช้ในงำนสนบัสนุนอตุสำหกรรมกำรผลติ (Industrial Software) 
โดยจะได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

2. กิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ได้แก่ 
บริกำรระบบซอฟต์แวร์ฐำน (Software Platform) กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนดิจิทัล (Managed Service) กำรบริกำรออกแบบ
ระบบสถำปัตยกรรมทำงด้ำนดิจิทัล (Digital Architecture 
Design Service) กำรบริกำรทำงด้ำนดิจิทัล เช่น Fintech, 
Digitech, MedTech, AgriTech เป็นต้น โดยจะได้รบักำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

3. ศูนย์บ่มเพำะด้ำนนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) 
จะได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

ภาพรวมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ในปี 2559 มีผู้ได้รับกำรส่งเสริมในกิจกำร Enterprise Software 
หรือ Digital Content มำกที่สุด จ�ำนวนทั้งสิ้น 198 โครงกำร 
มูลค่ำกำรลงทุน 3,547 ล้ำนบำท ก่อให้เกิดกำรจำ้งงำนคนไทย 
3,745 คน ผู้ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ Interactive Application 
และ Digital Content โดยเฉพำะด้ำน Animation, Computer 
Graphic และ Game 

กิจกำรที่มีผู้ได้รับกำรส่งเสริมเป็นล�ำดับที่ 2 คือ กิจกำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จ�ำนวนทั้งสิ้น 38 โครงกำร มูลค่ำ
กำรลงทนุ 386 ล้ำนบำท โดยในจ�ำนวนนีเ้ป็นโครงกำรของบรษิทั
ต่ำงชำติ 35 โครงกำร มีกำรจำ้งงำนคนไทย 1,053 คน ล�ำดับ 
ถัดมำเป็นกำรให้ส่งเสริมในประเภท Embedded Software ซึ่งมี
ผู้ขอรับกำรส่งเสริม 11 โครงกำร มูลคำ่กำรลงทุน 146 ล้ำนบำท 
มีกำรจำ้งงำนคนไทย 272 คน 
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ส�ำหรับกิจกำร High Value-Added Software และ Digital  
Services ท่ีเพ่ิมขึ้นมำในปี 2559 นั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงกำร
ในธุรกิจ Big Data, Data Analytics และ Predictive Analytic  
รองลงมำเป็นกลุ่มธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำรควบคุม
หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง Business 
Process Management และกิจกำร Fintech รำยละเอียด 
ดังตำรำงต่อไปนี้

สถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในกลุ ่มดิจิทัล  
ในปี 2559

ประเภท จ�านวน เงินลงทุน การจ้างงาน

(โครงการ) (ล้านบาท) ไทย ต่างชาติ

กิจกำรพัฒนำ  
Embedded Software

13 146 272 35

กิจกำรพัฒนำ  
Enterprise Software 
และ/หรือ Digital 
Content

198 3,547 3,745 610

กิจกำรพัฒนำ  
High Value-Added 
Software

11 68 189 52

กิจกำร e-Commerce 38 441 1,053 189

กิจกำร Digital Services 4 27 78 1

การส่งเสริมการลงทุนภายใต้คลัสเตอร์
ดิจิทัล
จำกนโยบำยของรัฐบำลที่จะพัฒนำประเทศไทยให้เป็น Digital 
Hub ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำนักงำนจึงได้ประกำศ
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทนุในรปูแบบคลสัเตอร์ ซึง่มอุีตสำหกรรม
ดิจิทัลเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ที่ส�ำคัญ โดยมีจังหวัดเชียงใหม่
และภูเก็ตเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำย เนื่องจำกเป็นจังหวัดน�ำร่องตำม
นโยบำย Smart City ของรัฐบำลด้วย 

ทั้งนี้ มีโครงกำรด้ำนดิจิทัลยื่นขอรับกำรส่งเสริมตำมนโยบำย
คลัสเตอร์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 73 โครงกำร เป็นโครงกำรไทย 56 
โครงกำร ต่ำงชำต ิ17 โครงกำร มลูค่ำกำรลงทุนรวม 819 ล้ำนบำท 
มกีำรจ้ำงงำน 1,875 คน (คนไทย 1,705 คนและต่ำงชำต ิ170 คน) 
และที่ส�ำคัญคือ มีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ใน 
รูปแบบสหกจิศกึษำ โดยมจี�ำนวนนกัศกึษำฝึกงำนทัง้ส้ิน 546 คน 

จังหวัดเชียงใหม่ มีกำรลงทุนทั้งสิ้น 50 โครงกำร ส่วนใหญ่
เป็นกิจกำร Enterprise Software และ Digital Content เน้นไป 
ทำงด้ำนกำรท�ำ Animation และ Computer Graphic Design 
รวมถึงกำรพัฒนำ Web/Mobile Application นักศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรสหกจิศกึษำจ�ำนวน 383 คน ได้แก่ มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

จงัหวดัภเูกต็ มกีำรลงทนุทัง้สิน้ 23 โครงกำร ส่วนใหญ่เป็นกจิกำร 
Enterprise Software และ Digital Content ส�ำหรับใช้ในกำร 
ท่องเที่ยว เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรจัดเส้นทำงกำรเดินเรือ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดตำมนักท่องเที่ยว เป็นต้น นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม 
โครงกำรสหกิจศึกษำจ�ำนวน 163 คน จำกมหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต และมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 

ที่มำ : ข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรลงทุน  
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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High Value Services
นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ธุรกิจบริการ 
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ส�านักงานให้ความส�าคัญ โดย
เป็นหนึ่งในกลุ่มเคร่ืองยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) 
โดยกิจการ High Value Services ท่ีส�านักงาน 
ให้การส่งเสริมประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

• กิจกำรจัดตั้งส�ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศและบริษัทกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ (IHQ/ITC)

• กิจกำรพฒันำโลจสิตกิส์ (Logistics and Airlines) ได้แก่ กจิกำร
ขนส่งทำงท่อ กิจกำรขนส่งทำงเรือ กิจกำรขนส่งทำงอำกำศ 
กิจกำรศูนย์บริกำรโลจิสติกส์ (DC & IDC)

• กจิกำรด้ำนกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรท่องเทีย่ว (Tourism) 
ได้แก่ กิจกำรโรงแรม กจิกำรศนูย์แสดงศลิปวฒันธรรม กจิกำร
สวนสนุก และกิจกำรศูนย์ประชุมขนำดใหญ่

• กิจกำรด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสนับสนุนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Training, Calibration, Testing) 
ได้แก่ กิจกำรศูนย์ออกแบบทำงวิศวกรรม กิจกำรบริกำร
ทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ กิจกำรบริกำรสอบเทียบมำตรฐำน 
และกิจกำรสถำนฝึกฝนวิชำชีพ

• กิจกำรด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical Services) ได้แก่ 
กิจกำรศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพ

สถิติการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม High Value Services  
ในปี 2559

ประเภทกิจการ
ยื่นขอรับการส่งเสริม อนุมัติให้การส่งเสริม

จ�านวน
โครงการ

มูลค่า 
(ล้านบาท)

จ�านวน
โครงการ

มูลค่า 
(ล้านบาท)

กลุ่มศูนย์กลำงธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ 
(IHQ/ITC)

223 13,120 206 5,700

กลุ่มพัฒนำโลจิสติกส์ 38 130,600 55 119,600

กลุ่มด้ำนกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยว

12 7,430 9 2,400

กลุ่มพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์และ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

4 4 2 30

กลุ่ม Medical  
Services

3 400 1 56

รวม 280 151,554 273 127,786

 

 ในปี 2559 กจิกำรในกลุม่ High Value Services มจี�ำนวนโครงกำร 
และเงนิลงทนุ ในส่วนกำรยืน่ขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน และกำร
อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน สูงกว่ำปี 2558 ลงทุน (ปี 2558 
มีผู้ยื่นขอรับกำรส่งเสริมรวม 209 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนรวม 
18,264 ล้ำนบำท) แสดงถึงควำมสนใจในกำรลงทุนในกิจกำร  
High Value Services ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

ปี 2560: ปีแห่งการเติบโตด้านกิจการ 
High Value Services
ในปี 2560 คำดว่ำกิจกำรในกลุ่ม High Value Services จะมีกำร
เติบโตอยำ่งมำก เนื่องจำกรัฐบำลพยำยำมที่จะแก้ไขปัญหำด้ำน
กำรลงทุน ไม่ว่ำจะเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท�ำงำนให้แก่นักลงทุน กำรแก้ไขกฎหมำยศุลกำกร
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำให้มำกขึ้น และกำรแก้ไข 
กฎระเบียบตำ่งๆ ที่เป็นอุปสรรค 

ส�ำหรับกิจกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical Services) 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 
มีนำคม 2560 ให้เปิดส่งเสริมกิจกำรบริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดกำรลงทุน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
ทำงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร โดยเปิดประเภทให ้
ส่งเสริม 4 กิจกำร ได้แก่ 

ที่มำ : ข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรลงทุน  
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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1. กิจกำรบริกำรสำธำรณสุขด้ำนแพทย์แผนไทย เพื่อเป็น 
ทำงเลือกส�ำหรับกำรบริกำรในอนำคต โดยจะได้รับยกเว้น 
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 

2. กิจกำรศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำงด้ำนหัวใจ (โรคหลอดเลือด
หัวใจผ่ำตัดหัวใจและหัวใจล้มเหลว) ด้ำนมะเร็ง (เคมีบ�ำบัด
และรังสีวิทยำ) และด้ำนไต (ศูนย์ไตเทียม) ซึ่งเป็นโรคท่ีเป็น
สำเหตขุองกำรเสยีชวีติในล�ำดบัต้นๆ ของคนไทย ซึง่จะได้รับ
สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 8 ปี

3. กิจกำรสถำนพยำบำลให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่
เฉพำะเพื่อเป็นกำรกระจำยกำรให้บริกำรไปอย่ำงท่ัวถึง
ส�ำหรับประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล โดยให้กำรส่งเสริมกิจกำร
สถำนพยำบำลเฉพำะใน 20 จังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต�่ำ หรือ
ใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชำยแดน ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้ 
นิติบุคคลเป็นเวลำ 8 ปี

4. กิจกำรบริกำรขนส่งผู ้ป่วยแพทย์หรืออุปกรณ์กำรแพทย์ 
ทั้งทำงอำกำศ ทำงบก ทำงเรือ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ 
เข ้ำถึงสถำนพยำบำลได้รวดเร็วซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว ้น 
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

จำกกำรสนับสนุนและผลักดันของรัฐบำล รวมท้ังนโยบำย 
ส่งเสริมกำรลงทนุทีเ่น้นและให้ควำมส�ำคญักับกิจกำร High Value 
Services มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรพิจำรณำเพิ่มประเภทกิจกำร
ใหม่ๆ ด้ำนบริกำร รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคดำ้นกำร
ลงทุนในธุรกิจบริกำร จึงคำดกำรณ์ว่ำในปี 2560 กิจกำร High 
Value Services จะมีกำรขยำยตัวมำกกวำ่ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ
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Advanced  
Manufacturing
ส�าหรับกลุ่มกิจการ Advanced Manufacturing นี้  
มี 2 อุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
และเป็นดาวเด่นในกลุ่มนี้คือ อุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์
ปี 2559 เป็นปีส�ำคัญของกำรด�ำเนินนโยบำยตำมยุทธศำสตร์
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยมี
เป้ำหมำยส�ำคัญเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศท่ำมกลำงควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัย
ด้ำนเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วส่งผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมต่ำงๆ ท�ำให้หลำยอุตสำหกรรมต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับภำวะแวดล้อมของกำรด�ำเนินธุรกิจ 

อุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์เป็นอุตสำหกรรมหนึ่งท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจโลก แต่เริ่ม
มีสัญญำณกำรฟื ้นตัวที่ดีขึ้น จำกรำยงำนกำรผลิตรถยนต์ 
ในปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,944,417 คัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 
ร้อยละ 1.6 ซึ่งหำกแยกตำมประเภทของรถยนต์พบว่ำปริมำณ
กำรผลติของรถยนต์นัง่ในปี 2559 มจี�ำนวน 811,805 คนั คดิเป็น 

ร้อยละ 41.7 ของยอดกำรผลติทัง้หมด เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.6 ขณะที ่
รถยนต์โดยสำรขนำดต�ำ่กว่ำ 10 ตนั และมำกกว่ำ 10 ตนั ขึน้ไปผลติ
ได้ 182 คนั ลดลงละ 59.1 รถบรรทกุผลติได้ทัง้สิน้ 1,132,430 คนั  
ลดลงร้อยละ 1 และรถกระบะขนำด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งสิ้น 
1,102,816 คัน เท่ำกับร้อยละ 56.7 ของยอดกำรผลิตท้ังหมด 
ลดลงร้อยละ 1.2 และรถบรรทกุขนำดต�ำ่กว่ำ 5 ตนั มำกกว่ำ 10 ตนั 
ผลิตได้ 29,614 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6

 หน่วย: จ�ำนวน (คัน)

ปี พ.ศ. ยอดผลิต
รวมทั้งหมด

รถนั่งส่วนบุคคล

<1200 cc 1201 1501 1801 2001 2501 > 3001 cc ไม่ระบุ

2558 1,911,751 331,855 214,144 135,161 40,733 23,559 120 629 16,846

2559 1,944,417 360,538 222,879 125,732 55,873 14,320 20 323 25,348

ที่มำ : สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

รำยงำนระบุว่ำ มีกำรผลิตเพ่ือส่งออกจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ จ�ำนวน 1,167,574 คัน เท่ำกับร้อยละ 60 ของยอดกำรผลิตทั้งหมด 
ลดลงร้อยละ 2.8 จำกปี 2558 แยกเป็นยอดผลติรถยนต์นัง่เพือ่ส่งออก จ�ำนวน 479,282 คนั เท่ำกบัร้อยละ 59 ของยอดผลติรถยนต์นัง่ 
ซึ่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 และยอดกำรผลิตรถกระบะขนำด 1 ตัน เพื่อส่งออก 688,292 คัน เท่ำกับร้อยละ 62.4 ของยอดกำรผลิต 
รถกระบะ ลดลงร้อยละ 7.1
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หน่วย: จ�ำนวน (คัน)

รถบรรทุกขนาดต่างๆ

ปี พ.ศ. รถกระบะ 
< 1 ตัน

รถกระบะ
1 ตัน

รถยนต์นั่งที่มี
กระบะ

รถยนต์นั่งกึ่ง
บรรทุก

รถกระบะ
< 5 ตัน

รถกระบะ
5-10 ตัน

รถกระบะ
> 10 ตัน

2558 0 425,508 541,411 148,899 6,481 3,483 18,369

2559 0 428,193 483,167 191,456 7,049 2,634 19,931

ที่มำ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ตลำดในประเทศยังได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนโครงสร้ำง
ภำษีใหม่ ส ่งผลให้ผู ้บริโภคในประเทศเร ่งซื้อรถยนต์ในปี 
2558 ก่อนปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตตำมกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้ในปี 2559 รถยนต์มียอดขำย 
ในประเทศจ�ำนวน 768,788 คัน ลดลงจำกปี 2558 ในระยะเวลำ
เดยีวกัน ร้อยละ 3.9 ในขณะทีส่่งออกรถยนต์ส�ำเรจ็รปู 1,188,515 
คัน ลดลงร้อยละ 1.4 มีมูลค่ำกำรส่งออก 631,845 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ส่วนรถจักรยำนยนต์ มีจ�ำนวนส่งออก 
924,917 คัน (รวม CBU และ CKD) ลดลงร้อยละ 14.5 โดยมี
มูลค่ำ 48,237 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 

หน่วย: ล้ำนบำท

ปี พ.ศ. มูลค่าทั้งหมด
รถยนต์ (CBU) มูลค่าเครื่องยนต์ มูลค่าชิ้นส่วน และอะไหล่

จ�านวน (คัน) มูลค่า

2558 840,236 1,204,895 591,512 32,481 23,468

2559 891,860 1,188,515 631,84 43,717 29,316

ที่มำ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

แนวโน้มการผลิตรถยนต์ในปี 2560 
ทัง้นีส้ภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทยประมำณกำรผลติรถยนต์
ในปี 2560 ประมำณ 2,000,000 คนั มำกกว่ำปี 2559 ซ่ึงมีจ�ำนวน 
1,944,417 คัน เพิ่มขึ้น 55,583 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดย 
แบ่งเป็นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกประมำณ 1,200,000 คัน หรือ
ร้อยละ 60 ของยอดกำรผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย 
ในประเทศประมำณ 800,000 คัน หรือร้อยละ 40 ของยอด 
กำรผลิตทั้งหมด

สถานการณ์การลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์
ในปี 2559 มีโครงกำรลงทุนในอุตสำหกรรมรถยนต์ได้รับ 
กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 52 โครงกำร มูลค่ำ 60,554 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 29 ดังนั้นประเทศไทยมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้อง
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
เพื่อให้มีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและยังเป็นประเทศ
ที่น ่ำลงทุน โดยกำรปรับเปลี่ยนโครงสร ้ำงกำรผลิตไปสู ่
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next - Generation Automotive) 
โดยพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตยำนยนต์ซึ่งมีศักยภำพสูง 
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Next - Generation Automotive 
อุตสำหกรรมยำนยนต์ในปัจจุบันก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ช่วงเวลำของ
กำรเปล่ียนผ่ำนทำงเทคโนโลยี (Technology Disruption) 
จำกเครือ่งยนต์สนัดำปภำยใน (Internal Combustion Engine :ICE) 
สูร่ถยนต์แห่งอนำคต (Future Car) ซ่ึงผูผ้ลติพยำยำมวิจัยและพฒันำ
นวัตกรรมยำนยนต์แห่งอนำคตเพ่ือตอบสนองกับควำมต้องกำร
ของผูบ้ริโภคท่ีมแีนวโน้มสงูขึน้ “อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 
(Next-Generation Automotive)” เป็นหนึง่ในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย 
ของประเทศและต้องใช้เทคโนโลยีในกำรปรับปรุงกำรผลิตตลอด
ทุกกระบวนกำรผลิต ทั้งเพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเป็นอุตสำหกรรมที่
ประเทศไทยมีควำมพร้อมและมีศักยภำพสูงด้ำนห่วงโซ่อุปทำน 
(Supply Chain) 

การสนับสนุนการผลิตยานยนต์ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  
(Electrical Vehicle)
รถยนต์ไฟฟ้ำ (Electrical Vehicle) เป็นยำนพำหนะที่ใช้พลังงำน
จำกไฟฟ้ำซึ่งเป็นพลังงำนสะอำด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประหยัด และมีประสิทธิภำพสูง ซึ่งได้รับควำมคำดหมำยว่ำจะ
เป็นเทคโนโลยีที่จะมำแทนเครื่องยนต์สันดำปภำยใน (Internal 
Combustion Engine :ICE) อนำคต ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลำงในกำรผลติรถยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle-EV Car) 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 
2560 เห็นชอบเปิดให้กำรส่งเสริมกิจกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ  
ตลอดจนกิจกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ำ และกิจกำรสถำนี
บริกำรอัดประจุไฟฟ้ำส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำ ดังนี้

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 3 แบบ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟำ้แบบผสมที่
ใช้พลังงำนเชื้อเพลิงและพลังงำนไฟฟำ้ (Hybrid Electric Vehicle: 
HEV) รถยนต์ไฟฟำ้แบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric 
Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้ำแบบแบตเตอรี ่(Battery Electric 
Vehicle: BEV) โดยให้ส่งเสรมิกำรผลติทัง้รถยนต์นัง่ รถกระบะ และ
รถโดยสำร และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่ำงกันตำมระดับ
เทคโนโลยีในกำรผลิต และก�ำหนดเงื่อนไข ดังนี้

1. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric 
Vehicle-HEV) จะต้องเสนอเป็นแผนงำนรวม (Package) 
ที่ประกอบด้วย โครงกำรประกอบรถยนต์ และโครงกำรผลิต
หรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ ส่วนสิทธิประโยชน์จะได้รับเฉพำะ 
กำรยกเว้นอำกรขำเขำ้เครื่องจักร

2. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In 
Hybrid Electric Vehicle-PHEV) จะต้องเสนอเป็นแผนงำนรวม 
(Package) ที่ประกอบด้วย โครงกำรประกอบรถยนต์
และโครงกำรผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ โดยจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่งจักร และยกเว้นภำษเีงนิได้ 
นิติบุคคล 3 ปี ทั้งนี้หำกมีกำรผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญมำกกว่ำ  
1 ชิ้น จะได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ  
1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี

3. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric 
Vehicle-BEV) จะต้องเสนอเป็นแผนงำนรวม (Package) ที่
ประกอบด้วย โครงกำรประกอบรถยนต์ และโครงกำรผลติหรอื
ใช้ชิน้ส่วนส�ำคญั โดยจะได้รับสทิธิประโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้ 
นิติบุคคล 5-8 ปี ทั้งนี้หำกมีกำรผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ
มำกกว่ำ 1 ช้ิน จะได้รบัสทิธยิกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลเพิม่ข้ึน 
ชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี

4. กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery 
Electric Bus) จะต้องเสนอเป็นแผนงำนรวม (Package)  
ที่ประกอบด้วย โครงกำรประกอบรถยนต์ และโครงกำร
ผลิตหรือใช้ช้ินส่วนส�ำคัญ โดยจะได้รับกำรยกเว้นอำกร 
ขำเข้ำเครื่องจักร ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และหำกม ี
กำรผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญมำกกว่ำ 1 ชิ้น จะได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี รวมแล้ว 
ไม่เกนิ 6 ปี หำกเป็นกจิกำร SMEs จะได้รบัสทิธปิระโยชน์ตำม 
มำตรกำรส่งเสริม SMEs ซ่ึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี

กจิการผลติชิน้ส่วนส�าคญัของรถยนต์ไฟฟ้า ให้ได้รับกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ได้แก่ กิจกำรผลิตแบตเตอร่ี กิจกำร
ผลิต Traction Motor กิจกำรผลิตระบบปรับอำกำศด้วยไฟฟ้ำ
หรือชิ้นส่วน กิจกำรผลิตระบบบริหำรจัดกำรแบตเตอรี่ กิจกำร
ผลิตระบบควบคุมกำรขับขี่ กิจกำรผลิต On-Board Charger 
กิจกำรผลิตสำยชำร์จแบตเตอรี่พร้อมเต้ำรับ-เต้ำเสียบ กิจกำร
ผลิต DC/DC Converter กิจกำรผลิต Inverter กิจกำรผลิต  
Portable Electric Vehicle Charger กิจกำรผลิต Electrical 
Circuit Breaker กิจกำรพัฒนำระบบอัดประจุไฟฟ้ำอัจฉริยะ  
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(EV Smart Charging System) และกจิกำรผลติคำนหน้ำ/คำนหลงั
ส�ำหรับรถโดยสำรไฟฟ้ำ และหำกตัง้โครงกำรลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีง
เศรษฐกจิพิเศษภำคตะวันออก (EEC) จะได้รับสิทธิประโยชน์ 
เพิม่เตมิ คือ ลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลร้อยละ 50 เป็นเวลำ 5 ปี

กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า  
จะต้องเสนอแผนกำรจัดหำอุปกรณ์และชิ้นส่วน จะต้องเสนอ
แผนพัฒนำระบบอัดประจุไฟฟำ้อัจฉริยะ (EV Smart Charging 
System) โดยให้ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และ
ยกเว้นอำกรขำเขำ้เครื่องจักร

จำกมำตรกำรส่งเสริมข้ำงต้น คำดกำรณ์ว่ำจะมีผู้ประกอบกำร 
ในกลุ ่มยำนยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ (Electrical  
Vehicle) รวมถึงชิ้นส่วนและสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ มีควำมสนใจ 
ที่จะมำลงทุนในประเทศไทย และขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
ช่วงปี 2560-2561 นี้

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักร
อัตโนมัติและหุ่นยนต์
ปัจจุบันประเทศไทยมีฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมขนำดใหญ่  
ท่ีมแีนวโน้มว่ำจะมคีวำมต้องกำรใช้วทิยำกำรหุน่ยนต์และอปุกรณ์
อตัโนมตัติำมสำยกำรผลติมำกขึน้ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และ
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงกำรออกแบบและ
ผลติหุน่ยนต์ทีใ่ช้ในงำนบรกิำร เช่น หุน่ยนต์ดแูลผูส้งูอำย ุเป็นต้น  
ซึง่จะช่วยเพิม่ศกัยภำพของประเทศไทยในกำรสร้ำงอุตสำหกรรม
กำรผลติหุน่ยนต์เป็นอุตสำหกรรมใหม่และช่วยทดแทนกำรน�ำเข้ำ
อุปกรณ์อัตโนมัตแิละหุน่ยนต์จำกต่ำงประเทศทีม่มีลูค่ำประมำณ 
6 แสนล้ำนบำทต่อปี

อุตสำหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ ่นยนต์มีกำรออกแบบ 
เป็นหัวใจส�ำคัญ โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

• ส่วนท่ี 1 กำรผลติชิน้ส่วนและอปุกรณ์ เช่น โครงสร้ำงหุน่ยนต์ 
เซ็นเซอร์ เป็นต้น 

• ส ่วนท่ี 2 กำรพัฒนำระบบควบคุมหรือสมองกล เช ่น  
กำรพฒันำซอฟต์แวร์ กำรออกแบบทำงอิเลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น 

• ส่วนที ่3 กำรตดิตัง้ระบบอตัโนมัตหิรอืหุน่ยนต์ในกำรผลติหรอื
บริกำร (System Integration) 

• ส่วนท่ี 4 กำรบรกิำรและสนบัสนนุ เช่น กำรซ่อมบ�ำรงุ เป็นต้น 

มูลค่าการน�าเข้าระบบอัตโนมัติ 
มลูค่ำกำรน�ำเข้ำระบบอตัโนมตัมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ปี 2557 มมีลูค่ำ
กำรน�ำเข้ำ 292 พันล้ำนบำท โดยปี 2555 มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ  
266 พันล้ำนบำท เนื่องจำกกำรน�ำเข้ำเพื่อทดแทนจำกน�้ำท่วม  
โดยควำมต้องกำรเทคโนโลยีอัตโนมัติสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ระบบล�ำเลียง (Conveyor) ระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติเฉพำะท่ี 
(Specialized Operation) และระบบกำรบรรจุ (Packing) 

หน่วย : พันล้ำนบำท

Automation ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เครื่องจักร 70 82 113 97 101

อปุกรณ์และช้ินส่วน 124 134 179 167 165

รวม 194 216 292 265 266

ทีม่ำ: เอกสำรประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำรเร่งรดันโยบำยเขตพฒันำ

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เดือนพฤษภำคม 2559

มูลค่าการส่งออกระบบอัตโนมัติ
มลูค่ำกำรส่งออกระบบอัตโนมติัในภำพรวมอุตสำหกรรม เพิม่ขึน้
เลก็น้อย และเมือ่เทยีบกบัมลูค่ำกำรน�ำเข้ำพบว่ำยงัขำดดุลกำรค้ำ
ประมำณ 132,000 ลำ้นบำท 

หน่วย : พันล้ำนบำท

Automation ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เครื่องจักร 16 16 17 17 20

อุปกรณ์และชิ้นส่วน 87 90 95 100 115

รวม 103 106 112 117 134

ทีม่ำ: เอกสำรประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำรเร่งรดันโยบำยเขตพฒันำ

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เดือนพฤษภำคม 2559

ความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย
• ร้อยละ 50 ของผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม มีแผนกำร

ปรับเปลี่ยนมำใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ ภำยใน 1-3 ปี 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกชนรำยใหญ่
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• ร้อยละ 16 ของผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม มีแผนกำร
ปรับเปลี่ยนมำใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ ภำยใน 3-5 ปี 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกชนขนำดกลำง

• ร้อยละ 34 ของผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม มีแผนกำร
ปรับเปลี่ยนมำใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ หลังจำกนี้ 
อย่ำงน้อย 5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกชนขนำดเล็ก

ทั้งน้ี กำรน�ำเข้ำเครื่องจักร อุปกรณ์ และช้ินส่วน คำดกำรณ์ว่ำ
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอัตรำร้อยละ 10.7 ต่อปี 
ระหว่ำงปี 2559 - 2563 เนื่องจำกกำรผลิตในประเทศไทยยังมี
ข้อจ�ำกัดในกำรแข่งขันด้ำนต้นทุนกำรผลิต เทคโนโลยี คุณภำพ
และควำมมั่นใจของผู้ซื้อ

ปัจจบุนัมผู้ีให้บรกิำรออกแบบและตดิตัง้ระบบอตัโนมติั (System 
Integrator: SI) ในประเทศไทย จ�ำนวนประมำณ 100 รำย และ
มีผู้ผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ประมำณ 300 รำย  
โดยบำงส่วนมีควำมสำมำรถในกำรเป็น SI ด้วย

ส�ำหรับตลำดหุ่นยนต์โลกมีแนวโน้มเติบโตสูงมำก โดยส�ำนักงำน
พัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศไต้หวันคำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2563 
ตลำดหุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีมูลค่ำรวม 1.4 ล้ำนล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงมำกกว่ำตลำดรถยนต์โลก โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่
เป็นยักษ์ใหญ่ของตลำดหุ่นยนต์ประกอบของโลกมีสัดส่วนถึง 
ร้อยละ 52 รองลงมำได้แก่ ยุโรป โดยส่วนแบ่งกำรตลำด 
รำยบริษัท เรียงตำมล�ำดับ ได้แก่ YASKAWA (ญี่ปุ่น ร้อยละ 23), 
FANUC (ญี่ปุ่น ร้อยละ 22), KUKA (เยอรมนี ร้อยละ 15) และ 
ABB (สวิสเซอร์แลนด์ ร้อยละ 13)

นโยบายส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักร
อัตโนมัติ
นบัตัง้แต่เริม่ใช้นโยบำยใหม่ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2558 เป็นต้นมำ 
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 
12 โครงกำร เงินลงทุนรวม 1,526 ล้ำนบำท และได้รับอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว 11 โครงกำร เงินลงทุนรวม 872 
ล้ำนบำท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โครงกำรผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มี
กำรออกแบบทำงวิศวกรรม 

ในช ่วง 1-2 ป ีข ้ำงหน ้ำ คำดว ่ำทั้ งตลำดโลกและตลำด 
ในประเทศไทยจะมีควำมต้องกำรใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและ 
หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรมำกข้ึน เน่ืองจำก 
มีควำมตื่นตัวในกำรยกระดับภำคกำรผลิตไปสู่ Industry 4.0 ซึ่ง
จะมีกำรใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่สำมำรถเชื่อมโยงเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดย
เครื่องจักรในอนำคตจะมีควำมเป็นอัจฉริยะ ไม่ว ่ำจะเป็น 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตหรือบริกำรที่มำกข้ึน ควำมสำมำรถ 
ในกำรท�ำงำนด้วยตนเอง ควำมยืดหยุ ่นและกำรปรับตัว 
ให้เข้ำกับเงื่อนไขกำรผลิต มีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ
และคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ รวมทั้งกำรมีโปรแกรมส�ำหรับ 
ตรวจสอบและดแูลสขุภำพของเคร่ืองจักร เพ่ือยืดอำยุกำรท�ำงำน
ของเครื่องจักร อันจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรวำงแผน
กำรผลิตและประเมินประสิทธิภำพโดยรวมของเครื่องจักร จึง
ท�ำให้แนวโน้มกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรอัตโนมัติและ 
หุ ่นยนต์ เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ของภำคอุตสำหกรรม 
จะสูงขึ้นมำกในอนำคตอันใกล้นี้

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์

ผูผลิตชิ้นสวน/อุปกรณ
• โครงสรางหุนยนต ชิ้นสวนโลหะ 

พลาสติก
• อุปกรณการเคลื่อนที่ 

เคลื่อนไหว มอเตอร
• เซ็นเซอร

System Integration
ผูติดตั้งระบบอัตโนมัติ 
หรือหุนยนตในการผลิต
หรือบริการ

Manufacturing Programming Engineering Automation

Maintenance

Robots

Service 
Robots

Industrial
Robots

ผูพัฒนาสมองกล ซอฟตแวร
• Controller PLC
• Embedded Software
• ซอฟตแวรที่ใชในการควบคุม 

สั่งการ และประมวลผล
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Basic and Supporting 
Industries
กิจการ Basic and Supporting Industries  
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส�าคัญที่มีทั้งส่วนของ 
การผลิตที่ ใช ้ เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่จะช ่วยผลักดันการพัฒนาประเทศ 
ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

กลุ่มนี้ประกอบด้วยหลำยกิจกำร เช่น โลหะ เซรำมิกส์ พลำสติก 
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี กระดำษ หรือ วัสดุสมัยใหม่ เช่น Carbon 
Fiber, Medical Fiber, Functional Fiber หรือ Nano Materials  
รวมทั้ง กิจกำรงำนโครงสร้ำงส�ำหรับอุตสำหกรรม (Fabrication) 
และกิจกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ไฟฟำ้ ประปำ เป็นต้น

การเติบโตของกลุ่มเคมีภัณฑ์  
พลาสติก และกระดาษ
ในปี 2559 มีผู้สนใจขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกลุ่ม Basic 
and Supporting Industries จ�ำนวนมำก ท้ังนักลงทุนรำยใหญ่
และผู้ประกอบกำร SMEs ส�ำหรับกิจกำรเคมีภัณฑ์ พลำสติก 
และกระดำษ มีจ�ำนวน 105 โครงกำร เงินลงทุนรวม 49,640 
ล้ำนบำท โดยมมีลูค่ำเงนิลงทนุเพิม่ขึน้จำกปี 2558 มำกกว่ำ 8 เท่ำ  
(ในปี 2558 มีค�ำขอรับกำรส่งเสริมยื่นเข้ำมำจ�ำนวน 35 โครงกำร  
เงินลงทุนรวม 6,150 ลำ้นบำท) 

ในจ�ำนวน 105 โครงกำรนี้ เป็นค�ำขอในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์มำกที่สุด คือ 86 โครงกำร เงินลงทุนรวม 46,986 
ล้ำนบำท โดยมีโครงกำรที่ส�ำคัญและน่ำสนใจ ได้แก่ 

• กจิกำรผลติผลติภณัฑ์เคมเีพือ่กำรอตุสำหกรรม เช่น กลเีซอรนี 
บรสิทุธิ ์ก๊ำซไฮโดรเจนควำมบรสิทุธิส์งู และ Silicone Elastomer 
เป็นต้น จ�ำนวน 28 โครงกำร เงินลงทุน 9,662 ล้ำนบำท 

• กจิกำรผลติเคมีภณัฑ์หรอืพอลเิมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
3 โครงกำร เงินลงทุน 4,368 ลำ้นบำท

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ 
ชนิดพิเศษ จ�ำนวน 9 โครงกำร เงินลงทุน 22,483 ลำ้นบำท 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เคยผลิตในประเทศไทยมำก่อน เช่น 
Specialty Polyamide, Methyl Pentanediol, Hydrogenated 
Styrenic Block Copolymer และ Isoprenol เป็นต้น

• กิจกำรผลิตพลำสติกรีไซเคิล เช่น เม็ดพลำสติกรีไซเคิล  
9 โครงกำร เงินลงทุน 546 ลำ้นบำท 

ผู้ประกอบการ SMEs กับกิจการ  
Basic & Supporting Industries
ส�ำนักงำนเห็นถึงควำมส�ำคัญของผู ้ประกอบกำร SMEs  
มำโดยตลอดและมีมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนกลุ่มนี้เป็นกำร
เฉพำะมำตั้งแต่ปี 2553 โดยมีกำรพิจำรณำให้สิทธิประโยชน์กำร
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมำกกว่ำเกณฑ์ปกติ ซึ่งกิจกำรในกลุ่ม 
Basic and Supporting Industries เป็นหนึง่ในกจิกำรทีผู้่ประกอบกำร 
SMEs ให้ควำมสนใจลงทุนมำก โดยเฉพำะในอุตสำหกรรม
พลำสติกและสิ่งพิมพ์ 

ในปี 2559 โครงกำรทีย่ืน่ขอรบักำรส่งเสริมตำมนโยบำย SMEs มี
จ�ำนวนรวมทัง้สิน้ 112 โครงกำร มลูค่ำเงนิลงทนุรวม 3,432 ล้ำนบำท 
โดยโครงกำรในหมวดเคมีภัณฑ์ พลำสติก และกระดำษ มีมูลค่ำ
สูงสุด คือ เงินลงทุนรวม 1,315 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38 ของ
มูลค่ำเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2559 มีโครงกำรในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ยื่นขอรับกำรส่งเสริมภำยใต้นโยบำย
ส่งเสริมกำรลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยต้ังโครงกำรอยู่ใน
จังหวัดชลบุรีและระยอง จ�ำนวน 5 โครงกำร มีเงินลงทุนรวม 
24,672 ล้ำนบำท โดยเป็นโครงกำรผลติพอลเิมอร์และผลิตภณัฑ์
จำกพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 3 โครงกำร  
เงินลงทุนรวม 4,450 ล้ำนบำท และกิจกำรผลิตพอลิเมอร์ชนิด
พิเศษ 2 โครงกำร เงินลงทุนรวม 20,222 ล้ำนบำท 
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ในจ�ำนวนนี้  มี โครงกำรที่ ถือว ่ ำ มีควำมส�ำคัญอย ่ำงยิ่ ง 
ต่อกำรพฒันำอุตสำหกรรมพลำสตกิชวีภำพของประเทศไทยทีย่ื่น
ค�ำขอและได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในปี 2559 คือโครงกำรผลิต 
Polylactic Acid หรือ PLA ซึ่งจะเป็นโรงงำนผลิต PLA แห่งแรก 
ของประเทศไทย เป็นกำรผลติต่อเนือ่งจำกวัตถดุบิ คอื Lactic Acid 
ที่ได้รับส่งเสริมและเริ่มผลิตมำแล้วก่อนหน้ำนี้ และเป็นพลำสติก
ชีวภำพชนิดที่ 2 ที่จะมีกำรผลิตในประเทศไทย นอกเหนือจำก
กำรผลิตเม็ดพลำสติก Polybutylene Succinate หรือ PBS  
ที่เริ่มผลิตแล้วในปัจจุบัน

ส�ำหรับ PLA เป็นพลำสติกชีวภำพชนิดหน่ึงที่สำมำรถย่อย
สลำยเป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และน�้ำได้ด้วยจุลินทรีย์ 
ในธรรมชำติภำยหลังจำกกำรใช้งำน ผลิตจำกกำรน�ำน�้ำตำล
ทรำยมำผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีได้ Lactic Acid, Lactide  
แล้วน�ำไปผ่ำนกระบวนกำร Polymerization ได้โพลเิมอร์ทีเ่รียกว่ำ 
Polylactic Acid โดยทั่วไปเม็ดพลำสติก PLA สำมำรถน�ำมำ 
ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ส�ำหรับกำรใช้งำนที่ไม่ต้องกำร 
กำรทนต่อควำมร้อนสูงมำกนัก เช่น ฟิล์มส�ำหรับห่อหุ้มอำหำร 
ผลิตภัณฑ์บรรจุอำหำรที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น กล่อง จำน แก้วน�้ำ 
ถุงใส่ของ เป็นต้น หรือน�ำมำผลิตเป็นเส้นใย สิ่งทอ และเสื้อผำ้ 
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรน้ีเป็นกำรพัฒนำคุณสมบัติของ PLA  
ให้ทนควำมร้อนสูง มีควำมแข็งแรง ทนต่อกำรแตกหัก มีควำม 
มนัวำว และต้ำนทำนกำรขดูขดี สำมำรถน�ำไปใช้แทนเมด็พลำสตกิ
ชนิด ABS, PP และพลำสติกวิศวกรรมส�ำหรับขึ้นรูปเป็นสินค้ำ
ประเภทคงทน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟำ้ และชิ้นส่วนยำนยนต์

ปัจจบุนั ผู้บรโิภคให้กำรยอมรบัและเลอืกใชพ้ลำสตกิชีวภำพเพื่อ
รักษำสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น ประกอบกับรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ 
ได้ก�ำหนดนโยบำยและกฎหมำยเพื่อสนับสนุนกำรใช้พลำสติก
ชีวภำพ เช่น กำรออกกฎหมำยห้ำมใช้ถุงที่ไม่สำมำรถย่อยสลำย
ได้เองตำมธรรมชำต ิและกำรก�ำหนดสดัส่วนกำรใช้ผลติภัณฑ์จำก
ชีวมวล เป็นต้น จึงเป็นท่ีคำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรพลำสติก
ชวีภำพจะเพิม่สงูขึน้ และส่งผลให้อตุสำหกรรมกำรผลติพลำสตกิ
ชีวภำพเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

ภาวะการลงทุนในกิจการผลิต 
พลังงานไฟฟ้า
กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ ้ำยังคงได ้รับควำมสนใจขอรับ 
กำรส่งเสริมอยำ่งต่อเนื่อง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์กำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 3 - 8 ปี ตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้  
โดยเชื้อเพลิงจำกขยะหรือของเสียจำกอุตสำหกรรมจะได ้
สิทธิประโยชน์สูงสุด คือ ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 8 ปี โดยไม่ก�ำหนด
วงเงนิภำษทีีจ่ะได้รบัยกเว้น โดยมจี�ำนวนโครงกำรทีไ่ด้รบัส่งเสรมิ
ตลอดทั้งปี 2559 รวมทั้งสิ้น 100 โครงกำร ขนำดก�ำลังผลิตรวม 
1,211 เมกะวัตต์ ตำมตำรำงดังนี้

ชนิดเชื้อเพลิง จ�านวน 
(โครงการ)

ก�าลังผลิต 
(เมกะวัตต์)

ก๊ำซธรรมชำติ 6 618.0

เชื้อเพลิงชีวมวล 8 125.1

ก๊ำซชีวภำพ 8 17.7

พลังงำนแสงอำทิตย์

- Solar Farm 62 255.6

- Solar Rooftop 9 76

พลังงำนลม 1 10.0

ขยะและเศษของเสีย 4 165.0

ลมร้อนจำกกระบวนกำรผลิต 
(Waste Heat)

1 12.0

รวม 100 1

 

โครงกำรที่ส�ำคัญที่น่ำสนใจ เช่น โครงกำรน�ำน�้ำมันยำงด�ำ (Black 
Liquor) ซึ่งเป็นกำกของเสียจำกอุตสำหกรรมผลิตกระดำษและ 
เยื่อกระดำษ มำใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำ 135 เมกะวัตต์ 
และไอน�้ำ 464 ตันต่อชั่วโมง ตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงกำร
น�ำเชื้อเพลิงจำกขยะมำผลิตไฟฟำ้ขนำดรวม 18 เมกะวัตต์ ตั้งที่
จังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตร เป็นต้น 

รายงานประจ�าปี 2559
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

105

Book boi 2560.indb   105 6/15/2560 BE   09:04



04

กิจกรรมส�ำคัญ 
ในรอบปี 2559
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รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบาย
การดึงดูดการลงทุนแก่หัวหน้าส�านักงานบีโอไอ 14 แห่งทั่วโลก  
ณ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

งาน Subcon Thailand  2016  ณ ไบเทค บางนา  
เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559

การประชุมท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนครั้งที่ 2 (2nd Honorary Investment Advisor Meeting) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้น�าคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
ด้านการลงทุนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

งานสัมมนาและนิทรรศการ Opportunity Thailand 2017 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

งานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”  
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

สัมมนา “Thailand Overseas Investment Forum 2016”  
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี 2559
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พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2559  
ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

พิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

พิธีท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี บีโอไอ  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

รับคณะจากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) ซึ่งน�าคณะนักลงทุน 
จากไต้หวัน เข้าขอค�าปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศไทย กิจการรีไซเคิลและผลิต
พลังงานจากขยะชุมชน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

รับคณะจาก สปป. จีน ซึ่งน�าคณะองค์กร China Photovaltaic Industry Association 
(CPIA) สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีน เข้าขอรับฟังการบรรยาย
เรื่องนโยบายการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

จัดงานสัมมนา “นโยบายรัฐกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
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ที่อยู่ส�ำนักงำนใหญ่
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2553 8111 
โทรสาร 0 2553 8222
เว็บไซต์: www.boi.go.th 
อีเมล์: head@boi.go.th

ศูนย์ประสำนกำรบริกำร 
ด้ำนกำรลงทุน (OSOS)
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2209 1100 
โทรสาร 0 2209 1194
อีเมล์: osos@boi.go.th

ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ 
ใบอนุญำตท�ำงำน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2209-1100 
โทรสาร 0 2209-1194
อีเมล์: visawork@boi.go.th

ที่ตั้งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และหน่วยงำนภำยใน
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ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1-6

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 
ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค 
90 ถนนมหิดล ต�าบลหายยา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 5320 3397 400 
โทรสาร 0 5320 3404 
อีเมล์: chmai@boi.go.th

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

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

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

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 4
46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4999 
อีเมล์: chonburi@boi.go.th

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

ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 6
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�าบลมะขามเตี้ย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7728 463-7
โทรสาร 0 7728 4435
อีเมล์: surat@boi.go.th
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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
Royal Thai Consulate-General
No.18 Wanshan Road, Changning District,
Shanghai 200336
Tel. :  +86 21 5260 9874
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

Stockholm

Sydney

Taipei

Los Angeles

Frankfurt
Guangzhou

Mumbai

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

Osaka Tokyo

Beijing

Shanghai

Paris
New York

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

Taipei
Thailand Board of Investment Taipei Office
Taipei World Trade Center
3rd Floor, Room 3E40, No.5, Xin-Yi Road, Sec.5
Taipei 110, Taiwan, R.O.C.
Tel. :  +88 6 2 2345 6663
Fax :  +88 6 2 2345 9223
E-mail :  taipei@boi.go.th

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

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

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

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

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

New York
Thailand Board of Investment New York Office
7 World Trade Center, 34th Floor Suite F
250 Greenwich Street, New York, NY 10007 USA
Tel. :  +1 212 422 9009
Fax :  +1 212 422 9119
E-mail :  nyc@boi.go.th

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

Sydney
Thailand Board of Investment Sydney Office
Level 1, 234 George Street, NSW 2000, Australia
Tel. :  +61 2 9252 4884
Fax :  +61 2 9252 2883
E-mail :  sydney@boi.go.th
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คณะท�ำงำนจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี 2559

ประธานคณะท�างาน
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์   

คณะท�างาน
นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล  
นายวีระ ชัยวีระวัฒนะ
นายปิยะ อุดมก้านตรง
นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
นายพลพัฒน์ นภาวรานนท์
นางสุภาดา เครือเนตร
นางสาวสุวิดา ธัญวงษ์
นางสาวทินภา อภัยวงศ์
นางสาวสิริพร นาคเจือ
นางสาวศิรินาถ ไชยลาโภ

นายวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ 
นายเลิศชาย เอี่ยมไธสง
นางสาววันทนา ทาตาล
นายปรมะ ไชยะสุชีวะ
นางสาววนิดา อิทธิกุล
นางสาวสรัลลักษณ์ สายสุริยา
นางสาวดวงกมล เทียนมณี
นางสาวอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว
นายศุทธิภณ เหลืองทองค�า

คณะท�างานและเลขานุการ
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐวีณ์ ทวีพงศภัทร์ 
นางสาวอิสริยา เฉลิมศิริ
นางสาวนิศารัตน์ เขียนนิล 
นายณพิสิษฐ์  วงษ์ประยูร
นางสาวนันทนา ลีละภมรกิจ 

รายงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

116

Book boi 2560.indb   116 6/15/2560 BE   09:04





ANNUAL REPORT 2016
รายงานประจำป 2559

THAILAND BOARD OF INVESTMENT
สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน

Opportunity Thailand
Innovation-Driven Economy

ANNUAL REPORT 2016
รายงานประจำป 2559

รายงานประจำป 2559    ANNUAL REPO
RT 2016

THAILAND BOARD OF INVESTMENT
สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน

Opportunity Thailand
Innovation-Driven Economy

สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน  Thailand Board of Investm

ent

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

cover BOI 2016-Final.pdf   1   6/15/2560 BE   10:08


	Blank Page
	Blank Page



