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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สารจากเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ที่ได้ด�ำเนินการ
มาตั้ ง แต่ ป ี 2557 ซึ่ ง เป็ น ปี แรกที่ รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน� ำ ของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหาร
ประเทศ จนถึ ง ปี 2559 เริ่ ม เห็ น ผลอย่ า งชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น
รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเร่ ง ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ นั ก ลงทุ น และการประชาสั ม พั น ธ์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยผ่านสื่อชั้นน�ำทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเน้นการน�ำเสนอศักยภาพและความแข็งแกร่ง
ของพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทัง้ มาตรการส่งเสริม
การลงทุนต่างๆ ของรัฐบาล
ผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ท�ำให้
เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตัดสินใจประกาศปรับเป้าหมายมูลค่าการขอรับการส่งเสริม
การลงทุนในปี 2559 จากเดิม 450,000 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ เป็น
550,000 ล้านบาท และเมือ่ สิน้ ปี 2559 ปรากฏว่า ยอดการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
1,546 โครงการ มู ล ค่ า การลงทุ น รวม 584,350 ล้ า นบาท
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

Opportunity Thailand
Innovation - Driven
Economy
ตลอดปี 2559 ทีผ
่ า่ นมา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ยังคงมุ่งเน้นการด�ำเนินงาน
ตามวิสย
ั ทัศน์ยท
ุ ธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) กล่าวคือ
“ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง ในประเทศ
และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ก้ า วพ้ น การเป็ น
ประเทศที่ มี ร ายได้ ร ะดั บ ปานกลาง (Middle
Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
ก�ำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายเรื่อง เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 2564) เช่น การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ
คลัสเตอร์โดยเพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การก�ำหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเมืองต้นแบบ 3 อ�ำเภอใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ส�ำคัญคือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้น้อมน�ำพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
คนและชุมชน มาจัดท�ำ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น”
ซึ่ ง เป็ น มาตรการที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ กิจการ
เกษตรแปรรูป กิจการศูนย์จำ� หน่ายสินค้าชุมชน และกิจการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยระบบการผลิตที่ทันสมัย การขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งกล่ า วถึ ง คื อ การแก้ ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และการออก
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
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“ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง ในประเทศและการลงทุ น ของไทยในต่ า งประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
(Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยัง
่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่ ส�ำนักงานได้ดำ� เนินการ
มาตลอดปี 2559 และพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ได้มีผล
ใช้บังคับอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อต้นปี 2560 โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
• การแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ.
2520 ซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งที่ 4 ได้เพิ่มเครื่องมือใหม่ใน
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ประเทศไทยต้องการ ได้แก่
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี ส�ำหรับกิจการที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง และกิจการวิจยั และพัฒนา
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด จากเดิมที่กฎหมายก�ำหนดให้
ได้รบั การยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี นอกจากนี้ ยังมีเครือ่ งมือการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ส�ำหรับกิจการที่ไม่ได้รับ
การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล การน� ำ เงิ น ที่ ใช้ ไ ปใน
การลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 70
มาหักออกจากก�ำไรสุทธิภายใน 10 ปี และการยกเว้นอากร
ขาเข้าส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
• พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 เป็น
กฎหมายที่ช่วยเพิ่มเครื่องมือเพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่งในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าสูง
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส�ำคัญและสร้างประโยชน์อย่าง
สูงต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี และอาจจะได้รับการพิจารณาให้เงิน
สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการลงทุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
การส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม หรื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเฉพาะ
ด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งจะได้รับ
สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนด้วย
เครือ่ งมือส่งเสริมการลงทุนใหม่จากกฎหมายทัง้ สองฉบับดังกล่าว
จะช่ ว ยท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามสนใจในการลงทุ น มากขึ้ น
โดยเฉพาะโครงการการลงทุ น ที่ มี คุ ณ ภาพและเทคโนโลยี สู ง
ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานจะน� ำ เสนอแนวนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้
เครื่ อ งมื อ ใหม่ ใ นแต่ ล ะประเภทต่ อ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
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การลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป
ดั ง นั้ น การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ส ่ ง เสริ ม
การลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) รวมทั้งการด�ำเนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560
และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย พ.ศ. 2560
จึงถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากในปี 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้ง
ในปีต่อๆ ไป เนื่องจากยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน ไม่ว่าจะ
เป็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันแย่งชิงการลงทุน
จากประเทศอื่นๆ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและบุคลากร
ที่ มี ทั ก ษะสู ง รวมทั้ ง ปั ญ หากฎระเบี ย บภาครั ฐ บางเรื่ อ งที่
ยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน แต่ดิฉันเชื่อมั่นว่า ประเทศไทย
จะสามารถฝ่ า ฟั น อุ ป สรรคและความท้ า ทายเหล่ า นี้ ไ ด้ อ ย่ า ง
แน่นอน และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อม
จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ดิ ฉั น ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
กั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ น อย่ า งดี
ตลอดมา ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทุกคน ทีไ่ ด้รว่ มกันพัฒนาองค์กร
สูก่ ารเป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และขออาราธนาคุณ
พระศรีรตั นตรัยอ�ำนวยพรให้ทกุ ท่าน ประสบความสุข ความเจริญ
สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ

นางหิรัญญา สุจินัย
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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วิสัยทัศน์ อ�ำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการลงทุน
ส่งเสริมการลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทัง้ ในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโต
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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11

อ�ำนาจหน้าที่
(1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย
(3) ด�ำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุน และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของประเทศ
(4) จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนส�ำหรับผู้สนใจลงทุนและลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การลงทุน ซึง่ รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือแก่ผสู้ นใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผูร้ ว่ มลงทุน
และด�ำเนินการตามโครงการลงทุน
(5) วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
(6) ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดท�ำรายการความเหมาะสมของการลงทุน วางแผนส่งเสริมการลงทุน และประสาน
การแก้ไขปัญหานักลงทุน
(7) ศึกษา รวบรวม และให้บริการข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Book boi 2560.indb 11

6/15/2560 BE 09:02

12

รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Book boi 2560.indb 12

1. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
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

6/15/2560 BE 09:03
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คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี

กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรรมการและเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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โครงสร้างการแบ่งงานภายใน

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

กลุมงานที่รายงานตรงตอเลขาธิการ

ศูนยบริการลงทุน

ศูนยบริการวีซา
และใบอนุญาตทำงาน

กองความรวมมือการลงทุน
ตางประเทศ

กองสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ

สำนักบริหารกลาง

ศูนยประสานการบริการ
ดานการลงทุน
สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหมและพิษณุโลก)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
(ขอนแกน)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
(ชลบุรี)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
(สงขลา)
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎรธานี)
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กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สำนักบริหาร
การลงทุน 1

สำนักบริหาร
การลงทุน 2

สำนักพัฒนาปจจัย
สนับสนุนการลงทุน

สำนักบริหาร
การลงทุน 3

สำนักยุทธศาสตร
และนโยบายการลงทุน

สำนักบริหาร
การลงทุน 4

สำนักสารสนเทศ
การลงทุน

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

นางหิรัญญา สุจินัย
เลขาธิการ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
รองเลขาธิการ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
รองเลขาธิการ
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นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการ

นางสาวบงกช อนุโรจน์
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง/ศูนย์

1

2

3

4

5

6

1. นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการ ระดับสูง

2. นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร
ส�ำนักสารสนเทศการลงทุน

3. นายเจษฎา ศรศึก
ส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

4. นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
ส�ำนักบริหารกลาง
7

5. นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี

8

ส�ำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

6. นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

7. นางสาวอรสา ไพบูลย์
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

8. นางสาวกาญจนา นพพันธ์
ศูนย์บริการนักลงทุน
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9

10

12

19

11

13

9. นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
ส�ำนักบริหารการลงทุน 1

10. นายชาตรี ลิ้มผ่องใส
ส�ำนักบริหารการลงทุน 2

11. นายดุสิต ไตรศิริพานิช
ส�ำนักบริหารการลงทุน 3

12. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
ส�ำนักบริหารการลงทุน 4
14

13. นางสาวพรรณี เช็งสุทธา

15

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

14. นางอัจฉรา สุนทรครุธ

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
ส�ำนักบริหารการลงทุน 3

15. นางปรียาพร บูรณศิรินทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1

2

4

3

5

1. นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2. นายนฤชา ฤชุพันธุ์
ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

3. นางดลพร อัชววรกุล
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
6

5. นายพิสุทธิ์ โชคอ�ำไพภรณ์

7

ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

6. นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

7. นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
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รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

8

9

21

10

12

11

8. นางสาววรวรรณ นรสุชา
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

9. นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

10. นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

11. นางสาวสุวรรณา เลือดไทยณรงค์
13

ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

12. นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์

14

ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

13. นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์
ณ นครลอสแอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

14. นางสาวกนกพร โชติปาล
ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

1

2

3

4

5

1. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)

2. นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา)

3. นายอิสระ อมรกิจบ�ำรุง
6
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
(ขอนแก่น)

4. นายชนินทร์ ขาวจันทร์
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
(ชลบุรี)

5. นายพิชิต เดชนีรนาท
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
(สงขลา)

6. นายพัลลภ บุญศิริ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎร์ธานี)
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รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
จ�ำนวนบุคลากร

วุฒิการศึกษา

283

145

คน

84

199

ขาราชการ

คน

30

115

พนักงานราชการ

20
คน

16

3

0

0

216

13

0

ปริญญาตรี

81

99

3

ต่ำกวา
ปริญญาตรี

13

33

17

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

4

ลูกจางประจำ

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ
ขอมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2559 (จ�ำแนกตามลักษณะรายจ่าย)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะรายจ่าย

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

เปลี่ยนแปลงจากปี 2558

ปี2558 (ล้านบาท)

ปี2559 (ล้านบาท)

ล้านบาท

ร้อยละ

350.5
466.7
235.6
231.1
21.2
21.2
866.6

337.9
486.8
244.9
241.9
17.4
17.4
872.2

-12.6
20.1
9.3
10.8
-3.8
-3.8
5.6

-3.6
4.3
3.9
4.7
-17.9
-17.9
0.6

378.7
28.2

368.0
30.1

-10.7
1.9

-2.8
6.7

ปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 872.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 5.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามงบรายจ่ายได้ดังนี  ้
• งบบุคลากร จ�ำนวน 244.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของงบประมาณประจ�ำปี 2559
• งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 272.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.2 ของงบประมาณประจ�ำปี 2559
• งบลงทุน จ�ำนวน 17.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณประจ�ำปี 2559
• งบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 337.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.7 ของงบประมาณประจ�ำปี 2559
ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2559 (จ�ำแนกตามกิจกรรม)
กิจกรรม

1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล
2. การด�ำเนินภารกิจในต่างประเทศ
3. การเจรจาและท�ำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. การจัดน�ำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย
ร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ
8. การจัดสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาคอาเซียน
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปี2558 (ล้านบาท)
ปี2559 (ล้านบาท)

476.5

483.6

262.6
4.5
28.7
35.5
40.3
16.5
2.0
866.6

เปลี่ยนแปลงจากปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

7.1

1.5

250.1
4.6
26.4
32.5
53.8
19.2

-12.5
0.1
-2.3
-3.0
13.5
2.7

-5.0
2.2
-8.7
-9.2
25.1
14.1

2.0
872.2

0.0
5.6

0.0
0.6
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลงบประมาณ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)
2559

2558

41,660,322.78
30,337,274.85
486,596.30
8,954,739.03
81,438,932.96

44,781,072.06
27,827,037.80
368,031.05
8,453,000.00
81,429,140.91

24,271,509.30
77,190,413.91
27,385,087.42
128,847,010.63
210,285,943.59

6,749,015.16
74,640,454.91
22,053,954.00
103,443,424.07
184,872,564.98

8,938,303.09
19,776,010.73
17,911,071.02
3,946,371.87
50,571,756.71

16,318,331.93
22,902,333.12
17,409,331.99
5,187,481.34
185,584.91
62,003,063.29

2,853,252.61
5,000,000.00
7,853,252.61
58,425,009.32
151,860,934.27

886,501.00
5,000,000.00
5,886,501.00
67,889,564.29
116,983,000.69

71,608,070.81
80,252,863.46
151,860,934.27

71,608,070.81
45,374,929.88
116,983,000.69

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)
2559

2558

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

909,091,421.97

832,672,690.76

92,190.00

10,700.00

-1,603,295.61

95,484,441.25

-

-8,956,331.99

907,580,316.36

919,211,500.02

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

297,845,220.84

281,874,989.21

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

50,891,648.60

52,289,944.75

281,280.00

114,780.00

487,068,886.19

442,749,961.83

6,152,209.13

4,993,444.61

ค่าสาธารณูปโภค

21,556,446.92

19,548,446.83

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

27,579,004.59

15,189,216.94

-960,428.24

-8,053,229.04

890,414,268.03

808,707,555.13

17,166,048.33

110,503,944.89

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

01

ยุทธศาสตร์
การลงทุน/
นโยบายส�ำคัญ

เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่
เน้นคุณภาพและเทคโนโลยีสูง

EEC

1.5 ล้านล้านบาท

แผนการพัฒนาพื้นที่การลงทุนใหม่
แห่งอนาคต

STC

กลไกการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ยุทธศาสตร์การลงทุน/นโยบายส�ำคัญ

Opportunity Thailand :

Innovation - Driven Economy

ในปี 2559 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2560 รัฐบาลได้มี
เป้าหมายทีจ
่ ะประกาศให้คนไทยและทัว
่ โลกได้รบ
ั ทราบ
ถึ ง ศั ก ยภาพและความพร้ อ มของประเทศไทยด้ า น
การลงทุน ทัง
้ ศักยภาพทีจ
่ ะก้าวสู่ Thailand 4.0 ซึง
่ จะ
เป็นเศรษฐกิจทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนการก�ำหนด
พืน
้ ทีเ่ ป้าหมายส�ำหรับรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม
แห่ ง อนาคตคื อ “ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออก” (Eastern Economic Corridor: EEC)
ที่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ก ลางการลงทุ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
รวมทั้ ง การประกาศเปิ ด ตั ว เครื่ อ งมื อ ใหม่ ๆ ที่ จ ะ
ช่ว ยดึงดูด การลงทุ น ที่ มี เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง ได้ แก่
พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม การลงทุ น ฉบั บ แก้ ไ ขใหม่
และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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การปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ “Thailand 4.0” รวมทั้ง
การส่งเสริมให้เกิด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล
นัน้ “การลงทุนของภาคเอกชน” มีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมาก
โดยนโยบายในอนาคตจะเน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ของประเทศ หรือ Investment-led
Transformation ซึ่งจะให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมใน 5 มิติ
ที่ส�ำคัญ คือ Technology, Human Resource, Infrastructure,
Enterprise และ Targeted Industries โดยจะให้ความส�ำคัญ
กับ “คนและเทคโนโลยี” เป็นล�ำดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการให้
สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ดังนั้น เมื่อมองถึงศักยภาพของประเทศไทย รวมทั้งทิศทาง
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอนาคต “Opportunity Thailand:
Innovation - Driven Economy” จึงหมายถึง โอกาสของนักลงทุน
ทั้งไทยและต่างชาติ ที่จะน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วย
ผลั ก ดั น การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ไทยและภู มิ ภ าคเอเซี ย ซึ่ ง
ประเทศไทยมีศกั ยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ ทีจ่ ะรองรับ
การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
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New chapter of investment promotion
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
Whole “tailored” packages &
Tax Incentive
Negotiations

ให้ความส�ำคัญกับ “คนและเทคโนโลยี” เป็นล�ำดับแรก
Technology
Targeted
Industries

Investment-led
Transformation

Enterprise

เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ได้ใช้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ
แล้ ว ซึ่ ง ความน่ า สนใจย่ อ มลดน้ อ ยลงไปส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น
โดยเฉพาะการลงทุ น ในโครงการส� ำ คั ญ จากต่ า งประเทศที่ มี
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้เสนอขอแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ประกอบกับรัฐบาลได้เสนอ
กฎหมายฉบั บ ใหม่ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเพิ่มขีด ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึง่ ทัง้ สองพระราชบัญญัตไิ ด้มผี ลใช้บงั คับแล้วเมือ่ ต้นปี 2560 โดย
ได้มีการเพิ่มเครื่องมือด้านภาษีอากรเพื่อใช้ในการส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ให้เป็นที่ดึงดูดใจแก่นักลงทุนมากขึ้น
• การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ได้มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นการแก้ไขฉบับที่
4 โดยจะมีเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยท�ำให้การส่งเสริมการลงทุน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย
1. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี ส�ำหรับกิจการที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง และกิจการวิจยั และพัฒนา
ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด จากเดิมทีก่ ฎหมายเคย
ก�ำหนดให้ได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี
2. การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ส�ำหรับกิจการที่
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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Human
Resource

Infrastructure

3. การน�ำเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ไม่เกินร้อยละ 70 มาหักออกจากก�ำไรสุทธิภายใน 10 ปี
4. การยกเว้ น อากรขาเข้ า ส� ำ หรั บ ของที่ น� ำ เข้ า มาเพื่ อ ใช้ ใ น
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
• พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 มีผลตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา โดยจะเพิ่มเครื่องมือ
ชักจูงการลงทุนเพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่งในการดึงดูดกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส�ำคัญ
มาลงทุน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของประเทศ สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องเป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม่
ที่ไม่เคยมีการผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน หรือ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เ ทคโนโลยีใหม่หรือใช้ความรู้
ในการผลิ ต ขั้ น สู ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
นวัตกรรม เป็นต้น
ส� ำ หรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี
2. เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น ขนาด 10,000 ล้ า นบาท
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา
การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
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ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้การสนับสนุนเงิน
ดังกล่าวจะต้องมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงการพิจารณา
รายละเอี ย ดแต่ ล ะโครงการอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคุ้มค่ากับเงินที่สนับสนุนไป และเกิดประโยชน์ต่อภาค
อุตสาหกรรมไทย และประเทศไทยอย่างแท้จริง

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา มาบตาพุด
และระยองเข้าด้วยกัน ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย โดยจะลงทุนในโครงการส�ำคัญต่างๆ เช่น

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
โดยไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
เงิ น ได้นิ ติบุ ค คล เช่ น สิ ทธิ ประโยชน์ ในการยกเว้นอากร
ขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่น�ำมาผลิตเพื่อส่งออก
การอนุญาตให้น�ำผู้ช�ำนาญการหรือช่างฝีมือต่างชาติเข้ามา
ท� ำ งานในประเทศ พร้ อ มการให้ บ ริ ก ารด้ า นวี ซ ่ า และ
ใบอนุญาตท�ำงาน (Work Permit) เป็นต้น

2. โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภา จากเดิมรองรับผูโ้ ดยสาร
ได้เพียง 8 แสนคน/ปี รัฐบาลจะมีการลงทุนสร้างอาคาร
ผู้โดยสารเพิ่มเติม รวมทั้งการขยายลานจอดอากาศยาน
และหลุมจอดอากาศยาน เพื่อผลักดันให้สนามบินอู่ตะเภา
เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศ
ถัดจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง เพื่อ
รองรั บ ผู ้ โ ดยสารให้ ม ากกว่ า 10 ล้ า นคน/ปี ในอนาคต
รวมทั้งจะผลักดันให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน
และศูนย์การซ่อมบ�ำรุงอากาศยานที่ส�ำคัญที่สุดของอาเซียน

Eastern Economic Corridor:
Gateway to Asia
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ประกอบด้วยพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จะมีการยกระดับเป็นพื้นที่
การลงทุนที่ส�ำคัญในอนาคตของภูมิภาคเอเซีย โดยจะเป็นประตู
ไปสู่กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งประเทศ
เหล่ า นี้ แ นวโน้ ม การขยายตั ว สู ง ใน 20 ปี ข ้ า งหน้ า รวมทั้ ง
ยังจะเป็นประตูเชื่อมไปยังจีนและอินเดีย โดย EEC จะเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนทีส่ ำ� คัญของอาเซียน เป็นจุดขนส่งและ
กระจายสินค้า เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นศูนย์กลาง
การบินในภูมภิ าค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญของเอเชีย
รัฐบาลจะมีการลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและ
โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ในพื้นที่ EEC ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน
ระบบราง เรือ และอากาศ โดยจะมีการเชือ่ มโยงระหว่างกรุงเทพฯ

พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน

เปาหมาย
สงเสริม

สิทธิ
ประโยชน
หลัก
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1. โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มูลค่า
การลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท

3. โครงการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดที่สัตหีบ ให้เป็นท่าเรือที่
สามารถรองรับเรือส�ำราญขนาดใหญ่และเรือ Ferry ที่จะ
เชือ่ มโยงภาคตะวันออกของไทยไปยังหัวหินและชะอ�ำในเวลา
1 ชั่วโมงเศษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภาค
4. โครงการสร้างรถไฟรางคู่ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1
ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และเส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ - ระยอง
เพื่อใช้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งสินค้า
5. โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง เชือ่ ม 3 สนามบิน เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความแออัดของสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิให้
ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าสู่ ทั้ง 3 สนามบิน โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนขบวน รวมทั้งเชื่อมต่อบางส่วนเข้าท่าเรือแหลมฉบัง
และส่วนอืน่ ของประเทศ มีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 195,000
ล้านบาท

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

พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถฯ

Sector-based

Technology-based

Strategic-Investment

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

สงเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีหลัก
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง

สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่จะกอใหเกิดประโยชนในวงกวาง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และผลักดันประเทศ
ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

๏ 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
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6. โครงการขยายเส้นทางมอเตอร์เวย์ จากกรุงเทพฯ - ชลบุรี
ขยายไปถึ ง พั ท ยา-แหลมฉบั ง และก่ อ สร้ า งมอเตอร์ เวย์
เส้นทางแหลมฉบัง-นครราชสีมา เพื่อให้ขนส่งสินค้าและ
คมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
นอกจากนี้ รัฐบาลจะด�ำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ในพื้นที่บริเวณสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือจุกเสม็ด รวมทั้ง
พัฒนาพื้นที่ที่เหลืออีกประมาณ 30,000 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ
เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน การซ่อมเครื่องบิน การ
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ปิโตรเคมีชนิดพิเศษและเป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยานยนต์ แ ห่ ง อนาคต เครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ
และหุ่นยนต์ ดิจิทัล โลจิสติกส์และการขนส่ง การสร้างเมือง
วิทยาศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการประกาศพื้นที่เขตประกอบการเสรี
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการค้าและการลงทุน เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าให้กับอาเซียนต่อไป
ดังนัน้ พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะเป็น
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีม่ คี วามพิเศษยิง่ ทีผ่ สานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เข้ากับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ยุคใหม่ ทั้งทางบก (ถนน
และราง) เรือ และอากาศ ซึ่งจะน�ำไปสู่การลงทุนโดยภาคเอกชน
ไทยและต่างประเทศ ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาเมืองใหม่ การท่องเทีย่ ว
และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ซึ่งการลงทุนทั้งหมดนี้จะช่วย
ยกระดับภาคตะวันออกของไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่
ของอาเซียน และเอเชีย สร้างอนาคตให้กับประชาชนไทย และ
จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle
Income Trap) ในที่สุด
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การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
นอกเหนือจากเครื่องมือใหม่ส�ำหรับการส่งเสริมการลงทุนและ
พื้นที่การลงทุนใหม่ที่จะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้ว
การลงทุนในประเทศไทยจะไม่ประสบผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ดีพอ
ส�ำนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นก� ำ ลั ง คนเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ (Talents)
จากต่างประเทศในสาขาที่ยังขาดแคลนเพื่อเข้ามาท�ำงานเสริม
กับบุคลากรของไทยด้วย
ดังนั้น เพื่อสร้างกลไกให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ
สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ผู ้ ป ระกอบการและสถาบั น วิ จั ย ส� ำ นั ก งานจึ ง ได้ เ สนอจั ด ตั้ ง
“ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center : STC)”
ซึ่งจะรับผิดชอบในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรที่มีทักษะสูง
ของหน่วยงานต่างๆ และเป็นตัวกลางระหว่างภาคเอกชนกับ
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่ พื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
ลงทุ น (EEC) และการสร้ า งกลไกเพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู ้ เชี่ ย วชาญจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งหมดนี้ถือเป็นโอกาสการลงทุน
ในประเทศไทยในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือ
Opportunity Thailand : Innovation - Driven Economy
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้
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02

ผลสัมฤทธิ์
ที่ส�ำคัญ

การลงทุนของไทยในอาเซียน

6.6

แสนล้านบาท

เงินลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศช่วงไตรมาส 1-3

สิงคโปร์

14.8%

ญี่ปุ่น

12.3%

สหรัฐอเมริกา
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ภารกิจด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุน

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจด้านนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในปี 2559

ในปี 2559 ทีผ
่ า่ นมา ถือว่าเป็นปีทม
ี่ ค
ี วามส�ำคัญอย่างยิง
่
เพราะเศรษฐกิ จ โลกและไทยยั ง มี ค วามผั น ผวนอยู ่
ดังนั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จึงต้องมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล
รวมทั้งการก�ำหนดให้มีเครื่องมือส่งเสริมการลงทุน
แบบใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการ
แข่งขันให้กบ
ั ประเทศ เพือ
่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)
ได้ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนไว้ 6 ข้อ ดังนี้
1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ตลอดจนการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ส่ ง เสริ ม กิ จ การที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ก าร
ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพือ่ การเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
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3. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การรวมกลุ ่ ม ของการลงทุ น (Cluster)
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่มูลค่า
4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
เสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่
5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ
พื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการ
รวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีโลก
ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ น หรื อ ส� ำ นั ก งาน ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี
โดยจัดท�ำและผลักดันนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา
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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน
• การขอรับการส่งเสริม ในปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน 1,546 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 56
มีมลู ค่าเงินลงทุน 584,350 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ
196 เนือ่ งจากมีนกั ลงทุนหลายรายสนใจยืน่ ขอรับการส่งเสริม
ในกิจการซอฟต์แวร์ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั และ
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับมีโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ยื่นขอรับ
การส่งเสริมเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะกิจการบริการ
และสาธารณู ป โภคและกิ จ การผลิ ต ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
เช่น โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ การผลิต
ยางรถยนต์ และการผลิตเครื่องยนต์ของรถยนต์ เป็นต้น
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
ซึง่ คาดว่าโครงการเหล่านีจ้ ะก่อให้เกิดการจ้างงานไม่นอ้ ยกว่า
106,000 คน

• การอนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม ในปี 2559 มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห้
การส่งเสริมการลงทุน 1,688 โครงการ ลดลงจากปีก่อน
ร้ อ ยละ 25 และมี มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น 861,340 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 เนื่องจากมีการอนุมัติโครงการ
ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่มลู ค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท
ในเดือนสิงหาคม 2559
• การออกบัตรส่งเสริม ในปี 2559 มีการออกบัตรส่งเสริม 1,575
โครงการ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2 และมีมูลค่าเงินลงทุน
494,970 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 28 เนือ่ งจากขนาด
ของโครงการ ทีอ่ อกบัตรส่งเสริมในปีนอี้ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรม
ที่มีขนาดเงินลงทุนน้อยกว่าปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
โรงไฟฟ้าที่มีเงินลงทุนค่อนข้างสูง

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน เปรียบเทียบ ปี 2558 และปี 2559
จ�ำนวนโครงการ

การขอรับการส่งเสริม
การอนุมัติให้การส่งเสริม
การออกบัตรส่งเสริม

ปี 2559

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

988
2,237
1,612

1,546
1,688
1,575

+56
-25
-2

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

• ในปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ�ำนวน 849 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55 ของ
จ�ำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น และมีมูลค่าทั้งสิ้น
299,362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมทั้งสิ้น หากพิจารณาในแง่ของจ�ำนวนโครงการ
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การลงทุ น กิ จ การพั ฒ นาซอฟต์ แวร์
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนในด้านมูลค่าของเงินลงทุนพบว่า
ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นมี เ งิ น ลงทุ น สู ง ที่ สุ ด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เงินลงทุน (ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2558

197,730
809,380
687,850

ปี 2559

584,350
861,340
494,970

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+196
+6
-28

ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปี 2559
อุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมการเกษตร
ท่องเที่ยว
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การแพทย์
ดิจิทัล
อากาศยาน
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
รวม

จ�ำนวนโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

56
96

88,511
64,918

86
205
28
19
20
319
8
12
849

46,986
45,892
21,398
13,464
7,800
5,173
3,916
1,304
299,362
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การขอรับการส่งเสริมแยกรายหมวด

• หมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมาก
ทีส่ ดุ หากพิจารณาในแง่ของมูลค่า การขอรับการส่งเสริม โดย
ในปี 2559 มีคำ� ขอรับการส่งเสริม 614 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
40 ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุนรวม 286,050
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
มีคำ� ขอรับการส่งเสริม 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
จ�ำนวนโครงการทัง้ หมด เงินลงทุนรวม 108,080 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของเงินลงทุนทัง้ หมด และหมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค�ำขอรับการส่งเสริม 400 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 26 ของจ�ำนวนโครงการทัง้ หมด เงินลงทุนรวม 67,460
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของเงินลงทุนทั้งหมด
นักลงทุนรายใหม่ยังคงให้ความสนใจขอรับ
การส่งเสริม

• หากพิ จ ารณาถึ ง ค� ำ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม ตามลั ก ษณะของ
การลงทุน พบว่าเป็นโครงการใหม่ 990 โครงการ สัดส่วน
ร้ อ ยละ 64 ของจ� ำ นวนค� ำ ขอทั้ ง สิ้ น และมี เ งิ น ลงทุ น
รวม 155,614 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของ
เงิ น ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น และเป็ น โครงการขยาย 556 โครงการ
สัดส่วน ร้อยละ 36 ของจ�ำนวนค�ำขอทั้งสิ้น และมีเงินลงทุน
รวม 428,736 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของ
เงินลงทุนทั้งสิ้น

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : โครงการคนไทยถือหุ้น
ทั้งสิ้น และต่างชาติทั้งสิ้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

• โครงการคนไทยถือหุน้ ทัง้ สิน้ มีจำ� นวน 613 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของจ�ำนวนโครงการ ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด
และมีเงินลงทุน 175,370 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30
ของเงินลงทุนทั้งหมด
• โครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 598 โครงการ
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 39 ของจ� ำ นวนโครงการที่ ข อรั บ
การส่งเสริมทั้งหมด และมีเงินลงทุน 170,600 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของเงินลงทุนทั้งหมด
• โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ มีจำ� นวน 335 โครงการ
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 21 ของจ� ำ นวนโครงการที่ ข อรั บ
การส่งเสริมทั้งหมด และมีเงินลงทุน 238,380 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของเงินลงทุนทั้งหมด
การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559
โครงการใหม่และโครงการขยายมีสัดส่วน 64:36
36%

155,614 ลานบาท

27%

556 โครงการ

เงินลงทุนทั้งสิ้น

จำนวนทั้งสิ้น

1,546

990 โครงการ

73%

584,350
ลานบาท

โครงการ

428,736 ลานบาท

64%

โครงการใหม
โครงการขยาย

ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามหมวดประเภทกิจการ เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559
หมวดประเภทกิจการ

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
รวม
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จ�ำนวนโครงการ
ปี 2558

ปี 2559

เงินลงทุน (ล้านบาท)
ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

ปี 2558

ปี 2559

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

93
14
30

178
30
41

+91
+114
+37

23,740
3,740
4,780

45,610
7,410
20,100

+92
+98
+321

103

178

+73

18,910

108,080

+472

211
35
502

400
105
614

28,900
6,150
111,520

67,460
49,640
286,050

988

1,546

+90
+200
+22
+56

197,740

584,350

+133
+707
+157
+196
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จ�ำนวนโครงการ
ปี 2558

โครงการไทยทั้งสิ้น
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ
รวม

435
369
184
988

ปี 2559

613
598
335
1,546

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

• ค�ำขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศในปี 2559 มีจ�ำนวน
908 โครงการ เงินลงทุน 301,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีเงินลงทุน 96,077 ล้านบาท
ประมาณ ร้ อ ยละ 213 โดยญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศมี จ� ำ นวน
โครงการและมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด
ญี่ปุ่น ลงทุนมากเป็นอันดับ 1 มีค�ำขอรับการส่งเสริมจ�ำนวน
264 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29 ของจ�ำนวนโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมลงทุนจากต่างประเทศ เงินลงทุน 57,466
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของเงินลงทุนของโครงการ
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากต่ า งประเทศ ตั ว อย่ า งโครงการ
เช่น กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานพาหนะ เงินลงทุน
7,200 ล้านบาท กิจการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน�ำ เงินลงทุน
4,731 ล้านบาท และกิจการผลิตยางล้อส�ำหรับยานพาหนะ
เงินลงทุน 4,694 ล้านบาท
สิงคโปร์ ลงทุนมากเป็นอันดับ 2 มีคำ� ขอรับการส่งเสริมจ�ำนวน
107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 ของจ�ำนวนโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมลงทุนจากต่างประเทศ เงินลงทุน 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�ำขอรับการส่งเสริมจ�ำนวน
104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ�ำนวนโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมลงทุนจากต่างประเทศ เงินลงทุน 32,537 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11 ของเงิ น ลงทุ น ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ
การส่งเสริมจากต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการ เช่น กิจการ
ผลิตยางยานพาหนะ 2 โครงการ เงินลงทุน 7,122 ล้านบาท
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เงินลงทุน (ล้านบาท)
ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+41
+62
+82
+56

40%

หุนไทยทั้งสิ้น

ปี 2558

96,260
55,680
45,800
197,740

ปี 2559

175,370
170,600
238,380
584,350

โครงการไทย
ถือหุนทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ
40 ของโครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+82
+206
+420
+196

21%
รวมทุน

39%

หุนตางชาติทั้งสิ้น

กิจการขนส่ง ทางอากาศ 10 โครงการ เงินลงทุนรวม 6,280
ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและจีน และกิจการ
ผลิตไฟเบอร์กลาส เงินลงทุน 2,751 ล้านบาท
เนเธอร์แลนด์ ลงทุนมากเป็นอันดับ 4 มีคำ� ขอรับการส่งเสริม
จ�ำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ�ำนวนโครงการ
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากต่ า งประเทศ เงิ น ลงทุ น 29,924
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินลงทุนของโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมจากต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการ เช่น
กิจการผลิตยางล้อส�ำหรับยานพาหนะ เงินลงทุน 12,384
ล้านบาท กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เงินลงทุน 4,000 ล้านบาท และกิจการผลิต
คอนแทคเลนส์ เงินลงทุน 2,401 ล้าน สาเหตุที่เงินลงทุน
จากเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าสูง เนื่องจากมีการขอรับส่งเสริม
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นและเยอรมันผ่าน
เนเธอร์แลนด์
ฮ่องกง ลงทุนมากเป็นอันดับ 5 มีคำ� ขอรับการส่งเสริมจ�ำนวน
37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4 ของจ�ำนวนโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมลงทุนจากต่างประเทศทัง้ หมด เงินลงทุน 20,165
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของเงินลงทุนของโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมจากต่างประเทศทั้งสิ้น ตัวอย่างโครงการ
เช่น กิจการผลิตยางรถโดยสารและยางรถบรรทุก เงินลงทุน
13,570 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก
จีน ผ่านฮ่องกง
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หน่วย : ล้านบาท

301,013
ในป 2559 การลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ (FDI) มีมูลคา

301,013 ลานบาท

เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ

213

จากชวงเดียวกันของปที่แลว

96,077
28,573
มูลคารวม

57,466 ลานบาท

คิดเปนรอยละ 19 ของมูลคา FDI

2558

57,466
17,146

ญี่ปุน

ญี่ปุนมีการลงทุนมากอันดับ 1 มูลคา

37,228

สิงคโปร

32,537
12,382
จีน

29,924
1,501

2559

3,796

เนเธอรแลนด

20,165

ฮองกง

หมายเหตุ: สาเหตุที่เงินลงทุนจากสิงคโปร์ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าสูง เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่จากจีนลงทุนผ่านสิงคโปร์และฮ่องกง
และมีโครงการขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นและเยอรมันลงทุนผ่านเนเธอร์แลนด์
ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคกลาง
มากที่สุด

• ปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 771 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�ำนวน
โครงการทั้งหมด โดยมีเงินลงทุน 102,360 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของเงินลงทุนทั้งหมด

• การลงทุนในภาคตะวันออกมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
มากเป็นอันดับ 2 โดยมีคำ� ขอรับ การส่งเสริม 377 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ�ำนวนโครงการทัง้ หมด และเงินลงทุน
270,310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของเงินลงทุนทั้งหมด

การกระจายของแหล่งที่ตั้งของโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559
จ�ำนวนโครงการ

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
อื่นๆ*
รวม

ปี 2558

ปี 2559

434
261
33
58
73
44
85

771
377
61
134
42
103
58

988

1,546

เงินลงทุน (ล้านบาท)
ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+78
+44
+85
+131
-42
+134
-32
+56

ปี 2558

ปี 2559

50,990
72,060
6,030
10,830
23,640
9,870
24,310

102,360
270,310
12,420
16,510
7,230
22,640
152,880

197,730

584,350

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+101
+275
+106
+52
-69
+129
+529
+196

หมายเหตุ: * กิจการที่ไม่สามารถระบุที่ตั้งได้ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ และกิจการขนส่งทางท่อ เป็นต้น
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การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย

• ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามพื้นที่เป้าหมาย เปรียบเทียบปี 2558 และ 2559
จ�ำนวนโครงการ

20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ได้รับการส่งเสริม

ปี 2558

ปี 2559

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

+428

294

8,462

+2,778

46

-26

22,810

10,770

-53

299

+89

45,272

197,744

+337

ปี 2558

ปี 2559

7

37

62
158

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เงินลงทุน (ล้านบาท)
ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ

• ปี 2559 มีคำ� ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริม SMEs และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษปี 2559
มาตรการพิเศษ

จ�ำนวนโครงการ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์
กิจการเป้าหมายที่ตั้งในพื้นที่คลัสเตอร์ แต่ยังไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย
คลัสเตอร์ เนื่องจากยังไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริม SMEs
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2559
• โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2559 มีจ�ำนวน
1,688 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุน 861,340 ล้านบาท
โดยคาดว่าจะท�ำให้มูลค่าส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นปีละ
ประมาณ 877,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการผลิตและส่งออก
สินค้าส�ำคัญ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
และชิ้นส่วน มูลค่าปีละประมาณ 419,000 ล้านบาท อาหาร
มูลค่าปีละประมาณ 83,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จากยาง
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เงินลงทุน (ล้านบาท)

122

141,378

64

34,196

46
112
35

625
3,432
4,097

มูลค่าปีละประมาณ 78,000 ล้านบาท ยานพาหนะ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ มูลค่าปีละประมาณ 44,000 ล้านบาท
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติก มูลค่าปีละประมาณ
37,000 ล้านบาท
• โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ะสร้ า งงานให้ ค นไทยประมาณ
139,000 ต�ำแหน่ง โดยโครงการในหมวดเกษตรกรรมและ
ผลิตผลจากการเกษตร จะมีการจ้างงานเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 41 ของ การจ้างแรงงานไทย หรือประมาณ 56,000
ต�ำแหน่ง ตามมาด้วยหมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คิดเป็นร้อยละ 23 ของการจ้างแรงงานไทย หรือประมาณ
33,000 ต�ำแหน่ง
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การจ้างแรงงานไทยของโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามรายหมวดในปี 2559
บริการและสาธารณูปโภค

5%

เคมีภัณฑ
พลาสติก และกระดาษ

23%

เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

9%

41%

เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

แร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน

การจางแรงงานไทย

139,000
ตำแหนง

ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง

4%
15% 3%

• ปี 2559 โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ะใช้ วั ต ถุ ดิบในประเทศ
มูลค่าประมาณ 697,000 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการใน
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตรจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 362,000 ล้านบาทต่อปี
ตามด้วยหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ และหมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเท่ากับหมวดผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
• การใช้วัตถุดิบการเกษตร ปี 2559-2561 ของโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ระหว่างปี 2557-2559 ซึ่งมี
การใช้วัตถุดิบการเกษตรที่ผลิตภายในประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่
ยางพารา มันส�ำปะหลัง และปาล์มน�้ำมัน โดยจากการส�ำรวจ
พบว่าในปี 2559

หมวดประเภทกิจการ

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

อุตสาหกรรมเบา

- มีการใช้ปาล์มน�้ำมันในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนทัง้ สิน้ 3.8 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ของปริมาณ
ปาล์มน�ำ้ มันทีผ่ ลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่นำ� ไปผลิตเป็น
ไบโอดีเซล
- มีการใช้ยางพาราในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนทั้งสิ้น 1.3 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของ
ปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่น�ำไป
ผลิตยางส�ำหรับยานพาหนะทัง้ ยางรถยนต์และยางเครือ่ งบิน
และเครื่องมือแพทย์ เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น
- มีการใช้มนั ส�ำปะหลังในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริม
การลงทุนทัง้ สิน้ 3.4 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของปริมาณ
มันส�ำปะหลังที่ผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่น�ำไปผลิต
พลังงานทดแทนประเภทเอทานอล
มูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศ
(ล้านบาทต่อปี)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

362,000

52

17,000

3

5,000

1

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

65,000

9

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

65,000

9

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

148,000

21

35,000

5

697,000

100

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา

บริการและสาธารณูปโภค
รวม
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ปี 2559
วัตถุดิบ
การเกษตร

ปาล์มน�้ำมัน
ยางพารา
มันส�ำปะหลัง

ปี 2560

ปี 2561

ผลผลิตรวม
ทั้งประเทศ
(ล้านตัน)

การใช้ในโครงการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
(ล้านตัน)

ร้อยละ

คาดการณ์การใช้ในโครงการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
(ล้านตัน)

คาดการณ์การใช้ในโครงการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
(ล้านตัน)

11.7
4.5
31.2

3.8
1.3
3.4

32.4
28.5
11.1

4.2
1.5
3.4

4.3
1.6
3.5

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย

• การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามพื้นที่เป้าหมายในปี 2559
พื้นที่เป้าหมาย

จ�ำนวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

25

5,505

จังหวัดชายแดนภาคใต้

5

1,400

20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ

95

52,060

125

58,965

รวม

ประมาณการมูลค่าการยกเว้นภาษีอากร
• โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั คิ าดว่าจะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตลอดอายุโครงการ รวมประมาณ 179,694 ล้านบาท โดยโครงการ
หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าทั้งหมด ตามมาด้วยหมวด
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวดประเภทกิจการ

เกษตรกรรม และผลิตผล
จากการเกษตร
แร่ เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก
และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
รวม
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กิจการที่ก�ำหนดวงเงิน
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

กิจการที่ไม่ก�ำหนดวงเงิน
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

ภาษีเงินได้ฯที่คาดว่า
จะได้รับยกเว้น (ล้านบาท)

ภาษีเงินได้ฯ ที่คาดว่า
จะได้รับยกเว้น (ล้านบาท)

รวมภาษีเงินได้ฯ ที่คาดว่า
จะได้รับยกเว้นทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

40,120

2,449

42,569

24

3,712

0

3,712

2

1082
12,554

4,182
586

5,264
13,141

3
7

20,858

12,807

33,665

19

56,102

144

56,246

31

19,934

5,163

25,097

14

154,362

25,331

179,694

100
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• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรประมาณ 11,422 ล้านบาท โครงการในหมวดบริการและ
สาธารณูปโภค จะได้รับยกเว้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าอากรที่จะได้รับยกเว้นทั้งหมด ตามมาด้วยหมวดเคมีภัณฑ์
พลาสติกและกระดาษ และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 26 และ 15 ตามล�ำดับ
หมวดประเภทกิจการ

มูลค่าอากรขาเข้าเครื่องจักร
ที่จะได้รับยกเว้น (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1,673

15

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

179

1

อุตสาหกรรมเบา

203

2

1,006

9

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

970

8

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

2,932

26

บริการและสาธารณูปโภค

4,459

39

11,422

100

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

รวม

ผลการส�ำรวจความต้องการแรงงาน
ของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม
ในปี 2559
• จากการส� ำ รวจความต้ อ งการแรงงานของโครงการ
ทีอ่ อกบัตรส่งเสริมในปี 2559 พบว่ามีความต้องการแรงงาน
ทัง้ หมด 145,915 คน โดยหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร
และอุ ป กรณ์ ข นส่ ง มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด
คือ 37,951 คน หรือร้อยละ 26 ของความต้องการแรงงาน
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตรตามล�ำดับ
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• หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค มีความต้องการ
แรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด คือ 8,974 คน
หรือร้อยละ 13 ของความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไปทัง้ หมด รองลงมาคือ หมวดอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยสาขาแรงงานระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปที่เป็น ที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิศวกรรม
เป็นจ�ำนวน 11,847 คน หรือร้อยละ 44 รองลงมา ได้แก่
สาขาบริหารธุรกิจ 11,192 คนหรือร้อยละ 41
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตารางแสดงความต้องการแรงงาน แยกตามระดับการศึกษาในปี 2559
หน่วย:คน
หมวด

ปริญญาตรี
ขึ้นไป

ปวช.,ปวส.

3,677
701
827
4,330
6,882
1,619
8,974
27,010
18

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

แรงงาน
(ป.6-ม.6)

อื่น ๆ

ความต้องการ
แรงงานรวม

4,505

15,619

5,579

29,380

20

1,382
816
12,147
8,536
2,639
4,521
34,546
24

4,076
5,569
20,770
21,290
3,686
3,453
74,463
51

49
817
704
434
737
1,576
9,896
7

6,208
8,029
37,951
37,142
8,681
18,524
145,915

4
6
26
25
6
13
100

ร้อยละ

ตารางแสดงความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป แยกตามสาขาการศึกษาในปี 2559

จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ

วิศวกรรม

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์

เกษตร

11,847

11,192

3,713

258

44

41

14

1

• ส� ำ หรั บ ความต้ อ งการแรงงานระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต และเทคโนโลยี เช่ น วิ ศ วกรรมศาสตร์
ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีจ�ำนวนความต้องการรวมกันมากที่สุด
รองลงมาเป็นสาขาบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการตลาด การบัญชี การบริหารจัดการ เป็นต้น
• ในด้านการเกษตร ความต้องการแรงงานในสาขาสัตวศาสตร์มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 ของความต้องการแรงงาน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาธุรกิจการเกษตร
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ตารางความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป แสดงความต้องการแยกตามสาขาการศึกษา 5 อันดับแรกในปี 2559
วิศวกรรมศาสตร์
สาขา

วิทยาศาสตร์
จ�ำนวน (คน)

สาขา

จ�ำนวน (คน)

คอมพิวเตอร์

2,307

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

767

เครื่องกล

1,893

เทคโนโลยีทางอาหาร

433

ไฟฟ้า

1,724

เคมี

388

อุตสาหการ

1,323

เทคโนโลยีสารสนเทศ

268

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

727

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

229

บริหารธุรกิจ
สาขา

เกษตรกรรม
จ�ำนวน (คน)

สาขา

จ�ำนวน (คน)

การตลาด

1,987

สัตวศาสตร์

146

การบัญชี

1,874

ธุรกิจเกษตร

42

การจัดการและการบริหารองค์กร

1,777

อื่น ๆ

14

บริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์

783

พืชไร่

12

ควบคุมการผลิต

719

ประมง

10

การลงทุนจริงปี 2559 และสถานะ
โครงการที่ขอรับการส่งเสริม
ในปี 2557-2559
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635,400

497,700

492,000

หนวย: ลานบาท

779,800

• เนื่ อ งจากปี 2557 มี ก ารยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
เป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากมีการปรับสิทธิประโยชน์การให้
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในช่ ว งต้ น ปี 2558 และมี ก าร
ประกาศออกไปล่วงหน้า ส�ำนักงานฯ จึงได้ติดตามสถานะ
โครงการที่ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม ในปี 2557 อย่ า งใกล้ ชิ ด
โดย ณ เดื อ นธั น วาคม 2559 ค� ำ ขอที่ ยื่ น ในปี 2557
มีจ�ำนวน 2,932 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 1,650,000
ล้านบาท ผ่านการอนุมตั แิ ล้วจ�ำนวน 2,894 โครงการ คิดเป็น

การลงทุนจริงของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

527,800

• จากการติ ด ตามการลงทุ น จริ ง ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ
การส่งเสริมไปแล้วพบว่าในปี 2559 มีมูลค่าการลงทุนจริง
ทั้งสิ้นประมาณ 492,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายพิเศษต่างๆ ของรัฐบาล
เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ และ
นโยบายเร่งรัดการลงทุน เป็นต้น ซึง่ กระตุน้ ให้โครงการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมมีการลงทุนจริงเร็วขึ้น

2555

2556

2557

2558

2559

6/15/2560 BE 09:03

45

รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1,650,000 ลานบาท 1,400,000 ลานบาท

2,932

2,894

810,000 ลานบาท

2,097

670,000 ลานบาท

584,350 ลานบาท

1,765

197,740 ลานบาท
193,000 ลานบาท
988
187,000 ลานบาท
971
152,000 ลานบาท
872

99%
คำขอ

อนุมัติ

72%

ป 2557

339,000 ลานบาท

1,065

735

84%

ออกบัตร เริ่มงานแลว

1,546

99%
คำขอ

อนุมัติ

90%

ป 2558

ร้อยละ 99 ของจ�ำนวนค�ำขอทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ
1,400,000 ล้านบาท ในจ�ำนวนนีอ้ อกบัตรส่งเสริมแล้วจ�ำนวน
2,097 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72 ของจ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ เงินลงทุนประมาณ 810,000 ล้านบาท
และเริ่มงานแล้วจ�ำนวน 1,765 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84
ของจ�ำนวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมเงินลงทุนประมาณ
810,000 ล้านบาท เมื่อด�ำเนินการครบตามโครงการ

676

84%

ออกบัตร เริ่มงานแลว

137,000 ลานบาท

คำขอ

69%

อนุมัติ

63%

57,000 ลานบาท

222

33%

ออกบัตร เริ่มงานแลว

ป 2559

ในปี 2560 ส� ำ นั ก งานคาดการณ์ ว ่ า มู ล ค่ า การลงทุ น
จริ ง จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ส ่ ง เสริ ม
การลงทุนในช่วงปี 2558 - 2559 ซึง่ มีมลู ค่ากว่า 1.6 ล้านล้านบาท
จะทยอยลงทุนในปี 2560

ผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
• ณ เดือนธันวาคม 2559 ค�ำขอที่ยื่นในปี 2558 มีจ�ำนวน 988 การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของ
โครงการ เงินลงทุน 197,740 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว ประเทศ ระหว่างปี 2558-2559
จ�ำนวน 971 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของจ�ำนวนค�ำขอ
ทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ 193,000 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้
ออกบัตรส่งเสริมแล้วจ�ำนวน 872 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
90 ของจ�ำนวนโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ เงินลงทุนประมาณ
187,000 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจ�ำนวน 735 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 84 ของจ�ำนวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม
เงินลงทุนประมาณ 152,000 ล้านบาท เมื่อด�ำเนินการครบ
ตามโครงการ

• ณ เดือนธันวาคม 2559 ค�ำขอทีย่ นื่ ในปี 2559 มีจำ� นวน 1,546
โครงการ เงินลงทุน 584,350 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว
จ�ำนวน 1,065 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69 ของจ�ำนวนค�ำขอ
ทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ 339,000 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้
ออกบัตรส่งเสริมแล้วจ�ำนวน 676 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
63 ของจ�ำนวนโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ เงินลงทุนประมาณ
137,000 ล้านบาท และเริ่มงานแล้วจ�ำนวน 222 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ�ำนวนโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม
เงินลงทุนประมาณ 57,000 ล้านบาท เมื่อด�ำเนินการครบ
ตามโครงการ
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เมื่อปี 2558 ส�ำนักงานได้ปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน
โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศเป็ น เป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ซึ่ ง การ
จะบรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า วได้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ทั้ ง การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการยกระดั บ ความสามารถในการวิ จั ย
และพั ฒ นา (Research and Development) ของประเทศ
ซึ่งส�ำนักงาน ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส�ำนักงานได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางตรง ได้แก่ การส่งเสริม
การลงทุนในกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทางอ้อม
ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนโดยมีเงื่อนไขต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น
ซึ่งระหว่างปี 2558-2559 มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
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กิจการ/มาตรการ

จ�ำนวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (คน)

กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

6

383

2,716

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์

74

50,676

703

80

51,059

3,419

รวม

- มีการให้การส่งเสริมกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 6 โครงการ
เงินลงทุน 383 ล้านบาท เช่น การฝึกอบรมด้านวิศวกรรม
และเทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง าน และการป้ อ งกั น เหตุ ฉุ ก เฉิ น
ส�ำหรับ การปฏิบตั งิ านนอกชายฝัง่ ทะเล เทคนิคการออกแบบ
ทางวิศวกรรมส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มปิโตรเคมี
และพลังงาน และศูนย์ฝึกอบรมการบิน เป็นต้น ซึ่งคาดว่า
การลงทุนดังกล่าว จะสามารถฝึกฝนบุคลากรได้ประมาณ
2,716 คนต่อปี

รูปแบบความร่วมมือ

- โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่สิ้นสุดไปเมื่อ
สิ้นปี 2559 มีทั้งสิ้น 74 โครงการ เงินลงทุน 50,676 ล้านบาท
เป็นมาตรการเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งผู้ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้จะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ ขึน้ โดยมีเงือ่ นไขว่าต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย ที่อยู่ในคลัสเตอร์ และที่ผ่านมาโครงการที่ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ มีการพัฒนา
บุคลากรดังนี้
โครงการ

จ�ำนวนผู้ได้รับการอบรม (คน)

ทวิภาคี

9

97

สหกิจศึกษา

63

546

โครงการเรียนรู้ร่วมกับการท�ำงาน (Work-Integrated Learning : WiL)

2

60

Talent Mobility

-

-

74

703

รวม

โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรมบุคลากรในระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการอบรมทั้งสิ้น 423 คน คิดเป็นร้อยละ 60
ของผู้ได้รับการอบรมทั้งหมด
สาขา

จ�ำนวนผู้ได้รับการอบรม (คน)

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์

423

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์

138

ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

62

ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

40

ระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต

31

ระดับอาชีวศึกษา สาขาอื่นๆ

9
รวม
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• การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้ความส�ำคัญ
ต่ อ การยกระดั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศมาโดย
ตลอด โดยมีการให้การส่งเสริมกิจการวิจัยและพัฒนามา
ตั้งแต่ปี 2543 และระหว่างปี 2558-2559 ได้มีการอนุมัติให้
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจยั และพัฒนา รวม 32 โครงการ
เทคโนโลยี

1. Biotechnology
2. Nanotechnology
3. Advanced Material Technology
4. Digital Technology
5. อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

- ส� ำ นั ก งานคาดว่ า ผลการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในโครงการ
ดั ง กล่ า วจะมี ก ารจ้ า งบุ ค ลากรในโครงการรวมประมาณ
1,066 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ท�ำงานวิจัย 586 คน หรือร้อยละ
56 ของบุคลากรทั้งสิ้น
ทั้งนี้ โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาทีน่ า่ สนใจโดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นอุตสาหกรรมการยานยนต์
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีตัวอย่างโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่น่าสนใจ เช่น
1. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ต รถต้ น แบบ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
ศู น ย์ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า นอุ ต สาหกรรมยานยนต์
ของกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบของรถบรรทุกขนาดใหญ่
3. การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ ในรถยนต์
เช่น FUEL PUMP เป็นต้น

Book boi 2560.indb 47

เงิ น ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น 4,475 ล้ า นบาท ซึ่ ง สามารถจ� ำ แนก
ตามเทคโนโลยี แ ห่ ง อนาคตที่ เ ป็ น เป้ า หมายของประเทศ
4 เทคโนโลยี ได้แก่ Biotechnology, Nanotechnology,
Advanced Material Technology และ Digital Technology ดังนี้
จ�ำนวนโครงการ

13
4
2
13
32

เงินลงทุน (ล้านบาท)

700
161
94
3,520
4,475

4. การวิ จั ย และพั ฒ นายานยนต์ ไ ฟฟ้ า ระบบและชิ้ น ส่ ว น
สมรรถนะสูง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อใช้ผลิตวัคซีน
เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไอกรน เพื่อลดอาการติดเชื้อ
หรือเสียชีวิต
6. การวิจัยและพัฒนาสูตรยา โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
และมหาวิทยาลัย เพื่อลดการน�ำเข้ายาแผนปัจจุบันจาก
ต่างประเทศ
7. การวิจัยและพัฒนากระบวนการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์เม็ด
เลือดขาว เพื่อน�ำเซลล์เม็ดเลือดขาวไปใช้รักษาโรคมะเร็ง
นอกจากนี้โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด ในช่วงปี
2558-2559 มีจ�ำนวน 3,925 โครงการ เงินลงทุน 1,670,720
ล้านบาท มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในโครงการและ
คาดว่าจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนารวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี
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การให้บริการค�ำปรึกษานักลงทุน

ศูนย์บริการลงทุน
ด่านหน้าให้บริการค�ำปรึกษานักลงทุน

จากนโยบายและหลักเกณฑ์สง
่ เสริมการลงทุน น�ำไปสู่
การแปลงผลให้ทราบในวงกว้างกับสาธารณชน “ศูนย์
บริการลงทุน” ในฐานะเป็นหน่วยงานด่านหน้าของ
องค์กร มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลด้านการขอรับ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ทั้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นโยบาย
หลั ก เกณฑ์ และรายละเอี ย ดของสิ ท ธิ แ ละประโยชน์
การลงทุ น ให้ กั บ นั ก ลงทุ น ตลอดจนถึ ง ผู ้ ส นใจ
ทั่วไป เพื่อเชิ ญ ชวนสร้ างความเข้ าใจที่ ถ ่ อ งแท้ และ
จุ ด ประกายความสนใจการลงทุ น รวมถึ ง สร้ า ง
แรงจู ง ใจให้ เ กิ ด การตั ด สิ น ใจลงทุ น อย่ า งแท้ จ ริ ง
ในระยะเวลาอันใกล้
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การด�ำเนินงาน
ให้คำ� ปรึกษาการขอรับส่งเสริมการลงทุน แก่นักลงทุนรายบุคคล
หรือบริษทั การบรรยายให้ขอ้ มูลการลงทุนแก่คณะนักลงทุน หรือ
หมู่คณะอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อหลายรูปแบบ
เช่น คู่มือ แผ่นพับ โบรชัวร์ สารคดีสั้น มีการซื้อพื้นที่โฆษณา
ในสือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้กลุม่ เป้าหมายเกิดการรับรูน้ โยบาย
หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การลงทุนอื่นที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์
เสริมความเชือ่ มัน่ ด้านการลงทุนให้กบั นักลงทุนไทยและต่างชาติ
นอกจากนี้ยังให้บริการเชิงรุก โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุม
ทุ ก พื้ น ที่ มี ก ารออกบู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ พ ร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้
ค�ำปรึกษาในลักษณะคลินิกให้ค�ำปรึกษานักลงทุน เพื่อสร้างการ
รับรู้ด้านการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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“นั ก ลงทุ น ยั ง สนใจในเรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นภาษี ด้ า นเครื่ อ งจั ก รและวั ต ถุ ดิ บ
การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน สถิติการลงทุน วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน และการหา
ผู้ร่วมทุน”
ขอบเขตงานบริการ
ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งใน
รูปแบบบุคคล คณะบุคคล บริษัท หรือหมู่คณะที่สนใจการลงทุน
• ตอบข้อสอบถามทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
จดหมายสอบถามทั่วไป
• ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาวิ ธี ก ารขอรั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น หลั ก เกณฑ์
รวมถึงข้อปฏิบัติ แก่ผู้ที่เดินทางมาติดต่อยังส�ำนักงาน
• อ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักลงทุนในการติดต่อนัดหมายกับ
หน่วยงานราชการอื่น
• บริการจัดหาผู้ร่วมลงทุนแก่ผู้สนใจ
• การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างเว็ บ ไซต์
www.boi.go.th ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับส่งเสริมการ
ลงทุน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม และสถิตอิ กี ด้วย
• บริการเว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ทาง www.boinews.net
• บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี ที่ ผ ่ า นมา นอกจากมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ปกติแล้ว ส�ำนักงานยังได้ออกมาตรการระยะสั้น
ด้านการลงทุน เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ส่งเสริม
การลงทุน นอกจากนี้นักลงทุนยังสนใจในเรื่องสิทธิประโยชน์
ด้านภาษี ด้านเครือ่ งจักรและวัตถุดบิ การถือครองกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
สถิติการลงทุน วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน และการหาผู้ร่วมทุน
โดยเป็ น การติ ด ต่ อ สอบถามมาทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ส่วนหนึ่งเป็นการนัดหมายเข้าพบเป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะเพื่อ
รับฟังการบรรยาย สรุปดังนี้
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การติดต่อ

ปี 2559

เฉลี่ย/เดือน

พบเจ้าหน้าที่เพื่อขอค�ำปรึกษา (Walk-in)

790 ครั้ง

66 ครั้ง

สอบถามข้อมูลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

1,902 ฉบับ

159 ฉบับ

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์

6,247 ครั้ง

521 ครั้ง

63 ครั้ง

5 ครั้ง

จัดบรรยายสรุปให้กับกลุ่ม/คณะนัก
ลงทุน

องค์ประกอบสู่ความส�ำเร็จของงาน
ให้บริการนักลงทุน
จากข้อมูลการส�ำรวจความพึงพอใจความต้องการของผูร้ บั บริการ
ปี 2559 ผู้มาติดต่อศูนย์บริการลงทุนได้รับความพึงพอใจร้อยละ
89 ซึ่งจัดอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด โดยมีความประทับใจสูงสุด
ใน 2 เรื่อง คือ
• ค�ำแนะน�ำ การให้ข้อมูล และการให้ค�ำปรึกษาของเจ้าหน้าที่
• เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรในการให้บริการ
รองลงมา ได้แก่
- การได้รับความรู้ ความเข้าใจ และค�ำแนะน�ำที่ชัดเจน
- การได้รับค�ำตอบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
- การได้รับต้อนรับอย่างเป็นมิตร
- มีความเสมอภาคในการให้บริการ
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การประสานบริการด้านการลงทุน

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
(One Start One Stop Investment Center: OSOS)
บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การขอใบอนุ ญ าต
ต่างๆ ตลอดจนการรับเรื่องการขอใบอนุญาตบางประเภท เช่น
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน การจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การขอมีเลขประจ�ำตัวภาษีอากร
การจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และ
การขอใช้บริการไฟฟ้าหรือประปา โดยจะมีหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการจ�ำนวน 38 หน่วยงาน
จาก 14 กระทรวง และ 9 องค์กรภาคเอกชน โดยในกรณีที่จะ
ต้องส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน จะประสานงานเพื่อติดตาม
ผลการพิจารณาให้ด้วย
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start
One Stop Investment Center: OSOS) จัดตั้งขึ้น
ภายใต้ ศู น ย์ บ ริ ก ารด้ า นการลงทุ น ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเปิดให้บริการ
มาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ณ ชั้น 18
อาคารจั ตุ รั ส จามจุ รี ถนนพญาไท เขตปทุ ม วั น
กรุ ง เทพฯ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ
ธุรกิจจาก 21 หน่วยงาน 10 กระทรวง มาให้บริการ
นักลงทุน ณ จุดเดียว ส�ำหรับทั้งนักลงทุนรายใหม่
(New Investors) ให้สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
ได้เร็วขึ้น และนักลงทุนรายเดิม (Existing Investors)
ที่ต้องการขยายการลงทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของศู น ย์
ประสานการบริ ก ารด้ า นการลงทุ น เป็ น การด� ำ เนิ น การตาม
นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบให้
ส�ำนักงาน ขยายขอบข่ายการให้บริการมากขึน้ มีเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการให้บริการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ
ให้ได้มากที่สุด และเพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น ในลักษณะ One Stop Service โดยมีขอบเขตการให้
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ส� ำ หรั บ กระทรวงและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ม าร่ ว มให้ บ ริ ก าร
ประกอบด้วย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน) กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ) กระทรวงการคลั ง
(กรมศุ ล กากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิ ต ) กระทรวง
พลั ง งาน (กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน) กระทรวงอุตสาหกรรม
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กระทรวง
มหาดไทย (กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ (ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) กระทรวงแรงงาน
(กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ส�ำนักงาน
ประกันสังคม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้) กระทรวงสาธารณสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) กระทรวง
ท่องเทีย่ วและกีฬา (กรมการท่องเทีย่ ว) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย) ส�ำหรับหน่วยงาน
ภาคเอกชน และศูนย์บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ธนาคารและ
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สถาบันการเงิน (ให้บริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุน) ผู้
ประกอบการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (ให้บริการเรื่องที่ตั้ง
โรงงาน) การสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) (ให้บริการเรื่องการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน) ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นอกจากนี้ ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการลงทุ น จะท� ำ หน้ า ที่
ให้บริการข้อมูล ค�ำปรึกษา และประสานงาน ส�ำหรับการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกิจการทีส่ นับสนุนให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ กิจการส�ำนักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ หรือ IHQ และกิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศหรือ ITC ตามนโยบายรัฐบาลโดยในส่วนของการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักลงทุน โดยการเชือ่ มโยงข้อมูล
และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทัง้ 10 จังหวัด โดยในระยะเริม่ ต้น
จะเน้นทีจ่ งั หวัดตากและจังหวัดสระแก้วเป็นล�ำดับแรก
และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในเรื่อง
ของวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานให้อยู่ ณ จุดเดียวกัน ส�ำนักงาน
จึงได้ย้ายศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานจากอาคารรสา
ถนนพหลโยธิ น มาเปิ ด ให้ บ ริ ก าร ณ บริ เ วณเดี ย วกั น กั บ
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจัตุรัส
จามจุรี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 โดยอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามระเบียบ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ย การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ ่ า และ
ใบอนุญาตท�ำงาน พ.ศ. 2540 โดยเป็นการประสานงานการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน และส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อรวมการอนุมัติอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร
และอนุญาตให้คนต่างด้าวทีเ่ ป็นช่างฝีมอื ผูช้ ำ� นาญการต่างประเทศ
เข้ามาท�ำงานในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและในกิจการ
ทั่วไปที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน (OSOS)

ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจไทยและต่างชาติมารับบริการจาก OSOS
เป็นจ�ำนวนมาก โดยตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2553 ถึงสิ้นปี
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2558 ได้ให้บริการด้านค�ำปรึกษาในการลงทุนด�ำเนินธุรกิจไปแล้ว
5,369 ราย และให้บริการ การจดทะเบียนอนุมัติอนุญาตไปแล้ว
109,368 ราย และให้ค�ำปรึกษากับคณะนักธุรกิจ นักลงทุนทั้ง
ไทยและต่างชาติไปแล้ว 673 คณะ เป็นคนไทยรวม 57,067 คน
ต่างชาติ 11,086 คน เรียงตามล�ำดับสัญชาติ ดังนี้ 1) ญีป่ นุ่ 3,131 คน
2) จีน 1,834 คน 3) อินเดีย 616 คน 4) ไต้หวัน 519 คน
5) สหรัฐอเมริกา 500 คน 6) อินโดนีเซีย 388 คน 7) มาเลเซีย 364 คน
8) เยอรมนี 319 คน 9) เกาหลีใต้ 270 คน 10) ออสเตรเลีย 256 คน
ที่เหลือเป็นสัญชาติอื่นๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรปตะวันออกกลางและ
แอฟริกา
ในปี 2559 มีจ�ำนวนผู้มาติดต่อขอรับบริการรวม 17,789 คน
แยกเป็น คนไทย 16,027 คน ต่างชาติ 1,762 คน เรียงตามล�ำดับ
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
โดยคนไทยจะมาติ ด ต่ อ ขออนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย น
นิ ติ บุ ค คลและการออกหนั ง สื อ รั บ รองรายการจดทะเบี ย น
และรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และส�ำเนาบัญชี
รายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นต่ า งชาติ ส ่ ว นใหญ่ จ ะมาติ ด ต่ อ ขอรั บ
ค� ำ ปรึ ก ษาในเรื่ อ งการขออนุ ญ าตน� ำ ช่ า งฝี มื อ และครอบครั ว
เข้ า มาท� ำ งานในราชอาณาจั ก ร การขอรั บ ค� ำ แนะน� ำ และ
ค�ำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ การลงทุน การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาต
ตั้ ง โรงงาน พิ ธี ก ารศุ ล กากรในการน� ำ เข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า
เครื่องจักรและวัตถุดิบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษี และ
กฎหมายแรงงาน เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท�ำงาน

ในปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม) มีคำ� ร้องทีย่ นื่ ผ่านระบบงานช่างฝีมอื
e-Expert System จ�ำนวน 101,677 ค�ำร้อง มีผู้ยื่นขออยู่ต่อใน
ราชอาณาจักรและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกองก�ำกับการ 3
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (กก. 3 บก.ตม. 1) จ�ำนวน
56,813 คน (BOI 28,794, Non-BOI 28,019) และยื่นขอ
ใบอนุญาตท�ำงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานของ
กรมการจัดหางาน จ�ำนวน (BOI 21,326, Non-BOI 22,115)
รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียมของฝ่ายวีซา่ 318.3 ล้านบาท และฝ่าย
ใบอนุญาตท�ำงาน 97.7 ล้านบาท
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ระบบตูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
ระบบตูไปรษณีย

ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบงาน
ให้เข้ากับธุรกิจและการมุ่งเน้นกลยุทธ์
และพันธกิจในการให้บริการที่เป็นเลิศ
ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System เป็นระบบงานที่พัฒนา
ขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในการยื่นค�ำร้องขออนุญาตน�ำช่างฝีมือ ผู้ช�ำนาญ
การเข้ า มาในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
การส่งเสริมการลงทุน รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแบบออนไลน์
ผ่านระบบงาน โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ภายใต้ประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 2/ 2555
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตน�ำคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับระบบ
งานช่างฝีมอื e-Expert System ทัง้ นี้ ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยค�ำร้องขออนุญาต
น�ำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรา 25
และ 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
รวมถึงค�ำร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะยื่นผ่านระบบงานช่างฝีมือ
e-Expert System ทั้ ง หมด โดยเป็ น การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ
การบริ ก ารของส่ ว นราชการและลดเอกสารที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากฎหมายและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System สามารถลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสืออนุมัติ/อนุญาตลง โดยระบบงาน
ช่างฝีมือ e-Expert System สามารถออกหนังสืออนุมัติ/อนุญาต
ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ
Real Time ผ่านระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ หน่วยงาน
สามารถเข้าสืบค้นหนังสือได้แบบ Real Time ด้วย User Id
และ Password และจัดเก็บเอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบเดิมที่เป็นกระดาษ
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ระบบชางฝมือ

เครื่อง Server
เปนของ BOI
โดยตั้งไวที่ CAT

กรมการจัดหางาน

ระบบ Expert จะวางไฟลหนังสือออกไวที่ระบบตูไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส เพื่อให ตม. และกรมการจัดหางาน
เขามาสืบคนไดที่ http://visa-wp.boi.go.th ดวย user id และ password

การพัฒนาต่อยอด ระบบงานช่างฝีมือ
e-Expert System สู่ระบบน�ำร่องการ
จัดหาและพัฒนาระบบ Single Window
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน
ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการให้บริการของ
ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า ง
หน่ ว ยงาน ลดการใช้ เ อกสารซ�้ ำ ซ้ อ น มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น Smart
Thailand ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ให้
บริการแบบ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย (ทั่วโลก) ทุกเวลา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ให้
ขยายขอบข่ายการให้บริการและปรับปรุงบริการของศูนย์บริการ
วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (One Stop Service for Visa and
Work Permit) ที่ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายก
รัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน
พ.ศ. 2540 โดยเป็นการประสานงานการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมการจัดหางาน และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรวม
การอนุมัติอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรและอนุญาตให้คน
ต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ ผู้ช�ำนาญการต่างประเทศเข้ามาท�ำงาน
ในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและในกิจการทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้
รับการส่งเสริมให้อยู่ ณ จุดเดียวกัน ด้วยการพัฒนาต่อยอดระบบ
งานช่างฝีมอื e-Expert System สูโ่ ครงการน�ำร่องในการยืน่ ค�ำขอ
และพิจารณาค�ำขอแบบออนไลน์ โดยมีหลักการ ดังนี้

6/15/2560 BE 09:03

รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. เป็ น การบู ร ณาการของ 3 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส�ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมการจัดหางาน
2. เป็ น การให้ บ ริ ก ารยื่ น ค� ำ ร้ อ งและพิ จ ารณาค� ำ ร้ อ งแบบ
Online : Single Entry ผ่านระบบน�ำร่อง Single Window
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (Pilot Project: Single
Window on Visa and Work Permits) ต่อยอดจากระบบ
งานช่างฝีมือ e-Expert System โดยระบบจะส่งต่อค�ำร้อง
ไปยังหน้าจอเจ้าหน้าที่ของ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น อั ต โ น มั ติ เ พื่ อ เจ ้ า ห น ้ า ที่ ข อ ง
ทัง้ 2 หน่วยงานสามารถพิจารณาค�ำร้องขออยูต่ อ่ และค�ำร้อง
ขอใบอนุญาตท�ำงานรวมถึงค�ำร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบงาน Single Window โดยระบบจะแจ้ง
ผู้ยื่นค�ำร้องทราบผลการพิจารณาเพื่อเข้าระบบมานัดหมาย
กับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าในการด�ำเนินการในการประทับตราให้
อยู่ต่อในหนังสือเดินทางและติดต่อขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
ต่อไป
3. ก�ำหนดผู้ใช้บริการเป็นกิจการเฉพาะที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน ทีต่ ดิ ต่อขอใช้บริการในการยืน่ ค�ำร้องจาก 3 หน่วยงานที่
ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน กรุงเทพฯ เท่านัน้ ทัง้ นี้
มีแผนงานและกรอบระยะเวลาการพัฒนาระบบ Single
Window ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน ประมาณ
10 เดือน โดยก�ำหนดจะเปิดให้บริการปลายปี 2560
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง และกรมการจัดหางาน มีแผนขยายการให้บริการแก่
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในส่วนภูมิภาคในระยะ
ต่อไป
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ผลที่ได้รับจากการใช้ระบบ Single
Window ศูนย์บริการวีซา่ และ
ใบอนุญาตท�ำงาน
โครงการพัฒนาระบบน�ำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single
Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (Pilot Project:
Single Window on Visa and Work Permits) ที่จะด�ำเนินการ
ในครัง้ นี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวมของ
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
ใช้ข้อมูลร่วมกันที่เข้าใจง่าย และสอดคล้องกัน
ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง
มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยหลักเกณฑ์
ให้ทราบอย่างทั่วถึง
6. ด�ำเนินการโดยระบบอัตโนมัติในขั้นการพิจารณา
7. ลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว
8. ลดความซ�้ำซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนีจ้ ะยังประโยชน์ให้เกิดแก่การลงทุนในภาพรวมของไทย
ในการสร้างเสริมมาตรการการสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน
ที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่อง Ease
of Doing Business in Thailand ตามตัวชี้วัดหนึ่งของธนาคารโลก
ในการเปรียบเทียบปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนกับประเทศอื่นๆ
ทัว่ โลก ซึง่ นับได้วา่ เป็นระบบงานทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย

6/15/2560 BE 09:03

54

รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การให้บริการออนไลน์

การเตรียมความพร้อมของ
ส�ำนักงานต่อการให้บริการออนไลน์

ตามที่ รั ฐ บาลได้ มี แ นวทางการปรั บ ปรุ ง บริ ก าร
ภาครัฐไปสู ่ ร ะบบดิ จิ ทั ล ท�ำให้ ส่ วนราชการทุ ก แห่ ง
รวมถึง ส�ำนักงานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้รองรับ
การท� ำ งานในรู ป แบบดั ง กล่ า ว โดยที่ ผ ่ า นมา
ส� ำ นั ก งานจะมี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มา
เพื่อปรับปรุงการท�ำงานและบริการอยู่เสมอ

ส� ำ นั ก งานได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ ยุ ค ระบบคอมพิ ว เตอร์
รุ่นแรกๆ ที่ไม่มีระบบออนไลน์จนมาสู่ระบบออนไลน์ในปัจจุบัน
จากที่ผ่านมา ส�ำนักงานได้มีการปรับตัวและมีการเตรียมตัวเพื่อ
ให้พร้อมกับโลกดิจิทัลที่เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาไม่หยุดนิ่ง ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจึงต้องมีการ
ตระเตรียมในทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการได้จริง
เพราะคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานอะไรได้
หากไม่มีระบบงานหรือกระบวนการท�ำงาน กฎหมายที่รองรับ
ตลอดจนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบงาน
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานได้มกี ารเตรียมแผนรองรับทัง้ ด้าน
บุคลากร อุปกรณ์และระบบต่างๆ เพือ่ ให้ระบบดิจทิ ลั สามารถให้
บริการแก่นกั ลงทุนได้ ซึง่ สรุปภาพรวม การเตรียมความพร้อมและ
การด�ำเนินงานในปี 2559 ดังนี้
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1. ความพร้อมด้านกระบวนการท�ำงาน - การปรับกระบวนการ
ท�ำงาน
ในการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการท�ำงานส�ำนักงานได้มี
การด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 การปรับกระบวนการท�ำงานใหม่
ในการด�ำเนินการปรับรูปแบบบริการจากระบบเดิม มาสู่
บริการแบบดิจิทัล โดยมีหัวใจส�ำคัญ คือ การปรับรูปแบบ
การท�ำงาน โดยส�ำนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การปรั บ กระบวนการท� ำ งานโดยเริ่ ม ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
Reengineering ตั้งแต่ปี 2549 โดยสาระส�ำคัญของการปรับ
กระบวนการท�ำงาน คือ ลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดเอกสาร
ที่ไม่จ�ำเป็น ลดความซ�้ำซ้อนของข้อมูล เช่น การอนุมัติเดิม
ที่ต้องท�ำการพิจารณากันถึง 3-4 ระดับสามารถลดจ�ำนวน
ชั้นการพิจารณาขอจากผู้รับการส่งเสริม งานที่เกี่ยวเนื่องกัน
สามารถกระท�ำควบกันไป เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
เช่น การขออนุมตั บิ ญ
ั ชีเครือ่ งจักรจากเดิมทีม่ เี พียงบัญชีเดียว
ได้แยกออกเป็นบัญชีเครือ่ งจักรหลัก บัญชีอะไหล่ บัญชีแม่พมิ พ์
แล้วก�ำหนดขัน้ ตอนในการพิจารณาตลอดจนถึงระยะเวลาใน
การอนุมัติต่างกันออกไปให้เหมาะสม เป็นต้น
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BOI เริ่มเปิดให้บริการแบบออนไลน์จึงเริ่มจากการใช้สิทธิประโยชน์ด้านอากรที่เป็น
หัวใจหลักของบริการหลังการส่งเสริมการลงทุน และปัจจุบันได้พัฒนามาถึงส่ง
ข้อมูลใบอนุญาตผ่านระบบ National Single Window ให้แก่กรมศุลกากร บริการ
ใช้สิทธิให้ช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาและประกอบอาชีพในประเทศ
1.2 การเลือกบริการที่ต้องด�ำเนินการ
เนื่ อ งจากการท� ำ งานของส� ำ นั ก งานมี ค วามหลากหลาย
หากจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ น บริ ก ารแบบดิ จิ ทั ล ต้ อ งมี
การจัดล�ำดับในการด�ำเนินการ ส�ำนักงานจึงได้พิจารณา
จั ด ล� ำ ดั บ จากความส� ำ คั ญ หรื อ เร่ ง ด่ ว นในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นส�ำคัญ ระบบหลักๆ ที่
ส�ำนักงานเริ่มเปิดให้บริการแบบออนไลน์จึงเริ่มจากการใช้
สิทธิประโยชน์ด้านอากร ยกเว้นอากรเครื่องจักรและวัตถุดิบ
ที่เป็นหัวใจหลักของบริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และปัจจุบันได้พัฒนามาถึงส่งข้อมูลใบอนุญาตผ่านระบบ
National Single Window ให้แก่กรมศุลกากร บริการใช้สิทธิ
ให้ชา่ งฝีมอื ชาวต่างชาติเข้ามาและประกอบอาชีพในประเทศ
เป็นต้น จนล่าสุดเริ่มด�ำเนินการในปี 2559 และประกาศใช้
ช่วงต้นปี 2560 คือ การยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ในระบบ e-Investment
2. ความพร้อมด้านสารสนเทศ
2.1 การพัฒนาระบบงาน
เมื่อส�ำนักงานได้มีการปรับกระบวนการท�ำงาน และเลือก
ระบบงานที่จะพัฒนาแล้ว ได้ด�ำเนินการจัดจ้างเพื่อท�ำการ
พัฒนาระบบ โดยในระหว่างการพัฒนาระบบงาน ส�ำนักงาน
ได้เชิญผู้ใช้บริการเข้าร่วมในการพัฒนาเพื่อให้ระบบที่พัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบระบบหลังการพัฒนาที่ผู้ใช้ระบบ
งานทุกฝ่ายไม่ว่าเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเองและผู้ใช้บริการ
จะมีส่วนร่วมในการทดสอบก่อนการออกน�ำใช้งาน
2.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครือข่าย
ในการพัฒนาระบบงานจะมีการประเมินความต้องการใช้
บริการที่จะเกิดขึ้น เพื่อส�ำนักงานจะได้ทำ� การจัดหาอุปกรณ์
และระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ฐานที่ส�ำนักงาน ใช้ในการใประเมินมาจาก
ปริมาณการใช้บริการในระบบเดิมบวกกับประมาณการความ
ต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
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2.3 การรักษาความปลอดภัย และบริการที่ต่อเนื่อง
ภายหลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จสิ้นและติดตั้งบนอุปกรณ์/
ระบบเครื อ ข่ า ยที่ ส ามารถรองรั บ การท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว ตามข้ อ ก� ำ หนดในข้ อ 2.2 แล้ ว สิ่ ง ที่
ส�ำนักงานได้ค�ำนึงถึง คือ ความปลอดภัยของข้อมูลและ
บริการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลของ
ตนที่ใช้งานผ่านบริการของส�ำนักงานไม่รั่วไหล ไม่ถูกแก้ไข
และบริ ก ารนั้ น สามารถเรี ย กใช้ ง านได้ ต ลอดเวลา โดย
ส�ำนักงานได้น�ำมาตรฐาน ISO27001 เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
บริการด้านดิจิทัลของส�ำนักงาน ซึ่งส�ำนักงานได้การรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO27001 ตั้งแต่ปี 2552
3. ความพร้อมด้านกฎหมาย
ภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานมาจนถึงการ
ด�ำเนินการด้านสารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ต่างๆ ดังกล่าวจ�ำเป็นจะต้องมีการออกประกาศหรือข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการ โดยส�ำนักงานได้ท�ำการออกประกาศหรือ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบงานที่ จ ะให้ บ ริ ก ารก่ อ นเสมอเพื่ อ ให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจในสิ่งที่จะต้องด�ำเนินการตลอดจนถึง
เงื่อนไขข้อก�ำหนดในการใช้บริการ ซึ่งจะท�ำให้เมื่อมีการน�ำขึ้น
ใช้จริงมีกฎหมายรองรับและวิธีท�ำงานที่ชัดเจน เช่น ประกาศ
สกท.ที่ ป.2/2554 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับ
เครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic
Machine Tracking (eMT Online)) ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2558
วิธปี ฏิบตั ใิ นการสัง่ ปล่อย ค�ำ้ ประกัน และตัดบัญชีวตั ถุดบิ และวัสดุ
จ�ำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) เป็นต้น และในปี
2559 ได้มีการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวม 4 ประกาศ ได้แก่
(1) ประกาศ สกท. ที่ ป3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)
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(2) ประกาศ สกท. ที่ ป.5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ระบบงานส่ ง เสริ ม การลงทุ น ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Investment Promotion)
(3) ประกาศ สกท. ที่ ป6/2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติส�ำหรับระบบงาน
ส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment
Promotion)
(4) ประกาศ สกท. ที่ ป.7/2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้
สิทธิและประโยชน์สำ� หรับเครือ่ งจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Machine Tracking : eMT Online)
4. ความพร้อมด้านบุคลากร
เมื่ อ ส� ำ นั ก งานได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การจั ด เตรี ย มทั้ ง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานมาจนถึงขัน้ ตอนทางกฎหมาย สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ
ที่จะท�ำให้ระบบสามารถท�ำงานได้คือเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานใน
การพัฒนาระบบทุกระบบก่อนที่จะมีการน�ำขึ้นใช้ มีการอบรม
การท�ำงานของระบบงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเสมอ
เพื่อที่เมื่อเปิดให้บริการเจ้าหน้าที่จะสามารถท�ำงานได้โดยทันที
นอกจากการอบรมให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ยังมีคณะท�ำงาน
ด้านต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อก�ำกับการท�ำงานในแต่ละด้านนั้น เช่น
คณะท�ำงานด้านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร คณะท�ำงานด้าน
สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งคณะท�ำงานเหล่านี้จะท�ำ
หน้าที่ในการก�ำกับและแก้ไขปัญหาเกี่ยวการใช้สิทธิประโยชน์
ตลอดจนให้ข้อยุติเพื่อถือปฏิบัติกันต่อไป อันจะท�ำให้ปัญหาใน
การใข้งานระบบได้รบั การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับภาวะการ
ท�ำงานจริงตลอดเวลา
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e-Investment
ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการด้านการยื่น
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยมีการพัฒนาระบบจนแล้ว
เสร็จและมีการประชาสัมพันธ์ไปในช่วงปลายปี 2559 พร้อมทั้ง
ได้มกี ารออกประกาศเพือ่ รองรับการท�ำงานจ�ำนวน 2 ฉบับ 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�ำหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion) ลงวันที่
5 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบอย่าง
เป็ น ทางการ โดยเป้ า ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
บริการของส�ำนักงาน อันได้แก่ การอ�ำนวยความสะดวกแก่
นักลงทุน การอ�ำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร และเพื่อให้มีความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูลการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน
การอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน

จากที่ผ่านมาผู้ขอรับการส่งเสริมมีประเด็นปัญหาที่มีร่วมกันใน
การยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ดังนี้
1. ส�ำนักงานให้การส่งเสริมกิจการประเภทใดบ้าง
ในระบบ e-Investment จะมีประเภทกิจการให้เลือกเพื่อขอยื่น
ตามประเภทกิจการที่ส�ำนักงานให้การส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน
ซึง่ ผูข้ อรับการส่งเสริมจะเห็นได้จากประเภทกิจการทีม่ วี า่ มีกจิ การ
ของตนอยูใ่ นหมวดทีใ่ ห้การส่งเสริมหรือไม่ และให้เลือกขอรับการ
ส่งเสริมจากประเภทกิจการที่มีให้เลือกนั้น
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2. การกรอกข้อมูลค�ำขอมีความยุ่งยาก
ในระบบจะมีการจ�ำแนกแบบฟอร์มค�ำขอให้แก่ผยู้ นื่ ตามประเภท
กิจการที่เลือกไว้ในข้อ 1 โดยอัตโนมัติ และเมื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม
นั้นๆ ในระบบจะมีส่วนช่วยในการด�ำเนินการเพื่อให้การกรอก
ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เช่น การตรวจสอบ
ยอดรวม การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละข้อ
ในฟอร์ม ต้องมีหลักฐานอะไรแนบบ้าง เป็นต้น อันจะช่วย
ลดปัญหาการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลที่ยื่นไม่ครบถ้วนได้
เป็นอย่างดี

57

ในระบบจะช่วยในการประสานงานระหว่าง
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู ้ ข อ โดยสามารถติ ด ต่ อ
นั ด ห ม า ย ก า ร เ ข ้ า ม า ชี้ แ จ ง โ ค ร ง ก า ร
ผ่านระบบ การขอเอกสารหลักฐานเพิม
่ เติม
ผ่ า นระบบ ตลอดจนการขอแก้ ไ ขข้ อ มู ล
ค�ำขอผ่านระบบ

3. กิจการแต่ละประเภทต้องยื่นที่หน่วยงานใด

2. การส่งผ่านงานระหว่างผู้พิจารณา

จากการเลื อ กประเภทกิ จ การที่ ส� ำ นั ก งานให้ ก ารส่ ง เสริ ม อยู ่
ในปัจจุบันตามข้อ 1 ในระบบจะมีการก�ำหนดหน่วยงานที่จะ
เป็นผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับค�ำขอรับการส่งเสริมประเภทนั้นไว้
เมือ่ ผูข้ อรับการส่งเสริม ท�ำการยืน่ ค�ำขอผ่านระบบจะน�ำส่งค�ำขอ
นั้นไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อด�ำเนินการต่อไปโดยอัตโนมัติ

ในระบบจะเป็นการส่งผ่านค�ำขอรับการส่งเสริมไปตามขั้นตอน
การพิ จ ารณา และจะมี ก ารบั น ทึ ก ผลการพิ จ ารณาบนระบบ
พร้อมทั้งส่งผ่านผลการพิจารณาไปยังผู้ที่ท�ำงานต่อเนื่องกันโดย
อัตโนมัติ ซึ่งผู้ที่ต้องด�ำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะเห็นรายการ
งานที่ต้องด�ำเนินการในหน้าจอท�ำงานของตนเองทันทีที่มีการ
ส่งงานระหว่างกัน

4. เจ้าหน้าทีท่ า่ นใดเป็นผูพ
้ จิ ารณาและมีความคืบหน้าอย่างไร
เมื่อค�ำขอรับการส่งเสริมมีการยื่นมาผ่านระบบ หน่วยงานที่เป็น
ผู้ด�ำเนินการจะมีการก�ำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินการในแต่ละขั้น
ซึ่งผู้ยื่นค�ำขอสามารถติดตามผ่านระบบได้ว่าค�ำขอของตนอยู่ใน
การพิจารณาในชั้นใดและเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้ดำ� เนินการ
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ระบบ e-Investment จะเข้ามาช่วยในการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
ในประเด็นดังนี้
1. การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ยื่นค�ำขอรับการ
ส่งเสริม
ในระบบจะช่วยในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอ
โดยสามารถติดต่อนัดหมายการเข้ามาชี้แจงโครงการผ่านระบบ
การขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมผ่านระบบ ตลอดจนการขอ
แก้ไขข้อมูลค�ำขอผ่านระบบ ซึ่งการติดต่อตรงผ่านระบบจะท�ำให้
ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารและได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้อง
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3. การส่งผ่านงานระหว่างหน่วยงานภายใน
เนือ่ งจากในการพิจารณาค�ำขอรับการส่งเสริมมีการส่งผ่านข้อมูล
ค�ำขอรับการส่งเสริมและผลการพิจารณาระหว่างหน่วยงาน
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ การส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบจะท�ำให้
แต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ข้อมูลทีต่ อ้ งใช้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง
ความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูลการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน

การยื่นค�ำร้องผ่านระบบและมีการพิจารณาผ่านระบบทั้งหมด
จะท�ำให้สามารถสรุปจ�ำนวนค�ำขอที่ยื่นมาว่ามีจ�ำนวนเท่าใด
สามารถจ�ำแนกได้ตามประเภทวงเงิน และตามประเด็นอื่นๆ
ที่สนใจได้ทันที เนื่องจากมีข้อมูลที่บันทึกไว้ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว
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รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การตลาดเพื่อการลงทุน

การตลาดเชิงรุกเพื่อชักจูงการลงทุน
จากต่างประเทศ

ส�ำนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการลงทุน
จากต่ า งประเทศที่ มี ต ่ อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ
เพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดโลก รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมจากต่ า งประเทศที่ จ ะ
น�ำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ ผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศในองค์ ร วม ในปี 2559 ส� ำ นั ก งาน
ยั ง ค ง น โ ย บ า ย ก า ร ต ล า ด เ ชิ ง รุ ก ใ น ก า ร ชั ก จู ง
การลงทุนต่างประเทศ เพือ
่ ให้สม
ั ฤทธิผ
์ ลการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีต
่ ง
ั้ ไว้ ผ่านแนวทางดังต่อไปนี้

มุ่งดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อ
ผลักดันนโยบายประเทศ
ในปี 2559 ส�ำนักงานได้จัดท�ำกรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายการ
ลงทุนจากต่างประเทศภาพรวม เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างชาติทกี่ ่อให้ประเกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย โดย
มุง่ เน้นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงทีป่ ระเทศไทยยังต้องการ
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำอุตสาหกรรม
เป้ า หมายรายประเทศที่ น อกจากจะคั ด เลื อ กอุ ต สาหกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยแล้ว ยังได้
พิจารณาศักยภาพของบริษัทในประเทศเป้าหมายประกอบด้วย
ว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงตามที่ประเทศไทยต้องการหรือไม่
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2559

ประเทศเป้าหมาย

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
อุตสาหกรรมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจทิ ลั สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น
เกาหลี จีน อินเดีย
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น
เกาหลี ไต้หวัน
อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์ สหรัฐอเมริกา ยุโรป
และเทคโนโลยี
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน
ออสเตรเลีย อินเดีย

ตั้งเป้ารุกเจาะบริษัทเป้าหมาย
นอกจากการก� ำ หนดอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายเพื่ อ เป็ น กรอบ
แนวทางชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ส�ำนักงานยังขานรับ
นโยบายพัฒนาคลัสเตอร์ของปี 2559 ด้วยการบูรณาการกิจกรรม
ชักจูงการลงทุนเชิงรุกไปยังบริษทั เป้าหมายรายคลัสเตอร์ ซึง่ เป็น
บริษัทที่ได้รับคัดเลือกผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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พัฒนาคลัสเตอร์รายอุตสาหกรรมว่ามีศกั ยภาพ เพือ่ ให้จดั กิจกรรม
ชักจูงการลงทุนที่เจาะเข้าถึงบริษัทคลัสเตอร์ตามเป้าหมาย

ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักงานมีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
137 ครั้ง ประกอบด้วย

นอกจากนี้ ส�ำนักงานได้จัดท�ำแผนการลงทุนรายบริษัทเชิงลึก
(Customized Investor Plan: CIP) เพือ่ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายบริษทั
ต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมาเพือ่ ให้การชักจูงการลงทุนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลักษณะของโครงการที่สำ� นักงานใช้คัดเลือกว่าบริษัทจะ
สามารถลงทุนในกิจการเป้าหมายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย
ในระดับสูง เช่น เป็นโครงการลงทุนทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง เป็นการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในประเทศไทย เป็นต้น เมื่อคัดเลือก
บริษัทเป้าหมาย CIP ได้แล้ว ส�ำนักงานจะศึกษาแผนลงทุนของ
บริษทั ในอนาคต สิง่ ทีป่ ระเทศไทยควรปรับปรุงหรือด�ำเนินการเพือ่
ชักจูงให้บริษัทสนใจมาลงทุน สิ่งที่บริษัทต้องการในการตัดสินใจ
มาลงทุนในไทย เพื่อน�ำข้อมูลไปประกอบการชักจูงการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

• จัดสัมมนาการลงทุนทั่วไป 30 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุ่มย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายรายสาขา 30 ครั้ง
• จัดกิจกรรม Mobile unit/Door Knocking/One–on-One
Meeting 50 ครั้ง/จ�ำนวน 244 บริษัท
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 24 ครัง้ /จ�ำนวน
73 องค์กร

ตอกย�้ำความเชื่อมั่นต่างชาติ
ด้วยโรดโชว์ระดับสูง
ในปี 2559 ส�ำนักงานยังคงเร่งสานต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุนด้วย
กิจกรรมชักจูงการลงทุนระดับสูงหรือโรดโชว์ (High-Level
Image Enhancement Roadshow) โดยการน�ำคณะของผู้น�ำ
ระดับสูง แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญทีร่ ฐั บาลให้แก่นกั ลงทุน และ
เป็นโอกาสอันดีในการชี้แจงสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ
ของไทย โดยในปี 2559 ส�ำนักงานได้จัดกิจกรรมโรดโชว์นำ� โดย
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รวม 7 คณะ ในประเทศ
ญี่ปุ่น ยุโรป รัสเซีย อินเดีย จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับผลส�ำเร็จ
เป็นอย่างมาก

จัดกิจกรรมชักจูงเชิงลึก
และสร้างเครือข่ายพันธมิตร
การจัดกิจกรรมคณะชักจูงการลงทุนและสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ยังคงเป็นภารกิจส�ำคัญต่อเนื่องของส�ำนักงานในปีที่ผ่านมา โดย
ส�ำนักงานเน้นผลสัมฤทธิ์จากการไปชักจูงการลงทุน โดยการ
เจาะกลุ่มเป้าหมายรายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ รวมถึงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะท�ำงานชักจูงการลงทุนจากประเทศต่างๆ (Country
Desk) ณ ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และส�ำนักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุนในต่างประเทศทั้ง 14 แห่ง ใน 10 ประเทศ
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นอกจากนี้ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 14 แห่ง
ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุน นอกเหนือจากที่ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมชักจูงการลงทุนกับส่วนกลางในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
• จัดสัมมนาชักจูงการลงทุนทั่วไป 40 ครั้ง
• จัดสัมมนากลุ่มย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายรายสาขา 16 ครั้ง
• จัดกิจกรรม Mobile Unit/ Door Knocking/One on One
Meeting 601 ครั้ง/ จ�ำนวน 915 บริษัท
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) 354 ครั้ง/
จ�ำนวน 484 องค์กร
• บรรยายในงานสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 34 ครั้ง

แนวทางการตลาดเชิงรุกในอนาคต
ในปี 2560 ส�ำนักงานยังคงด�ำเนินยุทธศาสตร์ชักจูงการลงทุน
ในลั ก ษณะการตลาดเชิ ง รุ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
ต่ อ นโยบายของประเทศ ด้ ว ยการตั้ ง เป้ า ชั ก จู ง การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve และ New S-Curve
และในอุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น แกนน� ำ หลั ก (CoreTechnology) 4 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
นาโน เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรม
ชั ก จู ง การลงทุ น ในต่ า งประเทศเพื่ อ เผยแพร่ น โยบายส� ำ คั ญ
ทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับปรับปรุง พระราช
บั ญ ญั ติ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และภายใต้แนวทางการตลาดเชิงรุก ส�ำนักงานได้ใช้ข้อมูลเชิงลึก
ในการติดตามนักลงทุนที่มีศักยภาพ เช่น การใช้ฐานข้อมูล FDI
Intelligence เพื่ อ จั บ สั ญ ญาณความสนใจลงทุ น ของบริ ษั ท
ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตามนักลงทุน (Investor Tracking System:
ITS) ซึ่งจะได้เพิ่มความเข้มข้นในการด�ำเนินการตลาดเชิงรุกให้
มากยิ่งขึ้นต่อไป
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การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
นักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย

การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจ�ำปี 2559
แผนการขยายการลงทุนในต่างประเทศ
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ส ่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ มี แ ผนการขยายการลงทุ น
ในต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต ามนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ บ างส่ ว น
(ร้ อ ยละ 15) มี แ ผนที่ จ ะขยายการลงทุ น ไปในต่ า งประเทศ
โดยให้ความสนใจไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ
อินโดนีเซีย เวียดนาม และเมียนมาร์ และนอกอาเซียน อาทิ จีน
อินเดีย และญี่ปุ่นตามล�ำดับ

ประเด็นที่ควรเร่งด�ำเนินการเพื่อกระตุ้น
การลงทุน
ในปี 2559 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุ น ได้ ด� ำ เนิ น โครงการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย
ประจ� ำ ปี 2559 โดยมี บ ริ ษั ท โบลลิ เ กอร์ แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผูด
้ ำ� เนินการศึกษา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน
ต่างชาติในรูปแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและบริการของ
ภาครัฐ ความเชื่อมั่นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ
และการปรั บ ตั ว ทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง แผนการลงทุ น ของบริ ษั ท
โดยที่จะประมวลผลความเชื่อมั่นจากผู้ตอบกลับแบบสอบถาม
ไม่ตำ�่ กว่า 600 บริษทั การสัมภาษณ์เชิงลึก 25 บริษทั จากนัน้ ท�ำการ
เผยแพร่ผลการศึกษาผ่านงานสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการลดระดับการลงทุนหรือถอนการลงทุน
ในภาพรวมของนักลงทุนต่างชาติในปี 2559 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต�่ำไม่เหมาะสม ความต้องการของตลาดในประเทศต�ำ่ เกินไป
รวมถึงการแข่งขันของตลาดในประเทศสูง

Book boi 2560.indb 60

• ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
• การมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น ขั้นตอน
การท�ำงานของภาครัฐให้ง่ายและสะดวก
• มาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ
• ปรับปรุงระบบการท�ำงานภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ ตอน
• การมีมาตรการในการบริหารจัดการน�ำ้ ที่มีประสิทธิภาพ
• การมีมาตรการเข้มงวดเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
• การสร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ
• สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ

ผู้ตอบแบบสอบถาม
• ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น (ร้อยละ 64.2)
รองลงมาคือสหภาพยุโรป (ร้อยละ 7.7) และอาเซียน
(ร้อยละ 6.3) ตามล�ำดับ
• กิจการทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง (ร้อยละ 31.7) กิจการบริการและ
สาธารณูปโภค (ร้อยละ 24) และเคมีภัณฑ์ กระดาษ
และพลาสติก (ร้อยละ 14.8)
• ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(ร้อยละ 98.8)
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ความพึงพอใจต่อนโยบายและการให้
บริการของ BOI
• มากกว่าร้อยละ 50 ทราบถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) (2) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และ (3) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์
• ส่วนใหญ่พึงพอใจการให้บริการของส�ำนักงาน เช่น OSOS
ศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน รวมทั้งการน�ำเอาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ แต่พบว่ายังต้องปรับปรุง
ในเรื่องความรวดเร็วของการให้บริการในภาพรวมและความ
ชัดเจนของข้อมูล

ข้อคิดเห็นต่อประเด็นอื่นๆ
• จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท�ำให้ผู้ประกอบการหลายราย
ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ประคั บ ประคองกิ จ การ เช่ น การปรั บ
โครงสร้างการผลิต หรือการหาตลาดใหม่
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ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการมีความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดเงินลงทุน
หรือบางกลุ่มมีเงินลงทุนแต่ไม่ทราบว่าจะลงทุนอย่างไร
• เรื่องลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน อาจมี
ความเหมาะสมในการพัฒนาการค้ามากกว่าในช่วงเริ่มต้น
นอกจากนีร้ ฐั ควรพิจารณาให้สทิ ธิประโยชน์ลกั ษณะ Non Tax
Incentives และการอ�ำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เช่น
การเปิดด่านส�ำหรับบางพื้นที่ เช่น จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น
• ในเรือ่ งทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต ผูป้ ระกอบการควร
มีความตื่นตัว และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่
เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว
• ภาครัฐควรมีการท�ำงานอย่างบูรณาการร่วมกันเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และป้องกันความสับสน
แผนภูมิแสดงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจขยายหรือ
รักษาระดับการลงทุนในไทย

• ผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีห่ า่ งไกลประสบปัญหาด้านกระแสไฟฟ้า
คุณภาพน�้ำ คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบขนส่ง
ทางรางที่ล้าสมัย
• แรงงานไทยมี ทั ก ษะที่ ดี ก ว่ า เพื่ อ นบ้ า น แต่ ต ้ น ทุ น ค่ า แรง
ค่อนข้างสูง และมักเลือกงาน
• ปัญหาในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษของแรงงานไทย
• นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่ได้รับการตอบรับ
ที่ดีนัก โดยผู้ประกอบการมองว่านโยบายที่รัฐสั่งการลงมา
ยั ง ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการน� ำ ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ ใ นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างได้ผล
• ควรสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษา
การแนะแนวทางศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาด
การเปลี่ยนแนวคิดการเข้าสู่ตลาดแรงงานจากเดิมที่เน้นการ
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาเป็นหลัก ควรหันมาพิจารณาด้าน
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถประกอบให้มากขึ้น
• การปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย อาจเริ่มจากการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของครูอาจารย์ผู้สอนก่อน
• รัฐบาลควรสนับสนุนธุรกิจกลุ่ม SMEs และ Start up ให้
สามารถเกิดได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ด้านการลงทุนให้เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากปัญหาใน
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

การประสานงานและแก้ไขปัญหานักลงทุน
การสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ

ส� ำ นั ก พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น การลงทุ น มี ภ ารกิ จ
หลั ก ในการพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น การลงทุ น โดย
การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มและปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ
การลงทุ น โดยรวมและการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม
ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปั ญ หานั ก ลงทุ น การพั ฒ นาและชั ก จู ง ให้ เ กิ ด การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการค้า
การลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ในปี 2559 ส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนได้ด�ำเนินงาน
ตามภารกิจให้ส�ำเร็จลุล่วงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.งานแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุน
ปัญหาที่พบบ่อยส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คือ
ความไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีม่ อี ยูม่ ากมาย
ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ การสื่อสารระหว่าง
หน่ ว ยงานกั บ นั ก ลงทุ น ที่ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง ท� ำ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ข อง
ผู้ประกอบการเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบในการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของงานประสานงานเพื่อ
ลดปัญหาและแก้ไขปัญหานักลงทุน โดยได้มีการด�ำเนินงานใน
3 รูปแบบ คือ
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“ปัญหาที่พบบ่อยส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คือความไม่เข้าใจใน
หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รวมไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ”

1.1 การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ในแต่ละปีมผี ไู้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนประสบปัญหาในการ
ด�ำเนินธุรกิจภายในประเทศ ซึง่ เป็นปัญหาจากความไม่เข้าใจ
ในระเบียบปฎิบัติของหน่วยงานภาครัฐ แต่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจและส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ในภาพลักษณ์ของ
การส่งเสริมการลงทุน ปัญหาที่สำ� นักพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การลงทุนได้ดำ� เนินการแก้ไขในปี 2559 ได้แก่
• ปัญหาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรล่าช้า
• ปัญหาการขอลดเบีย้ ปรับภาษีมลู ค่าเพิม่ จากกรมสรรพากร
• ปัญหาการจ�ำแนกพิกัดศุลกากร
• ปัญหาการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมการลงทุน
• ปัญหาการขอใบอนุญาตน�ำเข้ายาเพื่อการศึกษาวิจัย
• ปัญหาการค�ำนวณค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ปั ญ หาการน� ำ เข้ า ของตามข้ อ ตกลงการค้ า ที่ มี ก าร
ก�ำหนดโควต้าการน�ำเข้า
นอกจากนั้ น ยั ง ด� ำ เนิ น การประสานงานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากการที่ ผู ้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุนขาดความเข้าใจในเรือ่ งของการกระท�ำในการด�ำเนินการ
พิธกี ารศุลกากร หรือกระท�ำผิดตามกฎหมายศุลกากร เช่น หลีกเลีย่ ง
ค่าภาษีอากร ส�ำแดงเท็จ น�ำของต้องห้ามหรือของต้องก�ำกัด
เข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามพิธีการกรมศุลกากร เป็นต้น
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พร้ อ มกั น นั้ น ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น การคู ่ ข นานในการเสริ ม สร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุดิบ
เวลาหรือปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยการจัดสัมมนา
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.2 การประสานงาน/ด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
1.2.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการทีข่ อรับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษในรู ป แบบคลั ส เตอร์ โดยร่ ว มมื อ
กั บ สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น วิ จั ย หรื อ ศู น ย์ ค วาม
เป็นเลิศ (Center of Excellence) โดยเป็นความ
ร่ ว มมื อ ในรู ป แบบของ Talent Mobility, Workintegrated Learning, สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี โดย
มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมกว่า 50 โครงการ
1.2.2 การจัดท�ำข้อมูลความต้องการแรงงานของบริษัทที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
โดยด�ำเนินการเก็บรวบรวมสถิตคิ วามต้องการแรงงาน
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกเดือน และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ส�ำนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่
สนใจ
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2. กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่นโยบาย
ชักจูงและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ

1.3 การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังจากได้
รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า งๆ เช่ น การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
เรื่องวัตถุดิบ การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
ส�ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเปิดด�ำเนินการ เป็นต้น
โดยในปี 2559 มี ก ารจั ด สั ม มนาทั่ ว ประเทศรวมทั้ ง สิ้ น
13 ครัง้ การสัมมนาทุกครัง้ ได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการ
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวนมาก โดยมีผเู้ ข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน
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เพื่ อ สนองนโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะเร่ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ของประเทศ และเร่ง กระตุ้นให้เ กิด การลงทุนที่มีคุณค่า และ
ตรงตามยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศเพิ่ ม ขึ้ น ส� ำ นั ก งานโดยส� ำ นั ก
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 1 - 6 จึ ง จั ด สั ม มนาเพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
เชิงรุกเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และเร่งกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในภูมิภาค เช่น นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ
SMEs นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พิเศษ มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น เป็นต้น ตลอดจน
รั บ ฟั ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการประกอบกิ จ การ รวมทั้ ง
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ รวม 16 ครัง้ ทัว่ ประเทศ
ได้ รั บ ความสนใจเข้ า ร่ ว มการสั ม มนาทั้ ง จากผู ้ ป ระกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น
กว่า 1,500 คน
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3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่ม
ศักยภาพการลงทุนให้แก่ผป
้ ู ระกอบการ
SMEs ไทยทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมนี้เป็นการน�ำคณะผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ทั้งที่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น และผู ้ ที่ มี ศั ก ยภาพในการขอรั บ การ
ส่งเสริมการลงทุน โดยเน้นทีผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs ในภูมภิ าคต่างๆ
ส�ำหรับกิจกรรมในประเทศ จะเดินทางในลักษณะ Cross Region
ไปเยี่ ย มชมกิ จ การที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ส� ำ รวจโอกาสและ
ลู่ทางการลงทุน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับคณะ
นักลงทุนทีร่ ว่ มเดินทางและนักลงทุนท้องถิน่ ในภูมภิ าคทีเ่ ดินทางไป
นอกจากนี้ยังเปิดให้มีเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในระหว่างคณะผู้ประกอบการที่เดินทางไปและ
นักลงทุนท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับ
กิจกรรมในต่างประเทศ เป็นการด�ำเนินการเพื่อสร้างเครือข่าย
ระหว่าง SMEs ไทย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพที่ธุรกิจไทย
จะเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงงานต่างๆ ที่นักลงทุนไทย
มีความสนใจ การเข้าพบ Team Thailand ในประเทศนั้นๆ
รวมไปถึงการจัดกิจกรรม Business Matching ระหว่างนักธุรกิจ
ไทยและนักธุรกิจต่างชาติ นักลงทุนในประเทศเป้าหมาย
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ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมในประเทศรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และ
ในต่างประเทศ 7 ครัง้ โดยส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 - 6 มีผปู้ ระกอบการ นักลงทุน
นักธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการที่
ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้ รวมทัง้ ได้มมุ มอง
ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิต
ส� ำ หรั บ ในปี 2559 ส� ำ นั ก พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น การลงทุ น
และศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น ในภู มิ ภ าค จะยั ง คงเดิ น หน้ า
ในการด� ำ เนิ น ภารกิ จ การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น การลงทุ น
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
และปัจจัยทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการลงทุนโดยรวม และประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไขปัญหานักลงทุน
สร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนแก่ SMEs ไทย รวมทัง้ ชักจูงให้เกิด
การลงทุนในประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล
เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

BUILD - BOI Unit for Industrial
Linkage Development

BUILD

ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น ห รื อ ก า ร
รั บ ช่ ว งการผลิ ต นั บ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ประโยชน์ที่เกิดจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนนั้น มีหลายประการ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ช่วยลดการน�ำเข้าวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วนจากต่างประเทศ สร้างโอกาสการจ้างงาน
รวมไปถึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดทางเทคโนโลยี
จากผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ไ ปยั ง ผู ้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า มา
รับช่วงการผลิตอีกด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลดีต่อ
วงการอุตสาหกรรมไทย อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(BUILD - BOI Unit for Industrial Linkage Development) จึงได้
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นการ
ครบรอบ 24 ปี การด�ำเนินงานของหน่วย BUILD ซึ่งทางหน่วย
BUILD ก็ยังคงเดินหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
อย่างสูงสุด ส�ำหรับกิจกรรมที่หน่วย BUILD ได้ดำ� เนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Customers)
จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น
ซึ่ ง หน่ ว ย BUILD จะเป็ น สื่ อ กลางในการติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ มี
การพบปะกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการพา
ผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ซื้อ เพื่อเปิดโอกาสให้
เห็นภาพของขั้นตอนการประกอบ รวมทั้งเห็นโอกาสที่จะ
ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในการป้อนให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งก่อให้เกิดการ
เชือ่ มโยงอุตสาหกรรมระหว่างผูซ้ อื้ และผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนโดยตรง
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“ภายในปีนี้ หน่วย BUILD จะยกระดับ SMEs ที่เป็นผู้รับจ้างผลิต มาผลิตแบรนด์ของ
ตัวเอง และพาผูป
้ ระกอบการทีแ่ ข็งแรงแล้วออกไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี
ญีป
่ น
ุ่ อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมถึงออกงาน SUBCON THAILAND 2017 โดยคาดว่า
จะเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันมูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท”

คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างกันมูลค่ากว่า

9,000
ล้านบาท

2. กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market Place) เป็น
กิจกรรมเกีย่ วกับ Procurement โดยหน่วย BUILD ท�ำหน้าที่
เป็นสือ่ กลางในการจัดหาแหล่งเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมให้ผซู้ อื้
และผู้ผลิตชิ้นส่วนมาพบกันเสมือนเป็น One-Stop Sourcing
Center โดยผู้ซื้อจะมีการน�ำเสนอนโยบายการจัดซื้อ และ
ความต้องการจัดซื้อชิ้นส่วน พร้อมทั้งน�ำชิ้นส่วนตัวอย่าง
ที่ ต ้ อ งการซื้ อ มาจั ด แสดงในห้ อ งประชุ ม ที่ ห น่ ว ย BUILD
ก�ำหนด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางผู้ซื้อจะได้พบกับผู้ผลิต
ชิ้นส่วนหลายๆ รายในงานเดียว อีกทั้งยังจะได้พบปะเจรจา
ธุรกิจโดยตรง
3. จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service) และบริการ
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หน่วย BUILD ให้บริการ
ช่วยเหลือสนับสนุนผูซ้ อื้ ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทีต่ อ้ งการ
จัดซือ้ ชิน้ ส่วนจากผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนในประเทศไทย โดยการจัดหา
ข้อมูลผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนให้กบั บริษทั ผูซ้ อื้ นอกจากนีย้ งั ช่วยจัดให้
ทางผู้ซื้อได้พบปะกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในลักษณะ One-on-One
Meetings และประสานงานเกีย่ วกับการเยีย่ มชมโรงงานผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการ
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4. จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทย หน่วย BUILD ได้ร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการไทย โดยในแต่ละครั้งจะมีการเชิญวิทยากร
ที่มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องมาบรรยายในหัวข้อที่เป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย เช่น แนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
การปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะได้ให้
ผู้ประกอบการมีความสามารถเป็นไปตามที่บริษัทผู้ซื้อต่างๆ
ต้องการ อันจะน�ำไปสู่โอกาสในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ที่มากขึ้น
5. จั ด กิ จ กรรมน� ำ คณะผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอุ ต สาหกรรมไทย
ร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ (Internationalization)
ในแต่ละปีทางหน่วย BUILD จะมีการจัดกิจกรรมน�ำคณะ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยไปร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ในต่ า งประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต
ชิ้ น ส่ ว นไทยได้ มี โ อกาสเชื่ อ มโยงการผลิ ต กั บ ลู ก ค้ า ใน
ต่ า งประเทศ และขยายฐานลู ก ค้ า ไปยั ง ต่ า งประเทศ
การผลิ ต ให้ ลู ก ค้ า ต่ า งประเทศนั้ น ยั ง ท� ำ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ๆ จากลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
น�ำมาใช้ปรับปรุงความสามารถในการผลิตของตนให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลก
6. บริ ก ารข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
(Online Information) หน่ ว ย BUILD ท� ำ การพั ฒ นา
ฐานข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น อาเซี ย น (ASEAN
Supporting Industry Database - ASID) ผ่านเว็บไซต์
www.asidnet.org ซึง่ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน
สามารถน� ำข้ อ มู ล ของตนมาเก็ บ ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
โดยในเว็ บ ไซต์ นี้ จ ะมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการผลิต ถือเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ซื้อ
ในการคัดกรองเบื้องต้น ปัจจุบนั มีฐานข้อมูลสมาชิกใน ASID
จาก 10 ประเทศอาเซียน กว่า 22,000 บริษัท
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7. จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต จากความ
ส�ำเร็จในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หน่วย BUILD จึงได้ริเริ่ม
การจัดกิจกรรมรับช่วงการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ภายใต้ชื่องาน “SUBCON Thailand” โดยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 ซึง่ งานนีไ้ ด้ผลตอบรับเป็นอย่างดี อันเห็นได้จาก
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมออกบูธ ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน รวมไปถึงจ�ำนวน
บริษัทผู้ซื้อที่เข้าร่วมในงานที่สูงขึ้นทุกปี ส�ำหรับในปีล่าสุด
ซึ่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง ที่ 10 ของงาน SUBCON Thailand
ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 11-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีผเู้ ข้าร่วม
ออกบูธ 300 ราย ยอดผูเ้ ข้าเยีย่ มชมงานประมาณ 23,000 คน
จ� ำ นวนบริ ษั ท ผู ้ ซื้ อ 393 บริ ษั ท จาก 24 ประเทศ และ
ยังมีแนวโน้มเกิดการซือ้ ขายกันมากกว่า 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�ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ (Internationalization)

11 ครั้ง

จัดสัมมนาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย

10 ครั้ง

จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต (SUBCON Thailand)

1 ครั้ง

บริการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supporting Industry Database: ASID)

จ�ำนวนสมาชิก 22,716 บริษัท
จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน

ผลการจัดงาน Subcon Thailand
ปี

ผู้เข้าร่วมออกบูธ

ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน

จ�ำนวนบริษัทผู้ซื้อ

มูลค่าการเชื่อมโยงเกิดขึ้นในงาน

9-13 พฤษภาคม 2550
14-17 พฤษภาคม 2551
13-16 พฤษภาคม 2552
13-15 พฤษภาคม 2553
19-21 พฤษภาคม 2554
17-19 พฤษภาคม 2555
16-18 พฤษภาคม 2556
15-17 พฤษภาคม 2557
13-16 พฤษภาคม 2558
11-14 พฤษภาคม 2559

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

22,591 คน
21,689 คน
18,241 คน
17,927 คน
21,609 คน
21,868 คน
24,173 คน
20,861 คน
21,940 คน
23,091 คน

90 บริษัท จาก 14 ประเทศ
177 บริษัท จาก 16 ประเทศ
180 บริษัท จาก 12 ประเทศ
252 บริษัท จาก 14 ประเทศ
258 บริษัท จาก 13 ประเทศ
265 บริษัท จาก 13 ประเทศ
304 บริษัท จาก 15 ประเทศ
312 บริษัท จาก 16 ประเทศ
375 บริษัท จาก 18 ประเทศ
393 บริษัท จาก 24 ประเทศ

1,209 ล้านบาท
2,557 ล้านบาท
3,020 ล้านบาท
4,531 ล้านบาท
5,481 ล้านบาท
6,329 ล้านบาท
6,814 ล้านบาท
7,046 ล้านบาท
7,919 ล้านบาท
8,619 ล้านบาท
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ภายในปีนี้ หน่วย BUILD ได้ยกระดับเอสเอ็มอี ที่เป็นผู้รับจ้าง
ผลิต มาผลิตแบรนด์ของตัวเอง และพาผู้ประกอบการที่แข็งแรง
แล้ว ออกไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมถึงออกงาน SUBCON THAILAND
2017 โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันมูลค่ากว่า
9,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน
ขณะนี้หน่วย BUILD จะส่งเสริมกิจกรรม 4 ด้านหลัก ที่จะต้อง
ท�ำภายในปีนี้ เพือ่ เป็นการยกระดับให้ผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นกลุม่
รับจ้างผลิต ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี จ�ำนวนมากและอยูใ่ นบทบาท
ซับพอร์ตชิน้ ส่วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใหญ่อกี ทีม่ โี อกาสเติบโต
ทั้งนี้กิจกรรม 4 ด้านหลักที่จะต้องด�ำเนินการประกอบด้วย
• ขยายฐานอุตสาหกรรมให้เกิดการซือ้ ขายเกิดขึน้ ในอุตสาหกรรม
อื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการโฟกัสไปสู่ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริม
• “จุดก�ำเนิดของ BUILD เริม่ ต้นจากเอสเอ็มอีทเี่ ป็นฐานส�ำหรับ
การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ต่ อ มาพอรั ฐ บาลได้ มี
นโยบายยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 และ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย หน่วย BUILD จึงได้ขยายฐานจากอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปสู่เครื่องมือแพทย์ และท�ำชิ้นส่วนอากาศยาน
โดยที่ไม่ต้องปิดโรงงานที่มีอยู่ แต่ไปพัฒนาท�ำอย่างอื่นแทน
และ BUILD ก็จะต้องไปช่วยสนับสนุนเรือ่ งมาตราฐานการผลิต
เรื่องตลาด เรื่องการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
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• เชื่ อ มโยงระหว่ า งงานวิ จั ย และผู ้ ป ระกอบการไทย
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา เช่น สวทช.
ดึงมาร่วมมือกับผู้ประกอบการไทย โดยผู้ประกอบการไทย
จะได้พฒ
ั นาตัวเอง ยกระดับจากผูร้ บั จ้างผลิต มาเป็นการผลิต
แบรนด์ของตัวเอง หรือเป็นเจ้าของสินค้าเองมากขึ้น
• พาผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทมี่ คี วามแข็งแรงแล้วออกไปแสดง
สินค้าในต่างประเทศมากขึ้น โดยประเทศเป้าหมาย ได้แก่
ประเทศเยอรมนี ญีป่ นุ่ อินโดนีเชีย และเวียดนาม ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม เช่น งานแสดงสินค้าเกีย่ วกับ
อากาศยาน และงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อขานรับ
กับนโยบายรัฐบาลทีก่ ำ� ลังมุง่ ไปสู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
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การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

ส�ำนักงานได้ด�ำเนินการส่งเสริมการลงทุนให้มีการ
ขยายการผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมทั้ ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ซึ่ง
ประเทศไทยมี อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพและความ
เชี่ ย วชาญในการผลิ ต สามารถสร้ า งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจได้เป็นจ�ำนวนมาก และการที่รัฐบาลได้มุ่ง
ยกระดั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
โดยใช้ น โยบาย Thailand 4.0 และนโยบายอื่ น ๆ
ที่ เ น้ น การสร้ า งนวั ต กรรมและการผลิ ต ที่ มี มู ล ค่ า
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น นั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี
ทางการผลิตสินค้า (Move Up) ให้มก
ี ารใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีซับซ้อนขึ้น

จากสถิตขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย การลงทุนโดยตรงของไทย
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 ของเงินลงทุนทัง้ หมด โดยมีสงิ คโปร์เป็นแหล่งลงทุน
ที่ส�ำคัญ รองลงมาคือ เวียดนาม ลาว และมาเลเซีย ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่ไทยไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด คือ
กิ จ การผลิ ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.2 ของเงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การผลิ ต อาหาร เคมี ภั ณ ฑ์ และเครื่ อ งดื่ ม
โดยประเภทกิจการที่ไทยไปลงทุนรองลงมาคือ กิจการขายส่ง
และขายปลีก/การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และการเงิน
การประกันภัย ในสัดส่วนร้อยละ 5.2 และ 3.2 ตามล�ำดับ

โดยการผลักดันให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ (Domestic Direct
Investment : DDI) และการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment : FDI) และในขณะเดียวกันก็ตอ้ งพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ไทยมีศักยภาพให้ออกไปลงทุนยังต่างประเทศ (Thai Direct
Investment : TDI) เพือ่ ขยายฐานการผลิตสินค้าและหาตลาดแห่ง
ใหม่ (Move Out) ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งผลให้อตุ สาหกรรมไทยเติบโตได้อย่าง
เต็มที่ เกิด Value Chain ของการผลิตภายในประเทศ และน�ำไปสู่
การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตของโลก (Global Value Chain)

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�ำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
มาตั้งแต่ปี 2539 โดยในปี 2559 ได้เร่งเดินหน้าด�ำเนินตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งด้านการให้ความช่วยเหลือนักลงทุน การให้ข้อมูล
เชิงลึกในรายอุตสาหกรรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ
การจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นั ก ลงทุ น ไทย
และการจัดบริการให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับนักลงทุน
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โดยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ประจ�ำในต่างประเทศ
รวมถึง การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในระดับหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศเป้าหมาย
ผ่านกลยุทธ์ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ และแนวทาง
การด�ำเนินงานใน 6 แผนงานหลัก ดังนี้

กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนไทย
• พัฒนานักธุรกิจไทยให้มีความพร้อมในการออกไปลงทุน
ในต่างประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักลงทุน
• เตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การลงทุ น ใน
ต่ า งประเทศ จั ด ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมและ
ประเทศเป้าหมาย
• อ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทย
- จัดตั้งคณะท�ำงานอุตสาหกรรม บูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (ให้ข้อมูล/ค�ำปรึกษา, จัดกิจกรรม)
- ยกระดับศูนย์ขอ้ มูลการลงทุนไทย ในต่างประเทศให้เป็น
Intelligence Center
- จัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(ระยะแรกในเมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย)
- จ้างทีป่ รึกษาธุรกิจในประเทศเป้าหมาย เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ
ช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
- ใช้ Cluster Approach/อุตสาหกรรมน�ำร่อง ในการส่งเสริม
การลงทุนไทยในประเทศเป้าหมาย (สิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม ชิน้
ส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรูปและอาหาร)
• แก้ไขปัญหาให้กบั นักลงทุนไทยทีไ่ ปลงทุนในต่างประเทศ
ประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนและค�ำ้ ประกันการลงทุน
• ลดความเสี่ ยงในการไปลงทุนในต่างประเทศ ก�ำหนด
มาตรการช่วยเหลือด้านภาษีอากร จัดมาตรการเพื่อเสริม
บทบาทของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อ
• ลดต้นทุนการท�ำธุรกิจในต่างประเทศ จัดตัง้ คณะเจรจาแบบ
G2G จัดตั้งคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาระดับหน่วยงานกับ IPA
ของประเทศเป้าหมาย สร้างระบบ Contact Point ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ
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ก�ำหนดประเทศเป้าหมาย
ปัจจัยการออกไปลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมและประเทศที่จะ
เข้าไปลงทุน แต่ปัจจัยหลักที่เป็นแรงผลักให้เกิดการลงทุนใน
ต่างประเทศ ยังคงเป็นการแสวงหาแหล่งทรัพยากร เช่น แรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ การแสวงหาตลาด และการแสวงหา
ประสิทธิภาพจากการแบ่งงานกันท�ำ ซึ่งก่อให้เกิดความช�ำนาญ
ในการผลิตสินค้า และเพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานได้มีการแบ่งประเทศเป้าหมายออก
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
• ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV และอินโดนีเซีย
• จีน อินเดียและเอเชียใต้ (ศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถาน
เนปาล) โดยเฉพาะ CLMV และอินโดนีเซีย
• เอเชียกลาง (CIS) และแอฟริกา

การด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ
ในปี 2559 ส�ำนักงานได้ด�ำเนินงานเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในประเทศเป้าหมาย และเจาะลึกในรายอุตสาหกรรม
เพื่ อ ขยายฐานการลงทุ น และเพิ่ ม ปริ ม าณการลงทุ น ของไทย
โดยได้มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ คือ
• การเตรียมความพร้อมให้นกั ลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ
ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทย
ในต่างประเทศ” (Thai Overseas Investment : Support
Center - TOISC) โดยในปี 2559 ได้มีก่ีอบรมในรุ่นที่ 10
และ 11 มีผู้ผ่านการอบรมจ�ำนวน 68 ราย ซึ่งหลักสูตรนี้
จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ใน
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศรวม 60 ชั่วโมง มีกิจกรรม
ศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง
ในเชิงธุรกิจ ทัง้ นี้ จากการติดตามสถานภาพของนักลงทุนไทย
ที่ผ่านการอบรมทั้ง 11 รุ่น รวม 409 ราย พบว่า นักลงทุน
ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว มีการเข้าไปลงทุน
และร่วมทุนยังต่างประเทศแล้วจ�ำนวน 88 ราย ส่วนใหญ่
ตัดสินใจลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อินโดนีเซีย อินเดีย
และบังคลาเทศ โดยกระจายการลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรม
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ก่อสร้าง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ชิ้นส่วน
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป อาหารส�ำเร็จรูป
พลังงานทดแทน กิจการบริการด้านสุขภาพและความงาม
ห้องเย็น และบริการทางวิศวกรรม เป็นต้น
• การน�ำคณะนักลงทุนไทยเดินทางไปส�ำรวจโอกาสและ
ลูท่ างการลงทุนในต่างประเทศ ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรม
น�ำคณะนักธุรกิจเดินทางไปส�ำรวจโอกาสและลูท่ างการลงทุน
รวม 11 ครั้ง ในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตลาด
ใหม่ คือ กัมพูชา เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย อินเดีย
เอธิโอเปีย บังคลาเทศ และเคนย่า มีนักลงทุนร่วมเดินทาง
รวม 207 ราย โดยส�ำนักงานได้จัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่าง
นักลงทุนในประเทศเป้าหมายกับนักลงทุนไทย ลงส�ำรวจพืน้ ที่
ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ประสานงานให้นักลงทุน
ไทยได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์จริง สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้กับนักลงทุนไทย
• การศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเทศเป้าหมาย : ส�ำนักงาน
ได้ท�ำการส�ำรวจพื้นที่และศึกษาเจาะลึกเส้นทางการลงทุน
(Investment Journey) ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
ในประเทศอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ (พะอาน
เมาะล�ำเลิง ตองอู และมัณฑะเลย์) กัมพูชา (พนมเปญ
สตรึงแตรง กระแจะ และเสียมเรียบ) ลาว (ปากเซ ปากซอง
อัตปือ และจ�ำปาสัก) 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 และจินจา) ศรีลงั กา (โคลอมโบ รัตนปุระ
ศรีวรเทนปุระ-โกตเต เนกอมโบ และคาทุนายาเค) มองโกเลีย
(Ulaanbaatar) โมซัมบิก (มาปูโต) และอุซเบกิสถาน (ทาชเคนต์
เฟอร์กานา และซามาร์คันด์)
• การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล การลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ :
จั ด สั ม มนาเผยแพร่ ผ ลการศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ลงทุ น ไทยและ
ผู้สนใจโดยทั่วไปให้ทราบถึงโอกาส ลู่ทางและกฎระเบียบ
การลงทุน การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ดังนี้
1) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จัดสัมมนาเผยแพร่
ข้อมูลเชิงลึกในศักยภาพและโอกาสลงทุน 8 ประเทศ
อาเซี ย น ประกอบด้ ว ย กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมาร์
เวี ย ดนาม อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ

Book boi 2560.indb 72

บรูไน เปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การท� ำ ธุ ร กิ จ และการลงทุ น /การบรรยายพิ เ ศษจาก
ผู้เชี่ยวชาญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเรื่องภาษีการลงทุน
ในเมียนมาร์และลาว โดยมีนักลงทุนที่มีประสบการณ์
การลงทุนในต่างประเทศร่วมให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจในต่างประเทศ ณ โรงแรมดุสิต
ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 172 ราย
2) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล
การลงทุนเชิงลึก และโอกาสการลงทุนไทยในตลาดใหม่
ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจกฎระเบียบ เปรียบเทียบศักยภาพ
ทราบลู่ทางการท�ำธุรกิจ ในประเทศศรีลังกา ยูกันดา
โมซัมบิก อุซเบกิสถาน และมองโกเลีย” ณ โรงแรมสวิส
โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม 140 ราย
3) ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้จดั งานสัมมนาเผยแพร่
โอกาสและลูท่ างการลงทุนในอาเซียน Thailand Oversea
Investment Forum 2016 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีประสบการณ์ และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจาก
กลุม่ ประเทศอาเซียนมาร่วมเสวนาให้ความรูใ้ นการเข้าไป
ประกอบธุรกิจ การลงทุน การเงินธนาคาร ภายในงานมี
การออกบูธให้คำ� แนะน�ำจากธนาคารชัน้ น�ำของไทย และ
จัดบริการคลินกิ ให้คำ� ปรึกษาแก่นกั ลงทุนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางกฎหมายและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งงาน
สัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนกว่า 1,000 ราย
ทั้งนี้ ได้ให้บริการศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(Thailand Overseas Investment Center) เผยแพร่ข้อมูล
เชิ ง ลึ ก ที่ ทั น สมั ย และครอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ น ในการเข้ า ไป
ประกอบธุร กิจ ในต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ https://toi.
boi.go.th ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ผลการศึกษาเชิงลึกใน
ประเทศเป้ า หมายจ� ำ นวน 34 ประเทศที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น
ของข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่มีศักยภาพ
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย
และเป็นแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงที่น�ำไปสู่การลงทุนและร่วมทุน
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
• การบริการให้ค�ำปรึกษาแก่นักลงทุนไทย : จัดบริการให้
ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการไทยในด้านกฎระเบียบ
การลงทุน ระบบภาษี และระเบียบทางการเงิน เป็นต้น จาก
ทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
และการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ใน 5 ประเทศเป้าหมาย
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่ง
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ในปี 2559 มีผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน
ขอเข้ารับการปรึกษาจ�ำนวน 13 บริษัท และจากการสัมมนา
จ�ำนวน 58 บริษัท รวมทั้ง ได้จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ขั้นตอนการลงทุนที่เป็นปัจจุบัน ให้กับคณะ
นั ก ลงทุ น ไทยที่ เดินทางไปศึกษาโอกาสและลู่การลงทุนใน
ประเทศดังกล่าวด้วย

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

• การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงานในต่ า งประเทศ :
นอกจากการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
ต่างประเทศแล้ว ยังได้จดั กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมมือ
กันในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนไทยกับหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2559 ดังนี้

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

1) จัด Workshop on Investment Promotion for Mekong
Countries towards AEC and beyond ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากประเทศใน
กลุม่ CLMV ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและ JICA
2) จั ด อบรมคณะเจ้ าหน้ าที่ จ ากส� ำนั ก งานเศรษฐกิจ การ
ลงทุนในต่างประเทศ กระทรวงแผนการและการลงทุน
ประเทศเวียดนาม น�ำโดย Mr.Do Nhat Hoang อธิบดี
ส�ำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ให้ทราบถึงนโยบาย
และการชักจูงการลงทุนของส�ำนักงาน โดยวัตถุประสงค์
ของการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริม
การลงทุ น ต่ า งประเทศ และการบริ ห ารจั ด การนิ ค ม
อุตสาหกรรมของไทย เพื่อน�ำไปพัฒนานโยบายส่งเสริม
การลงทุนของประเทศเวียดนาม
3) จั ด กิ จ กรรมสั ม มนาทางธุ ร กิ จ เพื่ อ รั บ ฟั ง โอกาสและ
ลู่ทางการลงทุนรวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับ
ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า และการลงทุ น ระหว่ า ง
ไทยและมัลดีฟส์ ในโอกาสที่นายโมฮัมเหม็ด ซาอิด
(Mohamed Saeed) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
เศรษฐกิจมัลดีฟส์ เดินทางมาเยือนประเทศไทย และจัด
ให้มีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ รวม 80 บริษัท ในกิจการ
ค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร้าน
อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ มีนักธุรกิจไทยจ�ำนวนหนึ่งได้แสดง
ความสนใจทีจ่ ะเข้าไปด�ำเนินกิจการในรูปแบบร่วมลงทุน
หรือเชื่อมโยงธุรกิจในมัลดีฟส์ด้วย
4) จั ด ประชุ ม Bangladesh Trade and Investment
Conference ในงาน Bangladesh Trade and Investment
Expo 2016, Bangkok ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ เพือ่
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและบังคลาเทศ
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7) จัดงานสัมมนา “Investment Opportunities in South Africa
ณ ห้องประชุม OSOS อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อเผยแพร่
ลู่ทางและโอกาสการลงทุนในแอฟริกาใต้ โดยวิทยากร
จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ (DTI) มีนักลงทุนไทยเข้าร่วม 28 ราย และ
ภายในงานได้ มี ก ารหารื อ ด้ า นการค้ า และการลงทุ น
ระหว่างนักธุรกิจไทยและเจ้าหน้าที่ DTI ของแอฟริกา
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการประกอบธุรกิจ
8) จัดประชุม “Thailand’s automotive Industry” ณ ห้อง
ประชุม OSOS อาคารจัตรุ สั จามจุรี เพือ่ บรรยายภาพรวม
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสิทธิประโยชน์ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย และหารือด้านกฎ
ระเบียบต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าและ
อุ ต สาหกรรมแห่ ง สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ ส� ำ นั ก งาน
สถาบันยานยนต์ และสมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย
จากการด� ำ เนิ น งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยไปลงทุ น ใน
ต่างประเทศของส�ำนักงานเพื่อผลักดันให้นักลงทุนไทยออกไป
ลงทุนยัง ต่างประเทศนั้น ได้ส ร้างนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพ
โดยเฉพาะผู ้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก และขนาดกลางเกิ ด การ
รวมกลุ่มในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งใน
การก้าวไปสูก่ ารประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน และสร้าง
ความสมดุลต่อเศรษฐกิจไทย เสริมสร้างรายได้และความเติบโต
ของประเทศให้ สู ง ขึ้ น ข้ า มพ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้
ปานกลางของโลก (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงในอนาคต
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ภาพรวม

เศรษฐกิจการลงทุน

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

ภาวะเศรษฐกิ จ โลกในปี 2559 ที่ ผ ่ า นมา มี ก าร
ชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของทุกภาคส่วนของโลกขยาย
ตัวจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 3.1 (ตารางที่ 1)
โดยกลุม
่ ประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies)
มีการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.6 ลดลงจาก
ปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 เป็นผลมาจากหลาย
ปัจจัย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีการลงทุนในสินค้า
คงคลังและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
ภาคเอกชน รวมถึ ง การส่ ง ออกสุ ท ธิ ล ดลง แม้ ว ่ า
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การลงทุนในที่อยู่อาศัย
และการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง
จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
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ส�ำหรับสหราชอาณาจักรมีอัตราการขยายตัวของ GDP ลดลง
เป็นผลมาจากการแยกตัวออกจาก EU โดยในช่วงครึง่ ปีแรก ก่อน
การลงประชามติออกจาก EU เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
อยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้างดี จนกระทัง่ ในช่วงครึง่ ปีหลังทีม่ คี วามชัดเจน
แล้วว่าสหราชอาณาจักรจะออกจาก EU ส่งผลให้หลายฝ่าย
เกิ ด ความไม่ มั่ น ใจในเศรษฐกิ จ ของสหราชอาณาจั ก รและ
คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ส่งผลให้
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนลดลง ชะลอการลงทุนลง ประกอบ
กับการอ่อนค่าลงของเงินปอนด์ ท�ำให้ราคาสินค้าน�ำเข้าเพิม่ สูงขึน้
กระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนที่ต้องใช้วัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ สินค้าที่ภาคเอกชนผลิตได้จึงมีราคาสูงขึ้น
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“เงินลงทุนไหลเข้าในแอฟริกากลางลดลงร้อยละ 36 มาอยู่ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เนื่องจากการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก คือ สาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกของแอฟริกากลางลดลงอย่างมาก”

แม้วา่ จะเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมือง
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมขึ้นหลายแห่งในโลก
แต่กลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging
Market and Developing Economies) ก็ยังรักษาภาวะเศรษฐกิจ
ให้อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยสามารถรักษาอัตราการขยายตัว
ของ GDP ไว้ได้ที่ร้อยละ 4.1 เท่ากับปี 2558 โดยจีนมีอัตราการ
ขยายตัวมากที่สุดถึงร้อยละ 6.7 รองลงมาคืออินเดีย ร้อยละ
6.6 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีอัตราการขยาย
ตัวของ GDP ดีที่สุดในกลุ่ม แต่เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ปี 2558 เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
จากการลงทุนไปสู่การบริโภคและจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ไปสู ่ ภ าคบริ ก ารมากขึ้ น การลงทุ น ที่ เ คยเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศเริม่ ชะลอตัวลง เนือ่ งจากประสบ
ปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ ภาระหนี้สินสูงขึ้น อุปทาน
ล้นตลาด รวมถึงสิ่งแวดล้อมถูกท�ำลาย เกิดความไม่ยั่งยืนขึ้น
จีนจึงต้องหันไปพึ่งพากิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบอื่นแทน
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบเก่าเริ่มชะลอตัว การ
บริโภคได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนช่วยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ ส� ำ หรั บ ภาคการผลิ ต เนื่ อ งจากจี น ประสบ
ปั ญ หาอุ ป ทานล้ น ตลาด โดยรั ฐ บาลมองว่ า เป็ น การผลิ ต ที่
ไม่ ต รงกั บ อุ ป สงค์ ใ นประเทศที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป จึ ง เห็ น ควร
ให้ลดก�ำลังการผลิตลง แล้วหันไปให้ความส�ำคัญกับธุรกิจใน
ภาคบริ ก ารและภาคเทคโนโลยี ที่ ยั ง สามารถขยายตั ว ได้
แทน ประกอบกั บ เศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศได้ รั บ ผล
กระทบจากภาระหนี้ สิ น ของภาคเอกชนจี น ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง
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โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ก่อโดยรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลประกอบการ
ขาดทุน ไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลงทุน
ในโครงการที่ให้ผลตอบแทนต�่ำและไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายาม
รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ยการด� ำ เนิ น
นโยบายการคลังแบบขาดดุลโดยได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคมนาคมและอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ เพือ่ หวังกระตุน้ เศรษฐกิจ
ประกอบกับผลจากการอ่อนค่าของเงินหยวน ท�ำให้การส่งออก
ในช่วงปลายปี 2559 ปรับตัวดีข้ึน ช่วยรักษาอัตราการขยายตัว
ของ GDP ให้อยู่ในช่วงที่คาดการณ์ไว้ (ร้อยละ 6.5-7.0) ได้ แม้วา่
จะเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าปีก่อนหน้าก็ตาม
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ตารางที่ 1: ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ม

หน่วย: ร้อยละ
Year over Year

World Output
Advanced Economies
United States
Euro Area
Germany
France
Italy
Spain
Japan 3/
United Kingdom
Canada
Other Advanced Economies 4/
Emerging Market and Developing Economies
Commonwealth of Independent States
Russia
Excluding Russia
Emerging and Developing Asia
China
India 5/
ASEAN-5 6/
Emerging and Developing Europe
Latin America and the Caribbean
Brazil
Mexico
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan
Saudi Arabia 7/
Sub-Saharan Africa
Nigeria
South Africa
Memorandum
Low-Income Developing Countries
World Growth Based on Market Exchange Rates
World Trade Volume (goods and services) 8/
Advanced Economies
Emerging Market and Developing Economies
Commodity Prices (U.S. dollars)
Oil 9/
Nonfuel (average based on world commodity export weights)
Consumer Prices
Advanced Economies
Emerging Market and Developing Economies 10/
London Interbank Offered Rate (percent)
On U.S. Dollar Deposits (six month)
On Euro Deposits (three month)
On Japanese Yen Deposits (six month)

Projections
2017
2018
3.4
3.6
1.9
2.0
2.3
2.5
1.6
1.6
1.5
1.5
1.3
1.6
0.7
0.8
2.3
2.1
0.8
0.5
1.5
1.4
1.9
2.0
2.2
2.4
4.5
4.8
1.5
1.8
1.1
1.2
2.5
3.3
6.4
6.3
6.5
6.0
7.2
7.7
4.9
5.2
3.1
3.2
1.2
2.1
0.2
1.5
1.7
2.0
3.1
3.5
0.4
2.3
2.8
3.7
0.8
2.3
0.8
1.6

Difference from October
2016 WEO Projections 1/
2017
2018
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.4
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
–0.2
–0.3
0.1
0.2
0.2
0.0
0.4
–0.3
0.0
0.1
–0.1
0.0
–0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.1
0.0
0.3
0.0
–0.4
0.0
–0.2
0.0
0.0
0.0
–0.4
–0.1
–0.3
0.0
–0.6
–0.6
–0.3
–0.1
–1.6
–0.3
–0.1
0.1
0.2
0.7
0.0
0.0

Q4 over Q4 2/

2015
3.2
2.1
2.6
2.0
1.5
1.3
0.7
3.2
1.2
2.2
0.9
2.0
4.1
–2.8
–3.7
–0.5
6.7
6.9
7.6
4.8
3.7
0.1
–3.8
2.6
2.5
4.1
3.4
2.7
1.3

Estimate
2016
3.1
1.6
1.6
1.7
1.7
1.3
0.9
3.2
0.9
2.0
1.3
1.9
4.1
–0.1
–0.6
1.1
6.3
6.7
6.6
4.8
2.9
–0.7
–3.5
2.2
3.8
1.4
1.6
–1.5
0.3

Estimate
2016
3.1
1.8
1.9
1.6
1.7
1.1
1.0
2.9
1.5
2.1
1.6
1.7
4.2
0.3
0.3
...
6.1
6.6
6.2
4.3
2.8
–0.7
–1.9
1.9
...
...
...
...
0.6

Projections
2017
2018
3.6
3.6
1.9
2.0
2.3
2.5
1.6
1.5
1.6
1.5
1.7
1.5
0.7
0.8
2.2
2.0
0.8
0.5
1.0
1.8
2.0
2.0
2.5
2.6
5.1
5.1
1.3
1.5
1.1
1.3
...
...
6.6
6.3
6.5
6.0
7.9
7.6
5.3
5.3
2.6
3.3
1.7
2.0
1.4
1.7
1.4
2.4
...
...
...
...
...
...
...
...
1.0
1.9

4.6
2.6
2.7
4.0
0.3

3.7
2.4
1.9
2.0
1.9

4.7
2.8
3.8
3.6
4.0

5.4
3.0
4.1
3.8
4.7

–0.2
0.0
0.0
–0.1
0.1

0.2
0.1
–0.1
–0.3
0.4

...
2.5
...
...
...

...
2.9
...
...
...

...
2.9
...
...
...

–47.2
–17.4

–15.9
–2.7

19.9
2.1

3.6
–0.9

2.0
1.2

–1.2
–0.2

15.0
6.6

7.6
0.2

2.5
–1.4

0.3
4.7

0.7
4.5

1.7
4.5

1.9
4.4

0.0
0.1

0.0
0.2

1.0
3.9

1.8
4.0

2.0
3.9

0.5
–0.0
0.1

1.0
–0.3
0.0

1.7
–0.3
0.0

2.8
–0.2
0.0

0.4
0.1
0.1

0.7
0.2
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.

ที่มา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Update 2016
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment: FDI)

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในแต่ละภูมิภาค

United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) คาดการณ์ว่า มูลค่า FDI ในปี 2559 จะลดลง
ร้อยละ 10-15 จากมูลค่า FDI ในปี 2558 ที่มีมูลค่ารวม 1,762
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากความเปราะบางของเศรษฐกิจ
โลก การตกต�่ำอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์รวม และก�ำไรที่ลดลง
ของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (Multinational Enterprise: MNE)
รวมถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองในหลายภูมิภาค ทั้งนี้ หาก
ไม่น�ำการควบรวมกิจการข้ามชาติ (Cross-Border Mergers
and Acquisitions) และการปรับรูปแบบโครงสร้างบริษัทใหม่
(Corporate Reconfiguration) เข้ามาพิจารณาด้วย ดังนั้น มูลค่า
FDI จึงมีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่ม
ประเทศก�ำลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม UNCTAD ได้คาดการณ์ว่า
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกจะกลับ
มาเติบโตได้อีกครั้งในปี 2561 และจะมีมูลค่ามากกว่า 1,800
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562

ทวีปเอเชีย (Developing Asia)

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้า (FDI Inflows)
จ�ำแนกตามกลุม่ เศรษฐกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561
Pages from wir2016_en.pdf
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หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

15:49

35

-38%

World total
Developed economies
Developing economies
Transition economies

55% 962

+84%

$1762
+38%

765
+9%

3 000

2 500

PROJECTIONS
2 000

1 500

1 000

ในปี 2558 นี้ ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาในภู มิ ภ าคเอเชี ย ยั ง คง
รั ก ษาอั น ดั บ 1 ของโลก ในการเป็ น แหล่ ง รองรั บ การลงทุ น
จากต่างประเทศไว้ได้ ด้วยมูล ค่า เงินลงทุนไหลเข้ามากกว่า
5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 16
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียตะวัน
ออกและเอเชียใต้ ซึง่ ประเทศทีม่ มี ลู ค่าเงินลงทุนไหลเข้ามากทีส่ ดุ
4 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ และอินเดีย
รวมกันแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุน
ไหลเข้าทั้งหมดที่ไหลเข้ามาในเอเชีย
เอเชียตะวันออก

เงินลงทุนไหลเข้าในเอเชียตะวันออกมีมลู ค่า 322 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มาจากการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในฮ่องกงและจีน โดยในปี 2558 ฮ่องกง
มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเท่ากับ 175 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้ามากถึงร้อยละ 53 ส่งผลให้ฮอ่ งกงกลายเป็น
แหล่ ง รองรั บ การลงทุ น จากต่ า งประเทศอั น ดั บ 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าเงินลงทุน
ไหลเข้าในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนใน
ตราสารทุน (Equity Investment) ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับรูปแบบ
โครงสร้างบริษัทใหม่
ส�ำหรับจีน มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในปี 2558 เท่ากับ 136
พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 ร้ อ ยละ 6
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการ ส่วนการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตค่อนข้างซบเซา โดยเฉพาะอย่างยิง่
อุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องอาศัยแรงงานเป็นหลัก เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง
บริษัทจีนยังสามารถด�ำเนินงานได้ดี สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
และเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่การผลิตได้
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเชียใต้

ยั ง คงรั ก ษาระดั บ เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า ไว้ ไ ด้ เ กื อ บเท่ า เดิ ม คื อ ที่
126 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เพียงร้อยละ 1
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมีการสร้างสมดุลระหว่างการเพิม่ ขึน้ ของการลงทุน
ในกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้นอ้ ยกับการลดลงของการลงทุนในกลุม่
ประเทศทีม่ รี ายได้สงู กว่า กล่าวคือ ส�ำหรับประเทศทีม่ รี ายได้นอ้ ย
อย่างเมียนมาร์นน้ั ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา มีมลู ค่าเงินลงทุนไหลเข้า
ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 สูงถึงร้อยละ
200 โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 รัฐบาลเมียนร์มาและรัฐบาล
ไทยได้ลงนามร่วมกันในความตกลงที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
และนับตัง้ แต่มโี ครงการนี้ เงินลงทุนไหลเข้าของเมียนมาร์กอ็ ยูใ่ น
เกณฑ์ดีมาโดยตลอด ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูงกว่าอย่าง
สิงคโปร์กลับเผชิญกับภาวะหดตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ โดยในปี 2558 มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าลดลงจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 5 เหลืออยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการ
ลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ก็ลดลงเช่น
เดียวกัน จาก 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 เหลือ 8 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558

มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าของเอเชียใต้ได้ปัจจัยหนุนที่ส�ำคัญอย่าง
อินเดียเข้ามาช่วยผลักดันให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 50 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 22 ในจ�ำนวนนี้
เป็ น มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า ในอิ น เดี ย เพี ย งประเทศเดี ย วถึ ง
44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ เป็นผลมาจากประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก
ขั้นตอนในการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนที่ออกโดยรัฐบาล
ชุดใหม่ ส�ำหรับประเทศที่เข้ามาลงทุนในตราสารทุนในอินเดีย
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มอริเชียส สหรัฐอเมริกา
เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ตามล�ำดับ
เอเชียตะวันตก

มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าโดยรวมในเอเชียตะวันตกลดลงเล็กน้อย
เพียงร้อยละ 2 มาอยูท่ ี่ 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจ�ำนวนนี้ เป็น
มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในตุรกีมากที่สุด ถึง 17 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 36 โดยมาจากการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของการควบรวมกิจการข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในธุรกิจบริการทางการเงิน ส่งผลให้ตุรกีกลายเป็นแหล่งรองรับ
การลงทุนจากต่างประเทศอันดับ 5 ของเอเชีย
อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศผูผ้ ลิต
น�ำ้ มันไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย สืบเนือ่ งจากภาวะราคาน�ำ้ มันตกต�ำ่
ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายพืน้ ที่ ส่งผลให้
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กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีมูลค่าเงิน
ลงทุนไหลเข้าอยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่ทนี่ า่ ตกใจทีส่ ดุ คือบาห์เรน มีมลู ค่า
เงินลงทุนไหลเข้าสุทธิติดลบมากถึง -1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งที่ในปีก่อนหน้าเคยมีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
สาเหตุหลักมาจากการทีน่ กั ลงทุนต่างชาติตดั สินใจเลิกกิจการและ
ถอนเงินลงทุนกลับออกไป
ทวีปแอฟริกา (Africa)
แอฟริกาเหนือ

ปี 2558 แอฟริ ก าเหนื อ มี มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า 12.6
พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 ร้ อ ยละ 9
ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอียิปต์
มีมูลค่า 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
มากถึงร้อยละ 49 โดยส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาลงทุนขยาย
กิจการในเครือของต่างชาติ (Foreign Affiliates) ในอุตสาหกรรม
การเงิน และเภสัชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังเข้ามาลงทุนในธุรกิจการ
สื่อสารโทรคมนาคม และก๊าซอีกด้วย นอกเหนือจากการลงทุน
ในอียิปต์แล้ว โมรอคโคเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักลงทุนต่างชาติ
สนใจ เนื่องจากโมรอคโคท�ำหน้าที่เป็นฐานการผลิตหลักในทวีป
แอฟริกา ที่ผ่านมา สามารถดึงดูดนักลงทุนชาวฝรั่งเศสให้เข้ามา
ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และดึงดูดนักลงทุนจากประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันตกให้เข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้
แอฟริกาตะวันตก

ปี 2558 แอฟริกาตะวันตกมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเพียง 9.9
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยสาเหตุ
หลักมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไนจีเรีย (ประเทศ
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในทวีปแอฟริกา) ลดลงอย่างมาก เนือ่ งจากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ตกต�ำ่ ประกอบกับปัญหาของสกุลเงินท้องถิน่ และการ
ด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่ล่าช้า ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า
ในไนจีเรีย ลดลงจากเดิม 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557
เหลือเพียง 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม
แม้สภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ จะตกต�ำ่ แต่ผบู้ ริโภคก็ยงั คงจับจ่าย
ใช้สอยกันตามปกติ จึงยังช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ได้บ้าง
แอฟริกากลาง

เงินลงทุนไหลเข้าในแอฟริกากลางลดลงร้อยละ 36 มาอยู่ที่ 5.8
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก
คือ สาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ของ
แอฟริกากลางลดลงอย่างมาก
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ปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้าในแอฟริกาตะวันออกมีมูลค่า 7.8
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2557 เพียงร้อยละ 2 โดย
ในจ�ำนวนนี้ เป็นการลงทุนตั้งฐานการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ในเอธิโอเปียมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ของบริษัทจาก
บังกลาเทศ จีน และตุรกี เพือ่ จะใช้ประโยชน์จาก African Growth
and Opportunity Act (AGOA) และ Economic Partnership
Agreements (EPAs) ในการส่งสินค้าดังกล่าวออกไปขายใน
สหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ รวมถึงเพื่อขายในแอฟริกาและ
ประเทศอื่นๆ ด้วย
ในปีเดียวกัน เคนย่ารองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
มากถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่นักลงทุนกลับมามี
ความสนใจและความเชือ่ มัน่ ต่อบรรยากาศการท�ำธุรกิจในเคนย่า
อีกครัง้ รวมถึงแรงดึงดูดจากตลาดผูบ้ ริโภคภายในประเทศทีก่ ำ� ลัง
เติบโต ดังนัน้ เคนย่าจึงกลายเป็นศูนย์กลางของหลากหลายธุรกิจ
อาทิ การส�ำรวจน�้ำมันและก๊าซ การส่งออก สินค้าและบริการทั้ง
อุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้
เข้ามาลงทุนในเคนย่าและแทนซาเนียเพิ่มขึ้น ทั้งสองประเทศจึง
อนุญาตให้ตา่ งชาติถือหุ้นในกิจการได้ทั้งสิ้น
แอฟริกาใต้

ปี 2558 เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า ในแอฟริ ก าใต้ มี มู ล ค่ า 17.9
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เพียงร้อยละ 2 และ
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในแองโกลา โดยในปี 2558 ที่ผา่ นมานี้
แองโกลาถูกจัดให้เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ด้วยสาเหตุจากการกู้ยืมเงินจากบริษัท
แม่ที่อยู่ในต่างประเทศ เนื่องจากราคาน�้ำมันตกต�่ำ รายได้จาก
น�้ำมันคิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้ทั้งหมดของรัฐบาล และ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้จากการส่งออก สกุลเงินท้องถิ่น
อ่อนค่า และอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของแองโกลา ดังนัน้ บริษทั ในเครือทีอ่ ยูใ่ นแองโกลาจึงเพิม่ วงเงิน
ที่ขอกู้ยืมจากบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อน�ำมาปรับสมดุล
ของงบดุล อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะย�ำ่ แย่ แต่
ก็ยังมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในแองโกลาอยู่บ้าง
อาทิ นักลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาลงทุนสร้างระบบทุน่ รับน�ำ้ มันดิบ
ขนาดใหญ่ (Conventional Buoy Mooring System)
ในปีเดียวกัน แม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในโมซัมบิกจะลดลง
แต่ก็ยังสามารถครองอันดับ 3 ของแอฟริกา ในการเป็นแหล่ง
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศได้ โดยสาเหตุหลักของการที่
มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าลดลงนั้น มาจากความไม่แน่นอนของ
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การเลือกตั้งในปี 2558 ประกอบกับราคาก๊าซที่ตกต�่ำ และการ
ปิดตัวลงของบริษัทเหมืองแร่ของอังกฤษ ขณะเดียวกันทางด้าน
แซมเบียเองก็มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าลดลงเช่นกัน โดยลดลง
มากถึงร้อยละ 48 มาอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก
ขาดแคลนไฟฟ้าและระบบภาษีการท�ำเหมืองแร่ (Mining Tax
Regime) มีความไม่แน่นอน ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นอกจากนี้
ยังประสบปัญหาราคาทองแดงตกต�ำ่ (คิดเป็นร้อยละกว่า 80 ของ
การส่งออกของแซมเบีย) สกุลเงินท้องถิ่นมีความไม่มั่นคง อัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อเงินก�ำไรที่จะ
น�ำกลับมาลงทุนต่อในที่สุด

การลงทุนของบริษท
ั ข้ามชาติขนาดใหญ่
บริ ษั ท ข้า มชาติ ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศก� ำลั ง พั ฒ นาเริ่มเข้า มามี
บทบาทในแอฟริกามากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยนักลงทุน 5 ใน 10 อันดับแรก
ที่เข้ามาลงทุนในแอฟริกามากที่สุด เป็นนักลงทุนที่มาจากกลุ่ม
ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงจีน แอฟริกาใต้ และอินเดียด้วย อย่างไรก็ตาม
นักลงทุนจากกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และฝรั่งเศส ยังคงเป็นนักลงทุนกลุ่มหลักในทวีปนี้อยู่
ทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America
and the Caribbean)
อเมริกากลาง

การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศในเม็ ก ซิ โ กที่ ม ากถึ ง
30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ขับเคลื่อนการ
เติบโตของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในอเมริกากลางให้สงู ขึน้ จากปี
2557 ร้อยละ 14 จนมาอยู่ที่ 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง ขณะเดียวกันการขายเพือ่ ควบรวมกิจการ
ข้ามชาติก็เติบโตและมีมูลค่ามากขึ้นเช่นกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อ
มักเป็นนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา และซื้อกิจการที่อยู่ในธุรกิจ
การสื่อสารโทรคมนาคม และการผลิตขวดแก้วและขวดพลาสติก
อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเม็กซิโกไม่ได้
เติบโตเหมือนกันหมดทุกอุตสาหกรรม บางอุตสาหกรรมประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องเลิกกิจการไป อาทิ อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ต้องเลิกกิจการเนื่องจากราคาแร่และโลหะตกต�่ำอย่าง
ต่อเนื่อง
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ส� ำ หรั บ ประเทศอื่ น ในอเมริ ก ากลาง มี ก ารสร้ า งความสมดุ ล
ระหว่างเงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรมหนึง่ กับเงินลงทุนไหลเข้า
ในอีกอุตสาหกรรมหนึง่ อาทิ เงินลงทุนไหลเข้าในธุรกิจข้อมูลและ
การสื่อสารของเอล ซัลวาดอร์ ลดลงอย่างมาก แต่ชดเชยได้ด้วย
เงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้น 3 เท่า หรือ
เงินลงทุนไหลเข้าในอสังหาริมทรัพย์ของคอสตาริกาลดลงอย่างมาก
แต่ชดเชยได้ดว้ ยการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรม
การผลิตและการเกษตร
อเมริกาใต้

มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเท่ากับ 121 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 6 สืบเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศ
ทีอ่ อ่ นแอและอัตราการค้า (Terms of Trade) ทีแ่ ย่ลง เพราะราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ตกต�่ำอย่างมาก
บราซิลซึ่งเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่ส�ำคัญ
ของอเมริกาใต้กป็ ระสบปัญหาเงินลงทุนไหลเข้าลดลงเช่นกัน โดย
ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ปี 2558 นี้นับเป็นปีที่กิจกรรมด้านการลงทุนทั้งหมดของ
บราซิลลดลงตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม หากไม่น�ำการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตเข้ามาพิจารณาด้วย การลงทุนในตราสารทุน
ก็ถอื ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี อาทิ การลงทุนในตราสารทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมสุขภาพ ยกเว้นการลงทุนในตราสารทุนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ค่อยดีนัก
นอกจากมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า ในบราซิ ล จะลดลงแล้ ว
ในประเทศอื่นๆ ก็ลดลงเช่นกัน อาทิ ชิลีและเปรูได้รับผลกระทบ
จากราคาแร่และโลหะที่ตกต�่ำ โคลอมเบียได้รับผลกระทบใน
อุตสาหกรรมน�้ำมันและเหมืองแร่ แต่มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า
ในธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้น โบลิเวียได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรม
ไฮโดรคาร์ บ อนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การตกต�่ ำ ของราคาส่ ง ออก
อุรุกวัยได้รับผลกระทบในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
แคริบเบียน

มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในแคริบเบียนลดลงร้อยละ 12 จากปี
2557 โดยเป็นการลดลงจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในตริ นิ แ ดดแอนด์ โ ตเบโกซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รองรั บ การลงทุ น จาก
ต่างประเทศที่ส�ำคัญของแคริบเบียน ในปี 2557 แคริบเบียน
มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสูง เนื่องจากเป็นการขายบริษัทของ
ตริ นิ แ ดดแอนด์ โ ตเบโกให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ด ้ ว ยมู ล ค่ า ถึ ง
1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
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“ประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้ามากที่สุด 4 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน
สิงคโปร์ และอินเดีย รวมกันแล้วมีมล
ู ค่ามากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า
ทั้งหมดที่ไหลเข้ามาในเอเชีย”

ปี 2558 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างทางการเงินขนาดใหญ่ใน
กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่าง
การเปลี่ยนผ่าน (Transition Economies) ภาคการธนาคาร และการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจของบริษัทที่
ในปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้าในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่
ระหว่า งการเปลี่ ย นผ่า นมี มู ล ค่า 35 พั น ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ
ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 38
การลงทุนในรัสเซียส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปของการน�ำเงินก�ำไรกลับมา
ลงทุนต่อ โดยทีเ่ งินลงทุนไหลเข้าใหม่ๆ นัน้ แทบจะไม่มี เนือ่ งจาก
ราคาน�ำ้ มันทีต่ กต�ำ่ และสถานการณ์ทางการเมืองทีต่ งึ เครียดท�ำให้
เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเบี่ยงเบน
ความสนใจของนักลงทุนต่างชาติไปจากรัสเซีย การที่ผู้บริโภค
มีความเชื่อมั่นต่อรัสเซียในระดับต�่ำ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
บางบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการ
ผลิต และการธนาคาร จึงทยอยถอนตัวออกจากรัสเซียไป อาทิ
General Motors (สหรัฐอเมริกา) Deutsche Bank (เยอรมนี)
Raiffeisen Bank (ออสเตรีย) เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ที่
ก�ำหนดว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทุกช่องทางรวม
กันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ยิ่งกระตุ้นให้ต่างชาติถอนการลงทุน
ออกจากรัสเซียมากขึ้น
ส� ำ หรั บ คาซั ค สถาน ในปี 2558 ที่ ผ ่ า นมา มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น
ไหลเข้าลดลงจากปีก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ 50 เหลือเพียง
4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากอุปสงค์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ ล ดลง บริ ษั ท ข้ า มชาติ ข นาดใหญ่ ที่ อ ยู ่ ใ น
อุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซต่างชะลอการลงทุนในโครงการใหม่
ราคาพลังงานที่ตกต�่ำส่งผลให้ก�ำไรที่ได้ตกต�่ำตามไปด้วย โดย
เห็นได้จากเงินก�ำไรที่จะน�ำกลับมาลงทุนต่อติดลบ ในปีเดียวกัน
มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า ในยู เ ครนกลั บ เพิ่ ม ขึ้ น มากจาก 410
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 เป็น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
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ประกอบกิจการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ บ างรายยั ง คงมุ ่ ง ลงทุ น ในธุ ร กิ จ หลั ก ของ
เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS)
ต่อไป อาทิ นักลงทุนอังกฤษมุ่งลงทุนในอุตสาหกรรมน�้ำมัน
ของรั ส เซี ย นั ก ลงทุ น มาเลเซี ย มุ ่ ง ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมก๊ า ซ
ของอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุนร่วมกัน
ด้วย อาทิ คาซัคสถานร่วมกับจีนจัดตั้งกองทุนส�ำหรับลงทุนใน
อุตสาหกรรมเหล็ก โลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็ก กระจกแผ่น การกลัน่ น�ำ้ มัน
พลังงานน�้ำ และยานยนต์
การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศในบางอุ ต สาหกรรม
ลดลงอย่ า งมาก อาทิ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์ โดย
ปี 2558 นับเป็นปีแรกที่มีการลดลงของเงินลงทุนไหลเข้าใน
อุตสาหกรรมนี้ สืบเนื่องจากการปิดตัวของโรงงาน General
Motors (สหรัฐอเมริกา) ในรัสเซีย และการลดการผลิตของ Niva
SUV อย่างไรก็ตาม ยังพอจะมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เกิดขึน้ อยูบ่ า้ ง อาทิ การเปิดโรงงานเครือ่ งยนต์แห่งใหม่ของ Ford
(สหรัฐอเมริกา) ซึ่งมีมูลค่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน Yelabuga
เพื่อ supply สินค้าให้แก่บริษัทร่วมทุนของ Ford และบริษัทของ
Ford เองใน Saint Petersburg
เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า ในยุ โ รปตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มั ก อยู ่ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อาหารและยาสูบ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า
เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ยานยนต์ และเภสั ช ภั ณ ฑ์ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
การลงทุ น จากนั ก ลงทุ น ในสหภาพยุ โ รป อาทิ ออสเตรี ย
เนเธอร์แลนด์ กรีซ และอิตาลี นอกจากนี้ ยังมีการเข้ามาของ
นักลงทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนด้วย
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กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ในปี 2558 ยุโรปมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 504
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29 ของการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยประเทศที่เป็นแหล่ง
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ 5 อันดับแรกของยุโรป คือ
ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝั่งเศส และเยอรมนี
การควบรวมกิ จ การข้ า มชาติ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในยุโรป โดยในปี
2558 การขายเพื่อควบรวมกิจการข้ามชาติในยุโรปมีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 295 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็น
ประเทศเป้าหมายของการควบรวมกิจการ โดยยอดการขายเพื่อ
ควบรวมกิจการในอังกฤษมีมลู ค่าสูงถึง 71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(เป็นกิจการเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์และอสังหาริมทรัพย์ 17 และ 12
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล�ำดับ) และยอดการขายเพือ่ ควบรวม
กิจการในฝรั่งเศสมีมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกิจการ
เกี่ยวกับซีเมนต์และพลังงาน 21 และ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามล�ำดับ โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของการควบรวมกิจการมาจาก
ความต้องการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท
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ในปี 2558 อเมริกาเหนือมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเท่ากับ 429
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 25 ของการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน
ไหลเข้าในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงถึง 380 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยเกือบร้อยละ 70 ของจ�ำนวนเงินดังกล่าวเป็นการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต และร้อยละ 9 ของจ�ำนวนเงิน
เดียวกันเป็นการลงทุนในภาคการเงินและการประกันภัย ทั้งนี้
การลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมาจากนักลงทุนยุโรป ร้อยละ
77 นักลงทุนญี่ปุ่น ร้อยละ 11 และนักลงทุนแคนาดา ร้อยละ 7
การขายเพือ่ ควบรวมกิจการข้ามชาติในสหรัฐอเมริกามีมลู ค่า 299
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยร้อยละ 60 ของมูลค่าทั้งหมด อยู่ใน
ภาคการผลิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ที่มี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 25) รองลงมาเป็นภาคบริการ ร้อยละ 40
และภาคการเงินและการประกันภัย ร้อยละ 17
มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในกลุม่ ประเทศแถบเอเชียแปซิฟกิ ยังไม่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้าในออสเตรเลีย
มี มู ล ค่ า 22 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ลดลงจากปี 2557
เกือบร้อยละ 50 ซึง่ สาเหตุของการลดลงนีม้ าจากการเลิกกิจการใน
อุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซ ประกอบกับบริษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่
ของต่ า งชาติ ข อเลื่ อ นโครงการพลั ง งานและทรั พ ยากรหลาย
โครงการออกไปก่อน
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บทสรุป: การคาดการณ์เศรษฐกิจและ
การลงทุนในปี 2560 - 2561
ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2560 - 2561 นั้น มีแนวโน้มว่าจะ
ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศของทุกภาคส่วนของโลก หรือ Global GDP เป็นร้อยละ
3.4 ในปี 2560 และ 3.6 ในปี 2561 ตามล�ำดับ โดยการขยายตัว
ของ Global GDP นี้ เป็นผลมาจากการคาดการณ์การขยายตัว
ของเศรษฐกิ จ ในกลุ ่ ม ประเทศตลาดใหม่ แ ละประเทศก� ำ ลั ง
พัฒนา ส่วนกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าจะมีการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยอัตราการขยายตัวของ GDP จะน้อยกว่ากลุม่ ประเทศ
อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด อัตราการเติบโตของ GDP ถูกคาดการณ์
ไว้ที่ร้อยละ 1.9 และ 2.0 ในปี 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ
ทวี ป อเมริ ก าเหนื อ เศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ ถู ก ขั บ เคลื่ อ นโดย
สหรั ฐ อเมริ ก า มี ก ารคาดการณ์ ว ่ า เศรษฐกิ จ จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
เนื่องจากการบริโภคภาคครัวเรือนมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งเป็นผล
มาจากการว่างงานทีน่ อ้ ยลง ประกอบกับบรรยากาศทางเศรษฐกิจ
ที่ ตึ ง เครี ย ดหลั ง การเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี เริ่ ม ผ่ อ นคลายลง
รวมทั้งราคาพลังงานที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น
ทวีปยุโรป คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง
ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากการขอแยกตัวออกจากสหภาพ
ยุโรปของอังกฤษ รวมถึงปัญหาทางการเมืองในสหภาพยุโรป อาทิ
การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีในฝรั่งเศส และการลงประชามติไม่รบั
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในอิตาลี ซึง่ อาจเป็นต้นเหตุให้อติ าลีขอแยก
ตัวออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น
ทวีปแอฟริกา คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้นมากจาก
ราคาพลังงานที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน
ทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงปรับลดก�ำลังการผลิต
เพื่อแก้ปัญหาอุปทานล้นตลาด
ทวี ป เอเชี ย คาดการณ์ ว ่ า เศรษฐกิ จ จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย
โดยเป็ น การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ของอินเดีย เนื่องจากมีปริมาณธนบัตรฉบับใหม่ไหลกลับเข้า
สู่ระบบตามความต้องการอย่างเพียงพอ หลังจากที่ได้มีการ
ยกเลิ ก การใช้ ธ นบั ต รฉบั บ เก่ า เพื่ อ กวาดล้ า งผู ้ เ ลี่ ย งภาษี แ ละ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศ กับการชะลอตัวของจีนตามทิศทาง
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การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในภาค
การเงินและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อทวีปเอเชียอย่างญี่ปุ่นก็ถูกคาดการณ์ว่าจะ
ปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นที่ผ่านมาประสบกับภาวะเงินฝืดเรื้อรัง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับผลกระทบจาก
Brexit ที่ท�ำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้การส่งออกไม่สามารถ
ขยายตัวได้การลงทุนภาคเอกชนลดลง การบริโภคภาคครัวเรือน
ลดลง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายของ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกนโยบายการ
คลังฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวงเงิน
มากถึง 28 ล้านล้านเยน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เอกสารอ้างอิง
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
Global Investment Trends Monitor No.25, as of 1 February 2017
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World
Investment Report (WIP) 2016
• International Monetary Fund, World Economic Outlook 2016
• International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, as of
16 January 2017
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2559

ขั้นค�ำขอสุทธิ
• ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจ�ำนวนโครงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ยื่นขอรับการ
ส่ ง เสริ ม จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
จ�ำนวน 908 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 301,013 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) จ�ำนวนโครงการและ
มูลค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 69 และ ร้อยละ 213 ตามล�ำดับ
นักลงทุนหลายรายสนใจยืน่ ขอรับการส่งเสริมในกิจการซอฟต์แวร์
ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล จ�ำนวน 180
โครงการ ประกอบกับมีโครงการขนาดใหญ่ที่เงินลงทุนมากกว่า
1,000 ล้านบาท ยื่นขอรับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน
• ในแง่ จ� ำ นวนโครงการ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หมวดบริ ก ารและ
สาธารณูปโภค ร้อยละ 39 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการ
ITC IHQ และ TISO
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แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ขอรับการส่งเสริม
10 อันดับแรก
อันดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แหล่งที่มา

ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
จีน
เนเธอร์แลนด์
ฮ่องกง
ออสเตรเลีย
อเมริกา
เกาหลีใต้
ไต้หวัน
อินโดนีเซีย

จ�ำนวน
โครงการ

264
107
104
41
37
27
29
35
42
3

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

57,466
37,228
32,537
29,924
20,165
12,071
9,320
8,998
6,652
4,972
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“ญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศที่ มี ป ริ ม าณเงิ น ลงทุ น ในการยื่ น ขอส่ ง เสริ ม สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 19 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด”

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริม
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด อาทิ กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานพาหนะ มูลค่า
7,200 ล้านบาท กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำและ/หรือ
ชิน้ ส่วนส�ำหรับอุปกรณ์สารกึง่ ตัวน�ำ มูลค่า 4,731 ล้านบาท กิจการ
ผลิตยางล้ออากาศยาน มูลค่า 4,694 ล้านบาท และกิจการผลิต
รถยนต์เอนกประสงค์ มูลค่า 2,875 ล้านบาท กิจการผลิตชิน้ ส่วน
และอะไหล่ส�ำหรับอากาศยาน มูลค่า 2,290 ล้านบาท กิจการ
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 1,880 ล้านบาท และกิจการ
ผลิตยางหล่อดอกอากาศยาน มูลค่า 1,495 ล้านบาท เป็นต้น
รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริม
คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด อาทิ
กิจการขนส่งทางอากาศ 2 โครงการ มูลค่ารวม 9,881 ล้านบาท
(ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์) กิจการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 โครงการ มูลค่ารวม
17,670 ล้านบาท และกิจการโรงแรม มูลค่า 1,405 ล้านบาท

(ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและจีน) กิจการผลิตยางนอก
ยานพาหนะ มูลค่า 4,370 ล้านบาท กิจการผลิตเส้นใยแก้ว มูลค่า
2,752 ล้านบาท และกิจการผลิตเส้นลวดใยเหล็ก มูลค่า 2,484
ล้านบาท กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 1,788 ล้านบาท
และกิจการผลิตสารซิลิกาชนิดพิเศษ (Highly Dispersible Silica)
มูลค่า 1,400 ล้านบาท

อันดับที่สาม คือ จีน มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริม
คิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด อาทิ
กิจการขนส่งทางอากาศ 9 โครงการ มูลค่ารวม 5,660 ล้านบาท

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
จ�ำนวนโครงการ
ประเภท

(ม.ค.-ธ.ค.)
2558

เงินลงทุน (ล้านบาท)
%

(ม.ค.-ธ.ค.)

%

2559

เปลี่ยน

2558

2559

เปลี่ยน

เกษตรและผลิตผลจากการเกษตร

24

54

+125

9,139

11,836

+30

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

9

15

+67

1,795

5,697

+217

อุตสาหกรรมเบา

23

28

+22

4,404

18,736

+325

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

84

143

+70

17,166

85,286

+397

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์

139

256

+84

27,563

63,729

+131

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

22

58

+164

1,477

39,238

+2,557

บริการและสาธารณูปโภค

236

354

+50

34,533

76,491

+122

รวมทั้งสิ้น

537

908

+69

96,077

301,013

+213
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การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โครงการทีย่ นื่ ขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2559
มีจ�ำนวน 461 โครงการ มูลค่ารวม 215,516 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 51 และร้อยละ 72 ของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมทั้งสิ้น ในแง่ของจ�ำนวนโครงการส่วนใหญ่เป็นการขอรับ
การส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น กิจการซอฟต์แวร์ จ�ำนวน
180 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39 ของจ�ำนวนโครงการที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น

ในแง่ ข องมู ล ค่ า การลงทุ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มู ล ค่ า การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่ารวม 68,865 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทัง้ หมด เช่น กิจการผลิตยางรถยนต์ ยางรถบรรทุกและ
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น
กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ส�ำหรับระบบที่ใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น มูลค่ารวม 62,392 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งหมด

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ม.ค.-ธ.ค.)

จ�ำนวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

ยานยนต์และชิ้นส่วน

47

68,865

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

48

37,397

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

81

62,392

อุตสาหกรรมการเกษตร

55

11,837

ท่องเที่ยว

11

9,285

การแพทย์

13

6,885

180

1,793

10

1,269

5

2,757

11

13,035

461

215,516

ดิจิทัล
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อากาศยาน
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
รวมทั้งสิ้น
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การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในเดือนมกราคมธันวาคม 2559 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
• พื้ น ที่ 20 จั ง หวั ด ที่ มี ร ายได้ ต�่ ำ มี ค� ำ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม
6 โครงการ มูลค่ารวม 1,094 ล้านบาท
• พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริม มีค�ำขอรับการส่งเสริม 247 โครงการ มูลค่ารวม
167,830 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ที่จังหวัด
ระยองและชลบุรี
• โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ�ำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม
2,576 ล้านบาท
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ�ำนวน 1 โครงการ มูลค่า 161 ล้านบาท โดยเป็น
โครงการในกิจการโรงแรม ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
• มีค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในรู ป แบบ
คลั ส เตอร์ จ� ำ นวน 59 โครงการ มู ล ค่ า รวม 122,574
ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตยางรถบรรทุกและยางรถบัส
กิจการผลิตระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ และ
กิจการผลิต Automation Equipment เป็นต้น
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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลในปี 2559

รัฐบาลมีความมุง
่ มัน
่ ทีต
่ อ
้ งการปรับเปลีย
่ นโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยไปสู ่ “เครื่ อ งยนต์ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New
Engines of Growth) ด้วยการต่อยอดความได้เปรียบ
ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยการเติมเต็มด้านวิทยาการสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
ให้เป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย”
ประกอบด้วย

• กลุม่ อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวี ภาพ (Food, Agriculture
& Bio-Tech)
• กลุม่ สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness
& Bio-Med)
• กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics
& Mechatronics)
• กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เ น็ตที่เชื่อ มต่อและบังคับ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
(Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
• กลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง
(Creative, Culture & High Value Services)
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การปรับโครงสร้างองค์กรและแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนรายอุตสาหกรรม โดยจะ
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของรัฐบาล

การขับเคลือ่ น 5 กลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ จึงเป็นการเปลีย่ น “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น
“ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมัน่ คง มัน่ คัง่ และยัง่ ยืน
ให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเปลี่ยนจากปัญหาการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging)
การพัฒนาหุน่ ยนต์ทางการแพทย์ หรือการเปลีย่ นสินค้าโภคภัณฑ์
ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น�้ำตาล มันส�ำปะหลัง ให้กลายเป็น
อาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Nutraceutics) ที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ จึงจะมี
การปรับโครงสร้างองค์กรและแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุน
รายอุตสาหกรรม โดยจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สอดคล้อง
กับ 5 กลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ดังนี้
• กลุ่มที่ 1 Bio Industries เป็นกลุ่มที่ใช้เกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biotechnology) เป็นฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio-Fuel
and Bio-Chemical) การผลิตยา การผลิตอาหารทางการ
แพทย์ เป็นต้น
• กลุ่มที่ 2 Creative and Digital Industries เป็นกลุ่ม
ที่ ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) เป็นฐาน เช่น กิจการด้านซอฟต์แวร์ Data Center
Cloud Service การสร้างภาพยนตร์ อุตสาหกรรมเบา และ
บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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• กลุ่มที่ 3 High Value Services เป็นกลุ่มที่เน้นการบริการ
ที่มีมูลค่าสูง เช่น กิจการ International Headquarters (IHQ)
กิจการ International Trading Centers (ITC) กิจการด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ กิจการด้านการท่องเที่ยว กิจการบริการ
ทางการแพทย์ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ กิจการบริการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
เป็นต้น
• กลุม่ ที่ 4 Advanced Manufacturing เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ขั้ น สู ง เป็ น ฐานในการผลิ ต เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน
อากาศยาน และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
• กลุ่มที่ 5 Basic and Supporting Industries เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials Technology)
และนาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) เป็นฐาน เช่น กิจการ
ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลาสติก โลหะ กระดาษ และวัสดุพิเศษ
เช่น Carbon Fiber, Functional Fiber, Nano Materials เป็นต้น
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้ง 5 กลุ่ม
ข้างต้น มีดังนี้
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Bio Industries

หนึง
่ ในกระแสทีท
่ ว
ั่ โลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาแล้ว คือ ปัญหาโลกร้อนและผลกระทบจากการ
ใช้พลังงานถ่านหิน หลายประเทศหันมาพยายามลด
กิ จ กรรมหรื อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ ยนมาใช้ พลั ง งานทดแทนและ
วั ส ดุ ที่ ย ่ อ ยสลายได้ แ ทน อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฐ านชี ว ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จึงกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและลดการเกิดมลภาวะ

สหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุ โรปมี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและ
ข้ อ บั ง คั บ อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด Bio-Economy
อย่างเป็นรูปธรรม ในกรณีของสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมาย
The Farm Security and Rural Investment Act of 2002 หรือ
ที่เรียกว่า Farm Bill ระบุให้ภาครัฐจัดซื้อสินค้าที่กระทรวงเกษตร
ของสหรัฐ (USDA) รับรองว่าเป็นสินค้าฐานชีวภาพ (Bio-Based
product) และมี สั ด ส่ ว น Bio-Based Content มากที่ สุ ด
ในกรณีของการจัดซือ้ ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 10,000 เหรียญสหรัฐขึน้ ไป
ประกอบกับมีการประกาศใช้ National Bio-Economy Blueprint
ที่ มี ก ารก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไว้ ชั ด เจน ในขณะที่ ส หภาพ
ยุ โรปมี ก ารออกกฎหมายหลายฉบั บ เกี่ ย วกั บ การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน และกฎหมายควบคุมให้วัสดุที่ใช้ในรถยนต์ในประเทศ
สหภาพยุโรปต้องมีคุณสมบัติสามารถย่อยสลายหรือสามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวัสดุ
ทัง้ หมดในรถยนต์ ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
(EU Packaging and Packaging Waste Directive) ครอบคลุม
หลักเกณฑ์ดา้ นบรรจุภณ
ั ฑ์และการจัดการของเสียของบรรจุภณ
ั ฑ์
ในประชาคมยุโรป ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เกิดความตืน่ ตัวในการ
คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรม
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ได้ มี ก ารปรั บ แผนธุ ร กิ จ และเป้ า หมายการผลิ ต
โดยหันมาใช้วัสดุที่ท�ำมาจากพืชมากขึ้น
ประเทศไทย เป็นอีกประเทศที่ตื่นตัวในเรื่องของ Bio-Economy
เช่นกัน เห็นได้จากการที่รัฐบาลได้ก�ำหนดให้กิจการเกษตรและ
เทคโนโลยีชวี ภาพ รวมทัง้ กิจการพลังงานชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Bio-Economy
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึง่ จะใช้อตุ สาหกรรมฐานชีวภาพต่างๆ
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม
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อย่ า งไรก็ ดี การสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ ไม่ เ พี ย งแต่
ต้องสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งถือเป็น Core Technology
ในการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฐ านชี ว ภาพใหม่ ๆ หากแต่
ต้ อ งสนั บ สนุ น เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
Backward และ Forward ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งห่วงโซ่
การผลิต ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมชีวภาพจ�ำเป็นต้องใช้พืช
เป็นวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบจึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเกษตรกรรมของไทยให้เป็น Smart Agriculture พร้อมกับ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยระบบ
ฐานข้อมูลในการพยากรณ์และเตือนภัย เพื่อสร้างเกษตรแม่นย�ำ
(Precision Agriculture) ตลอดจนต้องสนับสนุนการผลิตเครือ่ งจักรกล
การเกษตรหรือหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกร
สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีต้นทุนการผลิตที่
ต�่ำลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น

การส่งเสริมการลงทุนกลุม
่ Bio Industries
การส่งเสริม Bio Industries ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับส�ำนักงาน
ที่ผ่านมาส�ำนักงานก็มีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมในกลุ่ม
Bio Industries อยู่แล้ว ได้แก่ กิจการผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ทั้งที่
เป็นกิจการอาหาร และไม่ใช่อาหาร (Food and Non-Food) กิจการ
ผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Bio-fuel and Bio-chemical)
กิจการ Biotechnology กิจการผลิตยา และกิจการผลิตอาหาร
ทางการแพทย์ โดยมีสถิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนใน
ปี 2559 ของกลุ่ม Bio industries ดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประเภทกิจการ

ยื่นขอรับการส่งเสริม
จ�ำนวนโครงการ

มูลค่า (ล้านบาท)

93

อนุมัติให้การส่งเสริม *
จ�ำนวนโครงการ

มูลค่า (ล้านบาท)

กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
154
32,770
283 *
147,773
กิจการเคมีชีวภาพ
3
4,368
4*
4,468
กิจการเชื้อเพลิงชีวภาพ
23
12,806
36 *
18,267
กิจการผลิตยา
5
1,096
4
3,122
กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์
1
34
1
60
กิจการ Bio Technology
4
583
4
633
รวม
190
51,657
332 *
169,855
ที่มา : ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หมายเหตุ : * ข้อมูลด้านอนุมตั โิ ครงการทีม่ ากกว่าการยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน เนือ่ งจากมีการพิจารณาอนุมตั โิ ครงการทีย่ นื่ มาตัง้ แต่ปี 2557-2559

Bio Industries: โอกาสของประเทศไทย
ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้าเกษตร
อั น เป็ น ผลจากความแตกต่างของภู มิ ป ระเทศและภูมิอากาศ
ในแต่ละภาค ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกหลักสินค้าเกษตรของ
โลก โดยเฉพาะข้าว (ปี 2559 ไทยผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับที่
6 ของโลก แต่ส่งออกเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากอินเดีย
และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2560) มันส�ำปะหลัง (ใน
ปี 2558 ไทยผลิตมันส�ำปะหลังได้สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
รองจากไนจีเรีย แต่มมี ลู ค่าการส่งออกมันส�ำปะหลัง สูงเป็นอันดับ
ที่ 1 ของโลก) และยางพารา (ปี 2558 ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก
สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องใน
ปี 2559 และ 2560) ผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณมากและ
หลากหลาย เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

อุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้
1. พลังงานชีวภาพ (Bio Energy)
2. เคมีชีวภาพ (Bio Chemical)
3. พลาสติกชีวภาพและวัสดุย่อยสลายได้ (Bio Plastic & Bio
Degradable Material)
4. อาหารส�ำหรับอนาคต (Food/Feed for the Future)
5. ยาชีวภาพ (Bio Pharmaceutical)
6. ระบบโรงกลั่นชีวภาพ (Bio Refinery)
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอืน่ ๆ (Bio-based products) เช่น กาว วัสดุ
ก่อสร้าง เส้นใย สารเพิ่มประสิทธิภาพ วัสดุงานบ้านและสวน ปุ๋ย
สารหล่อลื่น สีและสารเคลือบผิว สารท�ำความสะอาด ผลิตภัณฑ์
ดูดซับ และหมึกพิมพ์ที่สกัดจากพืชและผัก เป็นต้น
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งด�ำเนินการ คือ การพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถน�ำผลงานวิจัย
มาใช้ในเชิงพาณิชย์และสามารถดูดซับองค์ความรูจ้ ากผูผ้ ลิตและ
นักวิจัยต่างชาติได้ การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือ
บริษัทต่างชาติที่มีองค์ความรู้เชิงเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หากสามารถ
ด�ำเนินการใน 3 เรือ่ งส�ำคัญนีไ้ ด้ จะเป็นการเติมเต็ม Missing Link
ให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพในลักษณะของ
ห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Creative and Digital
Industries

ภายใต้ น โยบาย Thailand 4.0 “อุ ต สาหกรรม
สร้ า งสรรค์ แ ละอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ” เป็ น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมส�ำคัญที่รัฐบาลต้องการให้เป็นตัวน�ำ
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ ซึ่ ง นอกจากจะ
สามารถสร้ า งมู ล ค่ า ได้ ด ้ ว ยตั ว เองแล้ ว ทั้ ง สอง
อุ ต สาหกรรมยั ง เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ไ ปสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย

ที่ผ่านมาส�ำนักงานมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมดิจทิ ลั มาโดยตลอด โดย
ในปัจจุบันประเภทกิจการด้าน Creative and Digital ที่อยู่ในข่าย
ให้การส่งเสริมแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มดิจิทัล เช่น กิจการพัฒนา High Value-Added Software,
Embedded Software, Enterprise Software และ Digital
Content (เช่น Animation, Characters และ Games) กิจการ
Digital Services กิจการ Cloud Services กิจการ e-Commerce
กิจการ Data Center, Innovation Incubation Center เป็นต้น
2. กลุ่มภาพยนตร์ (Movie) ได้แก่ กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย
กิ จ การบริ ก ารแก่ ธุ ร กิ จ สร้ า งภาพยนตร์ และกิ จ การเขต
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Movie Town)
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเบา (Light Industries) ได้แก่ กิจการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า เครื่องหนัง อัญมณีและ
เครื่องประดับ
4. กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
(Creative Product Design & Development Services)

ในปี 2559 มีผู้สนใจที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
Creative and Digital Industries รวมทั้งสิ้น 336 โครงการ มูลค่า
การลงทุนรวม 29,469 ล้านบาท สูงกว่าปี 2558 ทั้งจ�ำนวน
โครงการและมูลค่าการลงทุน (ปี 2558 มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริม
รวม 186 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 7,225 ล้านบาท) ซึง่ ถือว่า
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างนวัตกรรมมากขึ้น
“อุตสาหกรรมดิจิทัล” โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระแส Digital Transformation
ของธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ที่ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นองค์ ก รเพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการท� ำ งาน อี ก ทั้ ง ยั ง เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการ
เกิ ด Digital Disruption ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารล่ ม สลายของธุ ร กิ จ
เนื่ อ งจากไม่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ ผู ้ อื่ น ในธุ ร กิ จ
เดี ย วกั น แต่ เ ดิ ม นั้ น อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ จ ะเน้ น ไปทาง
ด้ า นการรั บ จ้ า งผลิ ต ซอฟต์ แวร์ เ ป็ น หลั ก โดยมี ก ารขายเป็ น

สถิติการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล ในปี 2559
ประเภทกิจการ

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล
กลุ่มภาพยนตร์
กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
กิจการบริการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวม

ยื่นขอรับการส่งเสริม

อนุมัติให้การส่งเสริม

จ�ำนวนโครงการ

มูลค่า (ล้านบาท)

จ�ำนวนโครงการ

มูลค่า (ล้านบาท)

289
3
41
3
3

9,220
90
20,100
59
29,469

2
2
47 *
3
291

8
80
14,280
57
23,127

ที่มา : ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หมายเหตุ : * ข้อมูลด้านอนุมัติโครงการที่มากกว่าการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากมีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นมาตั้งแต่ปี 2557-2559
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Spending 2016

Data Center Systems
IT Service

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ แต่ปัจจุบันรูปแบบการท�ำธุรกิจเปลี่ยนไป
อีกทั้งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีการแข่งขันสูงมาก ท�ำให้เกิด
Software as a Service ซึ่งเป็นการให้บริการเช่า/ใช้ซอฟต์แวร์
แทนที่การขาย Software อีกทั้งยังเกิด Software Solution ที่รวม
การบริการให้ค�ำปรึกษาและรับออกแบบระบบด้วย
Gartner ได้คาดการณ์ว่าในปี 2560 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
จะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และคาดว่าจะมีมูลค่า
การลงทุนมากกว่า 3.5 ล้านล้านบาท ดังตารางแสดงมูลค่าของ
ซอฟต์แวร์แยกตามประเภทการให้บริการในปี 2559 - 2561
ส� ำ นั ก งานได้ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การซอฟต์ แวร์ ตั้ ง แต่ ป ี 2539
ในประเภท Enterprise Software, Digital Content และ Embedded
Software โดยปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารยกเว้ น ภาษี
เงินได้นิติบุคคลแตกต่างกันตามความส�ำคัญ คือ กิจการพัฒนา
Embedded Software ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ส่วนกิจการพัฒนา Enterprise Software และ Digital Content
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
เพื่อเป็นการรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่
มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส�ำนักงานจึงได้ร่วมกับ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล และภาคเอกชน เพิ่มเติมประเภทกิจการใหม่อีก
3 ประเภท ดังนี้
1. กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High ValueAdded Software) ได้แก่ การพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์
ด้ า นการวิ เ คราะห์ แ ละเชื่ อ มโยงเพื่ อ บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
Big Data, Data Analytics รวมถึง Predictive Analytics การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศและไซเบอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ควบคุม หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง
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Enterprise Software
Communications Service

Device

Spending 2018

Source: Gartner (January 2017)

Business Process Management และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
ใช้ในงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial Software)
โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2. กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ได้แก่
บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน (Software Platform) การบริหาร
จัดการด้านดิจิทัล (Managed Service) การบริการออกแบบ
ระบบสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิทัล (Digital Architecture
Design Service) การบริการทางด้านดิจิทัล เช่น Fintech,
Digitech, MedTech, AgriTech เป็นต้น โดยจะได้รบั การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
3. ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center)
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

ภาพรวมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ในปี 2559 มีผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการ Enterprise Software
หรือ Digital Content มากที่สุด จ�ำนวนทั้งสิ้น 198 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 3,547 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานคนไทย
3,745 คน ผู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา Interactive Application
และ Digital Content โดยเฉพาะด้าน Animation, Computer
Graphic และ Game
กิจการที่มีผู้ได้รับการส่งเสริมเป็นล�ำดับที่ 2 คือ กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จ�ำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ มูลค่า
การลงทุน 386 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนนีเ้ ป็นโครงการของบริษทั
ต่างชาติ 35 โครงการ มีการจ้างงานคนไทย 1,053 คน ล�ำดับ
ถัดมาเป็นการให้ส่งเสริมในประเภท Embedded Software ซึ่งมี
ผู้ขอรับการส่งเสริม 11 โครงการ มูลค่าการลงทุน 146 ล้านบาท
มีการจ้างงานคนไทย 272 คน
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การส่งเสริมการลงทุนภายใต้คลัสเตอร์
ดิจิทัล
จากนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Digital
Hub ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำนักงานจึงได้ประกาศ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึง่ มีอตุ สาหกรรม
ดิ จิ ทั ล เป็ น หนึ่ ง ในคลั ส เตอร์ ที่ ส� ำ คั ญ โดยมี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และภูเก็ตเป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็นจังหวัดน�ำร่องตาม
นโยบาย Smart City ของรัฐบาลด้วย

ส�ำหรับกิจการ High Value-Added Software และ Digital
Services ที่เพิ่มขึ้นมาในปี 2559 นั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ในธุรกิจ Big Data, Data Analytics และ Predictive Analytic
รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม
หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง Business
Process Management และกิ จ การ Fintech รายละเอี ย ด
ดังตารางต่อไปนี้
สถิ ติ ก ารอนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกลุ ่ ม ดิ จิ ทั ล
ในปี 2559
ประเภท

กิจการพัฒนา
Embedded Software
กิจการพัฒนา
Enterprise Software
และ/หรือ Digital
Content
กิจการพัฒนา
High Value-Added
Software
กิจการ e-Commerce
กิจการ Digital Services

จ�ำนวน

เงินลงทุน

(โครงการ)

(ล้านบาท)

การจ้างงาน
ไทย

ต่างชาติ

13

146

272

35

198

3,547

3,745

610

11

68

189

52

38
4

441
27

1,053
78

189
1

ทั้งนี้ มีโครงการด้านดิจิทัลยื่นขอรับการส่งเสริมตามนโยบาย
คลัสเตอร์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 73 โครงการ เป็นโครงการไทย 56
โครงการ ต่างชาติ 17 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 819 ล้านบาท
มีการจ้างงาน 1,875 คน (คนไทย 1,705 คนและต่างชาติ 170 คน)
และที่ส�ำคัญคือ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใน
รูปแบบสหกิจศึกษา โดยมีจำ� นวนนักศึกษาฝึกงานทัง้ สิน้ 546 คน
จังหวัดเชียงใหม่ มีการลงทุนทั้งสิ้น 50 โครงการ ส่วนใหญ่
เป็นกิจการ Enterprise Software และ Digital Content เน้นไป
ทางด้านการท�ำ Animation และ Computer Graphic Design
รวมถึงการพัฒนา Web/Mobile Application นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาจ�ำนวน 383 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จังหวัดภูเก็ต มีการลงทุนทัง้ สิน้ 23 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการ
Enterprise Software และ Digital Content ส�ำหรับใช้ในการ
ท่องเที่ยว เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเส้นทางการเดินเรือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดตามนักท่องเที่ยว เป็นต้น นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาจ� ำ นวน 163 คน จากมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่มา : ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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High Value Services

นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ธุรกิจบริการ
เป็ น อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ ส� ำ นั ก งานให้ ค วามส� ำ คั ญ โดย
เป็นหนึ่งในกลุ่มเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth)
โดยกิ จ การ High Value Services ที่ ส� ำ นั ก งาน
ให้การส่งเสริมประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

• กิจการจัดตั้งส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ (IHQ/ITC)
• กิจการพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics and Airlines) ได้แก่ กิจการ
ขนส่งทางท่อ กิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ
กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์ (DC & IDC)
• กิจการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว (Tourism)
ได้แก่ กิจการโรงแรม กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม กิจการ
สวนสนุก และกิจการศูนย์ประชุมขนาดใหญ่
• กิจการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Training, Calibration, Testing)
ได้แก่ กิจการศูนย์ออกแบบทางวิศวกรรม กิจการบริการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
และกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
• กิจการด้านบริการทางการแพทย์ (Medical Services) ได้แก่
กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
สถิติการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม High Value Services
ในปี 2559
ประเภทกิจการ

กลุ่มศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
(IHQ/ITC)
กลุ่มพัฒนาโลจิสติกส์
กลุ่มด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กลุ่ม Medical
Services
รวม

ยื่นขอรับการส่งเสริม

อนุมัติให้การส่งเสริม

จ�ำนวน
โครงการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

จ�ำนวน
โครงการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

223

13,120

206

5,700

38 130,600
12
7,430

55 119,600
9
2,400

4

4

2

30

3

400

1

56

280 151,554

ในปี 2559 กิจการในกลุม่ High Value Services มีจำ� นวนโครงการ
และเงินลงทุน ในส่วนการยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน และการ
อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน สูงกว่าปี 2558 ลงทุน (ปี 2558
มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมรวม 209 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม
18,264 ล้านบาท) แสดงถึงความสนใจในการลงทุนในกิจการ
High Value Services ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

ปี 2560: ปีแห่งการเติบโตด้านกิจการ
High Value Services
ในปี 2560 คาดว่ากิจการในกลุ่ม High Value Services จะมีการ
เติบโตอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้าน
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและ
ใบอนุญาตท�ำงานให้แก่นักลงทุน การแก้ไขกฎหมายศุลกากร
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มากขึ้น และการแก้ไข
กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ส� ำ หรั บ กิ จ การบริ ก ารทางการแพทย์ (Medical Services)
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2560 ใหเปดสงเสริมกิจการบริการทางการแพทยเพื่อ
กระตุนใหเกิดการลงทุน ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ทางการบริการทางการแพทยครบวงจร โดยเปดประเภทให
สงเสริม 4 กิจการ ไดแก

273 127,786

ที่มา : ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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1. กิ จ การบริ ก ารสาธารณสุ ข ดานแพทย แ ผนไทย เพื่ อ เป  น
ทางเลือกสําหรับการบริการในอนาคต โดยจะไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2. กิจการศูนยการแพทยเฉพาะทางดานหัวใจ (โรคหลอดเลือด
หัวใจผาตัดหัวใจและหัวใจลมเหลว) ดานมะเร็ง (เคมีบําบัด
และรังสีวิทยา) และดานไต (ศูนยไตเทียม) ซึ่งเปนโรคที่เปน
สาเหตุของการเสียชีวติ ในลําดับตนๆ ของคนไทย ซึง่ จะไดร บั
สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป
3. กิ จ การสถานพยาบาลให  ก ารส  ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่
เฉพาะเพื่ อ เป น การกระจายการให บ ริ ก ารไปอยางทั่ ว ถึ ง
สําหรับประชาชนในพื้นที่หางไกล โดยใหการสงเสริมกิจการ
สถานพยาบาลเฉพาะใน 20 จังหวัดที่มีรายไดตอหัวต�่ำ หรือ
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดน ซึ่งจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนเวลา 8 ป
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4. กิ จ การบริ ก ารขนส ง ผู  ป  ว ยแพทย ห รื อ อุ ป กรณ  ก ารแพทย 
ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางเรือ เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึ ง สถานพยาบาลได  ร วดเร็ ว ซึ่ ง จะได  รั บ สิ ท ธิ ย กเว น
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
จากการสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ของรั ฐ บาล รวมทั้ ง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนทีเ่ น้นและให้ความส�ำคัญกับกิจการ High Value
Services มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพิ่มประเภทกิจการ
ใหม่ๆ ด้านบริการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการ
ลงทุนในธุรกิจบริการ จึงคาดการณ์ว่าในปี 2560 กิจการ High
Value Services จะมีการขยายตัวมากกว่าในปี 2559 ที่ผา่ นมา

6/15/2560 BE 09:04

รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

99

Advanced
Manufacturing

ส�ำหรับกลุ่มกิจการ Advanced Manufacturing นี้
มี 2 อุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
และเป็นดาวเด่นในกลุ่มนี้คือ อุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์
ปี 2559 เป็นปีส�ำคัญของการด�ำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยมี
เป้าหมายส�ำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ท�ำให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความผั น ผวนของภาวะเศรษฐกิ จ โลก แต่ เริ่ ม
มี สั ญ ญาณการฟื ้ น ตั ว ที่ ดี ขึ้ น จากรายงานการผลิ ต รถยนต์
ในปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,944,417 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558
ร้อยละ 1.6 ซึ่งหากแยกตามประเภทของรถยนต์พบว่าปริมาณ
การผลิตของรถยนต์นงั่ ในปี 2559 มีจำ� นวน 811,805 คัน คิดเป็น

ร้อยละ 41.7 ของยอดการผลิตทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 ขณะที่
รถยนต์โดยสารขนาดต�ำ่ กว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึน้ ไปผลิต
ได้ 182 คัน ลดลงละ 59.1 รถบรรทุกผลิตได้ทงั้ สิน้ 1,132,430 คัน
ลดลงร้ อ ยละ 1 และรถกระบะขนาด 1 ตั น ผลิ ต ได้ ทั้ ง สิ้ น
1,102,816 คัน เท่ากับร้อยละ 56.7 ของยอดการผลิตทั้งหมด
ลดลงร้อยละ 1.2 และรถบรรทุกขนาดต�ำ่ กว่า 5 ตัน มากกว่า 10 ตัน
ผลิตได้ 29,614 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
หน่วย: จ�ำนวน (คัน)
รถนั่งส่วนบุคคล

ปี พ.ศ.

ยอดผลิต
รวมทั้งหมด

<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

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายงานระบุว่า มีการผลิตเพื่อส่งออกจ�ำหน่ายต่างประเทศ จ�ำนวน 1,167,574 คัน เท่ากับร้อยละ 60 ของยอดการผลิตทั้งหมด
ลดลงร้อยละ 2.8 จากปี 2558 แยกเป็นยอดผลิตรถยนต์นงั่ เพือ่ ส่งออก จ�ำนวน 479,282 คัน เท่ากับร้อยละ 59 ของยอดผลิตรถยนต์นงั่
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และยอดการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน เพื่อส่งออก 688,292 คัน เท่ากับร้อยละ 62.4 ของยอดการผลิต
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

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตลาดในประเทศยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสร้าง
ภาษี ใ หม่ ส่ ง ผลให้ ผู ้ บ ริ โ ภคในประเทศเร่ ง ซื้ อ รถยนต์ ใ นปี
2558 ก่อนปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตตามการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้ในปี 2559 รถยนต์มียอดขาย
ในประเทศจ�ำนวน 768,788 คัน ลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลา
เดียวกัน ร้อยละ 3.9 ในขณะทีส่ ง่ ออกรถยนต์สำ� เร็จรูป 1,188,515
คัน ลดลงร้อยละ 1.4 มีมูลค่าการส่งออก 631,845 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.6 ส่ ว นรถจั ก รยานยนต์ มี จ� ำ นวนส่ ง ออก
924,917 คัน (รวม CBU และ CKD) ลดลงร้อยละ 14.5 โดยมี
มูลค่า 48,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

แนวโน้มการผลิตรถยนต์ในปี 2560
ทัง้ นีส้ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการผลิตรถยนต์
ในปี 2560 ประมาณ 2,000,000 คัน มากกว่าปี 2559 ซึง่ มีจำ� นวน
1,944,417 คัน เพิ่มขึ้น 55,583 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดย
แบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,200,000 คัน หรือ
ร้อยละ 60 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
ในประเทศประมาณ 800,000 คัน หรือร้อยละ 40 ของยอด
การผลิตทั้งหมด
หน่วย: ล้านบาท

ปี พ.ศ.

มูลค่าทั้งหมด

2558
2559

รถยนต์ (CBU)

มูลค่าเครื่องยนต์

มูลค่าชิ้นส่วน และอะไหล่

จ�ำนวน (คัน)

มูลค่า

840,236

1,204,895

591,512

32,481

23,468

891,860

1,188,515

631,84

43,717

29,316

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานการณ์การลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์

แนวโน้มยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
m of vehicles sold per year

% of new car sales

100%

140

90%

120

80%

100

70%

80

60%

60

40%

50%
30%

40

20%

20
0

10%

2015
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2020

2025

2030

2035

ICE +
HEV
BEV
PHEV
EV % of
new sales

ในปี 2559 มี โ ครงการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมรถยนต์ ไ ด้ รั บ
การส่ ง เสริ ม ทั้ ง สิ้ น 52 โครงการ มู ล ค่ า 60,554 ล้ า นบาท
ลดลงร้อยละ 29 ดังนั้นประเทศไทยมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์
เพื่ อ ให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และยั ง เป็ น ประเทศ
ที่ น ่ า ลงทุ น โดยการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการผลิ ต ไปสู ่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next - Generation Automotive)
โดยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ซึ่งมีศักยภาพสูง

0%
2040
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Next - Generation Automotive
อุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันก�ำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของ
การเปลี่ ย นผ่ า นทางเทคโนโลยี (Technology Disruption)
จากเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน (Internal Combustion Engine :ICE)
สูร่ ถยนต์แห่งอนาคต (Future Car) ซึง่ ผูผ้ ลิตพยายามวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเพื่อตอบสนองกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-Generation Automotive)” เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศและต้องใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการผลิตตลอด
ทุกกระบวนการผลิต ทั้งเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพสูงด้านห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain)

การสนับสนุนการผลิตยานยนต์
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
(Electrical Vehicle)
รถยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle) เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงาน
จากไฟฟ้ า ซึ่ ง เป็ น พลั ง งานสะอาด เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับความคาดหมายว่าจะ
เป็นเทคโนโลยีที่จะมาแทนเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal
Combustion Engine :ICE) อนาคต ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car)
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2560 เห็ น ชอบเปิ ดให้ การส่ ง เสริ ม กิ จ การผลิ ต รถยนต์ไ ฟฟ้า
ตลอดจนกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และกิจการสถานี
บริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดังนี้
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 3 แบบ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่
ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle:
HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric
Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric
Vehicle: BEV) โดยให้สง่ เสริมการผลิตทัง้ รถยนต์นงั่ รถกระบะ และ
รถโดยสาร และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามระดับ
เทคโนโลยีในการผลิต และก�ำหนดเงื่อนไข ดังนี้
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1. กิ จ การผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า แบบผสม (Hybrid Electric
Vehicle-HEV) จะต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (Package)
ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิต
หรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ ส่วนสิทธิประโยชน์จะได้รับเฉพาะ
การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In
Hybrid Electric Vehicle-PHEV) จะต้องเสนอเป็นแผนงานรวม
(Package) ที่ ป ระกอบด้ ว ย โครงการประกอบรถยนต์
และโครงการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ โดยจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี ทั้งนี้หากมีการผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญมากกว่า
1 ชิ้น จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ
1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี
3. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric
Vehicle-BEV) จะต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (Package) ที่
ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิตหรือ
ใช้ชนิ้ ส่วนส�ำคัญ โดยจะได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 5-8 ปี ทั้งนี้หากมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ
มากกว่า 1 ชิน้ จะได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ ขึน้
ชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี
4. กิ จ การผลิ ต รถโดยสารไฟฟ้ า แบบแบตเตอรี่ (Battery
Electric Bus) จะต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (Package)
ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการ
ผลิ ต หรื อ ใช้ ชิ้ น ส่ ว นส� ำ คั ญ โดยจะได้ รั บ การยกเว้ น อากร
ขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และหากมี
การผลิ ต หรื อ ใช้ ชิ้ น ส่ ว นส� ำ คั ญ มากกว่ า 1 ชิ้ น จะได้ รั บ
ยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี รวมแล้ว
ไม่เกิน 6 ปี หากเป็นกิจการ SMEs จะได้รบั สิทธิประโยชน์ตาม
มาตรการส่งเสริม SMEs ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี
กิจการผลิตชิน้ ส่วนส�ำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ให้ได้รบั การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ได้แก่ กิจการผลิตแบตเตอรี่ กิจการ
ผลิต Traction Motor กิจการผลิตระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้า
หรือชิ้นส่วน กิจการผลิตระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ กิจการ
ผลิตระบบควบคุมการขับขี่ กิจการผลิต On-Board Charger
กิจการผลิตสายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ กิจการ
ผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter กิจการผลิต
Portable Electric Vehicle Charger กิจการผลิต Electrical
Circuit Breaker กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ
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(EV Smart Charging System) และกิจการผลิตคานหน้า/คานหลัง
ส�ำหรับรถโดยสารไฟฟ้า และหากตัง้ โครงการลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับสิทธิประโยชน์
เพิม่ เติม คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี
กิ จ การสถานี บ ริ ก ารอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ส� ำ หรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
จะต้องเสนอแผนการจัดหาอุปกรณ์และชิ้นส่วน จะต้องเสนอ
แผนพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Smart Charging
System) โดยให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และ
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
จากมาตรการส่งเสริมข้างต้น คาดการณ์ว่าจะมีผู้ประกอบการ
ในกลุ ่ ม ยานยนต์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งานไฟฟ้ า (Electrical
Vehicle) รวมถึงชิ้นส่วนและสถานีอัดประจุไฟฟ้า มีความสนใจ
ที่จะมาลงทุนในประเทศไทย และขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
ช่วงปี 2560-2561 นี้

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักร
อัตโนมัติและหุ่นยนต์
ปัจจุบันประเทศไทยมีฐานการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ทีม่ แี นวโน้มว่าจะมีความต้องการใช้วทิ ยาการหุน่ ยนต์และอุปกรณ์
อัตโนมัตติ ามสายการผลิตมากขึน้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบและ
ผลิตหุน่ ยนต์ทใี่ ช้ในงานบริการ เช่น หุน่ ยนต์ดแู ลผูส้ งู อายุ เป็นต้น
ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างอุตสาหกรรม
การผลิตหุน่ ยนต์เป็นอุตสาหกรรมใหม่และช่วยทดแทนการน�ำเข้า
อุปกรณ์อตั โนมัตแิ ละหุน่ ยนต์จากต่างประเทศทีม่ มี ลู ค่าประมาณ
6 แสนล้านบาทต่อปี
อุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ แ ละหุ ่ น ยนต์ มี ก ารออกแบบ
เป็นหัวใจส�ำคัญ โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
• ส่วนที่ 1 การผลิตชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ เช่น โครงสร้างหุน่ ยนต์
เซ็นเซอร์ เป็นต้น

มูลค่าการน�ำเข้าระบบอัตโนมัติ
มูลค่าการน�ำเข้าระบบอัตโนมัตมิ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ปี 2557 มีมลู ค่า
การน�ำเข้า 292 พันล้านบาท โดยปี 2555 มีมูลค่าการน�ำเข้า
266 พันล้านบาท เนื่องจากการน�ำเข้าเพื่อทดแทนจากน�้ำท่วม
โดยความต้องการเทคโนโลยีอัตโนมัติสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ระบบล�ำเลียง (Conveyor) ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเฉพาะที่
(Specialized Operation) และระบบการบรรจุ (Packing)
หน่วย : พันล้านบาท

Automation

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เครื่องจักร

70

82

113

97

101

อุปกรณ์และชิน้ ส่วน

124

134

179

167

165

รวม

194

216

292

265

266

ทีม่ า: เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2559

มูลค่าการส่งออกระบบอัตโนมัติ
มูลค่าการส่งออกระบบอัตโนมัตใิ นภาพรวมอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้
เล็กน้อย และเมือ่ เทียบกับมูลค่าการน�ำเข้าพบว่ายังขาดดุลการค้า
ประมาณ 132,000 ล้านบาท
หน่วย : พันล้านบาท

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

ทีม่ า: เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2559

ความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติของ
• ส่ ว นที่ 2 การพั ฒ นาระบบควบคุ ม หรื อ สมองกล เช่ น ภาคอุตสาหกรรมไทย
การพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

• ส่วนที่ 3 การติดตัง้ ระบบอัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์ในการผลิตหรือ
บริการ (System Integration)

• ร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มีแผนการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ ภายใน 1-3 ปี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกชนรายใหญ่

• ส่วนที่ 4 การบริการและสนับสนุน เช่น การซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น
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ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์
Robots
ผูผลิตชิ้นสวน/อุปกรณ

ผูพัฒนาสมองกล ซอฟตแวร

• โครงสรางหุนยนต ชิ้นสวนโลหะ
พลาสติก
• อุปกรณการเคลื่อนที่
เคลื่อนไหว มอเตอร
• เซ็นเซอร

• Controller PLC
• Embedded Software
• ซอฟตแวรที่ใชในการควบคุม
สั่งการ และประมวลผล

System Integration
ผูติดตั้งระบบอัตโนมัติ
หรือหุนยนตในการผลิต
หรือบริการ

Service
Robots

Industrial
Robots

Maintenance

Manufacturing

Programming

Engineering

• ร้อยละ 16 ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มีแผนการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ ภายใน 3-5 ปี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกชนขนาดกลาง
• ร้อยละ 34 ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มีแผนการ
ปรั บ เปลี่ ย นมาใช้ หุ่ น ยนต์ ห รื อ ระบบอั ต โนมัติ หลัง จากนี้
อย่างน้อย 5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกชนขนาดเล็ก
ทั้งนี้ การน�ำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน คาดการณ์ว่า
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 10.7 ต่อปี
ระหว่างปี 2559 - 2563 เนื่องจากการผลิตในประเทศไทยยังมี
ข้อจ�ำกัดในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิต เทคโนโลยี คุณภาพ
และความมั่นใจของผู้ซื้อ
ปัจจุบนั มีผใู้ ห้บริการออกแบบและติดตัง้ ระบบอัตโนมัติ (System
Integrator: SI) ในประเทศไทย จ�ำนวนประมาณ 100 ราย และ
มีผู้ผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ประมาณ 300 ราย
โดยบางส่วนมีความสามารถในการเป็น SI ด้วย
ส�ำหรับตลาดหุ่นยนต์โลกมีแนวโน้มเติบโตสูงมาก โดยส�ำนักงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไต้หวันคาดการณ์ว่า ในปี 2563
ตลาดหุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีมูลค่ารวม 1.4 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าตลาดรถยนต์โลก โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่
เป็นยักษ์ใหญ่ของตลาดหุ่นยนต์ประกอบของโลกมีสัดส่วนถึง
ร้ อ ยละ 52 รองลงมาได้ แ ก่ ยุ โรป โดยส่ ว นแบ่ ง การตลาด
รายบริษัท เรียงตามล�ำดับ ได้แก่ YASKAWA (ญี่ปุ่น ร้อยละ 23),
FANUC (ญี่ปุ่น ร้อยละ 22), KUKA (เยอรมนี ร้อยละ 15) และ
ABB (สวิสเซอร์แลนด์ ร้อยละ 13)
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักร
อัตโนมัติ
นับตัง้ แต่เริม่ ใช้นโยบายใหม่ตงั้ แต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีค�ำขอรับการส่งเสริม
12 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,526 ล้านบาท และได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุนแล้ว 11 โครงการ เงินลงทุนรวม 872
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โครงการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม
ในช่ ว ง 1-2 ปี ข ้ า งหน้ า คาดว่ า ทั้ ง ตลาดโลกและตลาด
ในประเทศไทยจะมีความต้องการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมากขึ้น เนื่องจาก
มีความตื่นตัวในการยกระดับภาคการผลิตไปสู่ Industry 4.0 ซึ่ง
จะมีการใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดย
เครื่ อ งจั ก รในอนาคตจะมี ค วามเป็ น อั จ ฉริ ย ะ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ความสามารถในการผลิตหรือบริการที่มากขึ้น ความสามารถ
ในการท� ำ งานด้ ว ยตนเอง ความยื ด หยุ ่ น และการปรั บ ตั ว
ให้เข้ากับเงื่อนไขการผลิต มีความสามารถในการตรวจสอบ
และคาดการณ์ ล ่ ว งหน้ า ได้ รวมทั้ ง การมี โ ปรแกรมส� ำ หรั บ
ตรวจสอบและดูแลสุขภาพของเครือ่ งจักร เพือ่ ยืดอายุการท�ำงาน
ของเครื่องจักร อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผน
การผลิตและประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร จึง
ท�ำให้แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ ่ น ยนต์ เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการใช้ ข องภาคอุ ต สาหกรรม
จะสูงขึ้นมากในอนาคตอันใกล้นี้
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Basic and Supporting
Industries

กิ จ การ Basic and Supporting Industries
เป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมส� ำ คั ญ ที่ มี ทั้ ง ส่ ว นของ
การผลิ ต ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง และอุ ต สาหกรรม
สนั บ สนุ น ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น การพั ฒ นาประเทศ
ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

กลุ่มนี้ประกอบด้วยหลายกิจการ เช่น โลหะ เซรามิกส์ พลาสติก
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี กระดาษ หรือ วัสดุสมัยใหม่ เช่น Carbon
Fiber, Medical Fiber, Functional Fiber หรือ Nano Materials
รวมทั้ง กิจการงานโครงสร้างส�ำหรับอุตสาหกรรม (Fabrication)
และกิจการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

การเติบโตของกลุ่มเคมีภัณฑ์
พลาสติก และกระดาษ
ในปี 2559 มีผู้สนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม Basic
and Supporting Industries จ�ำนวนมาก ทั้งนักลงทุนรายใหญ่
และผู้ประกอบการ SMEs ส�ำหรับกิจการเคมีภัณฑ์ พลาสติก
และกระดาษ มีจ�ำนวน 105 โครงการ เงินลงทุนรวม 49,640
ล้านบาท โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 มากกว่า 8 เท่า
(ในปี 2558 มีค�ำขอรับการส่งเสริมยื่นเข้ามาจ�ำนวน 35 โครงการ
เงินลงทุนรวม 6,150 ล้านบาท)
ในจ�ำนวน 105 โครงการนี้ เป็นค�ำขอในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์มากที่สุด คือ 86 โครงการ เงินลงทุนรวม 46,986
ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส�ำคัญและน่าสนใจ ได้แก่
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่ การอุตสาหกรรม เช่น กลีเซอรีน
บริสทุ ธิ์ ก๊าซไฮโดรเจนความบริสทุ ธิส์ งู และ Silicone Elastomer
เป็นต้น จ�ำนวน 28 โครงการ เงินลงทุน 9,662 ล้านบาท
• กิจการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์หรือพอลิเมอร์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
3 โครงการ เงินลงทุน 4,368 ล้านบาท
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ จ�ำนวน 9 โครงการ เงินลงทุน 22,483 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยผลิตในประเทศไทยมาก่อน เช่น
Specialty Polyamide, Methyl Pentanediol, Hydrogenated
Styrenic Block Copolymer และ Isoprenol เป็นต้น
• กิ จ การผลิ ต พลาสติ ก รี ไซเคิ ล เช่ น เม็ ด พลาสติ ก รี ไซเคิ ล
9 โครงการ เงินลงทุน 546 ล้านบาท
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ผู้ประกอบการ SMEs กับกิจการ
Basic & Supporting Industries
ส� ำ นั ก งานเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของผู ้ ป ระกอบการ SMEs
มาโดยตลอดและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มนี้เป็นการ
เฉพาะมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งกิจการในกลุ่ม
Basic and Supporting Industries เป็นหนึง่ ในกิจการทีผ่ ปู้ ระกอบการ
SMEs ให้ความสนใจลงทุนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
พลาสติกและสิ่งพิมพ์
ในปี 2559 โครงการทีย่ นื่ ขอรับการส่งเสริมตามนโยบาย SMEs มี
จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 112 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 3,432 ล้านบาท
โดยโครงการในหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มีมูลค่า
สูงสุด คือ เงินลงทุนรวม 1,315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของ
มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2559 มีโครงการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยตั้งโครงการอยู่ใน
จังหวัดชลบุรีและระยอง จ�ำนวน 5 โครงการ มีเงินลงทุนรวม
24,672 ล้านบาท โดยเป็นโครงการผลิตพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์
จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 3 โครงการ
เงินลงทุนรวม 4,450 ล้านบาท และกิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิด
พิเศษ 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 20,222 ล้านบาท

6/15/2560 BE 09:04

รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ในจ� ำ นวนนี้ มี โ ครงการที่ ถื อ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทยทีย่ นื่
ค�ำขอและได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2559 คือโครงการผลิต
Polylactic Acid หรือ PLA ซึ่งจะเป็นโรงงานผลิต PLA แห่งแรก
ของประเทศไทย เป็นการผลิตต่อเนือ่ งจากวัตถุดบิ คือ Lactic Acid
ที่ได้รับส่งเสริมและเริ่มผลิตมาแล้วก่อนหน้านี้ และเป็นพลาสติก
ชีวภาพชนิดที่ 2 ที่จะมีการผลิตในประเทศไทย นอกเหนือจาก
การผลิตเม็ดพลาสติก Polybutylene Succinate หรือ PBS
ที่เริ่มผลิตแล้วในปัจจุบัน
ส� ำ หรั บ PLA เป็ น พลาสติ ก ชี ว ภาพชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส ามารถย่ อ ย
สลายเป็ น ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละน�้ ำ ได้ ด ้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย ์
ในธรรมชาติภายหลังจากการใช้งาน ผลิตจากการน�ำน�้ำตาล
ทรายมาผ่านกระบวนการทางเคมีได้ Lactic Acid, Lactide
แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการ Polymerization ได้โพลิเมอร์ทเี่ รียกว่า
Polylactic Acid โดยทั่วไปเม็ดพลาสติก PLA สามารถน�ำมา
ขึ้ น รู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ ส� ำ หรั บ การใช้ ง านที่ ไ ม่ ต ้ อ งการ
การทนต่อความร้อนสูงมากนัก เช่น ฟิล์มส�ำหรับห่อหุ้มอาหาร
ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น กล่อง จาน แก้วน�้ำ
ถุงใส่ของ เป็นต้น หรือน�ำมาผลิตเป็นเส้นใย สิ่งทอ และเสื้อผ้า
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของ PLA
ให้ทนความร้อนสูง มีความแข็งแรง ทนต่อการแตกหัก มีความ
มันวาว และต้านทานการขูดขีด สามารถน�ำไปใช้แทนเม็ดพลาสติก
ชนิด ABS, PP และพลาสติกวิศวกรรมส�ำหรับขึ้นรูปเป็นสินค้า
ประเภทคงทน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์
ปัจจุบนั ผู้บริโภคให้การยอมรับและเลือกใช้พลาสติกชีวภาพเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ
ได้ก�ำหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการใช้พลาสติก
ชีวภาพ เช่น การออกกฎหมายห้ามใช้ถุงที่ไม่สามารถย่อยสลาย
ได้เองตามธรรมชาติ และการก�ำหนดสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
ชีวมวล เป็นต้น จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าความต้องการพลาสติก
ชีวภาพจะเพิม่ สูงขึน้ และส่งผลให้อตุ สาหกรรมการผลิตพลาสติก
ชีวภาพเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
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ภาวะการลงทุนในกิจการผลิต
พลังงานไฟฟ้า
กิ จ การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ยั ง คงได้ รั บ ความสนใจขอรั บ
การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 3 - 8 ปี ตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
โดยเชื้ อ เพลิ ง จากขยะหรื อ ของเสี ย จากอุ ต สาหกรรมจะได้
สิทธิประโยชน์สูงสุด คือ ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 8 ปี โดยไม่ก�ำหนด
วงเงินภาษีทจี่ ะได้รบั ยกเว้น โดยมีจำ� นวนโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม
ตลอดทั้งปี 2559 รวมทั้งสิ้น 100 โครงการ ขนาดก�ำลังผลิตรวม
1,211 เมกะวัตต์ ตามตารางดังนี้
ชนิดเชื้อเพลิง

จ�ำนวน
(โครงการ)

ก�ำลังผลิต
(เมกะวัตต์)

ก๊าซธรรมชาติ

6

618.0

เชื้อเพลิงชีวมวล

8

125.1

ก๊าซชีวภาพ

8

17.7

62

255.6

- Solar Rooftop

9

76

พลังงานลม

1

10.0

ขยะและเศษของเสีย

4

165.0

ลมร้อนจากกระบวนการผลิต
(Waste Heat)

1

12.0

100

1

พลังงานแสงอาทิตย์
- Solar Farm

รวม

โครงการที่ส�ำคัญที่น่าสนใจ เช่น โครงการน�ำน�้ำมันยางด�ำ (Black
Liquor) ซึ่งเป็นกากของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและ
เยื่อกระดาษ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 135 เมกะวัตต์
และไอน�้ำ 464 ตันต่อชั่วโมง ตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการ
น�ำเชื้อเพลิงจากขยะมาผลิตไฟฟ้าขนาดรวม 18 เมกะวัตต์ ตั้งที่
จังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตร เป็นต้น
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กิจกรรมส�ำคัญ
ในรอบปี 2559
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กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี 2559

งานสัมมนาและนิทรรศการ Opportunity Thailand 2017 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนครั้งที่ 2 (2nd Honorary Investment Advisor Meeting) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้น�ำคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ด้านการลงทุนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

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

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

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

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบาย
การดึงดูดการลงทุนแก่หัวหน้าส�ำนักงานบีโอไอ 14 แห่งทั่วโลก
ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
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พิธีท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี บีโอไอ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2559
ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

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

พิธีท�ำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

จัดงานสัมมนา “นโยบายรัฐกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

รับคณะจากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) ซึ่งน�ำคณะนักลงทุน
จากไต้หวัน เข้าขอค�ำปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศไทย กิจการรีไซเคิลและผลิต
พลังงานจากขยะชุมชน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
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ที่ตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และหน่วยงานภายใน

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

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

ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท�ำงาน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2209-1100
โทรสาร 0 2209-1194
อีเมล์: visawork@boi.go.th
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-6

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

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

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

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

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

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

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

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

Stockholm

Shanghai

New York

Beijing

Paris

Osaka

Tokyo

Seoul
Taipei
Sydney
Los Angeles
Frankfurt

Mumbai
Guangzhou

Tokyo

Shanghai

Osaka

Beijing

Thailand Board of Investment Tokyo Office
Royal Thai Embassy
8th Floor Fukuda Building West, 2-11-3
Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel. : +81 3 3582 1806
Fax : +81 3 3589 5176
E-mail : tyo@boi.go.th
Thailand Board of Investment Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Osaka
Bangkok Bank Bldg. 7th Floor
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Hu
Osaka 541-0056 Japan
Tel. : +81 6 6271 1395
Fax : +81 6 6271 1394
E-mail : osaka@boi.go.th

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

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

Taipei

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

Seoul

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

Mumbai

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

Frankfurt

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

Book boi 2560.indb 115

115

Paris

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

Stockholm

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

New York

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

Los Angeles

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

Sydney

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

ประธานคณะท�ำงาน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
คณะท�ำงาน

นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
นายวีระ ชัยวีระวัฒนะ
นายปิยะ อุดมก้านตรง
นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
นายพลพัฒน์ นภาวรานนท์
นางสุภาดา เครือเนตร
นางสาวสุวิดา ธัญวงษ์
นางสาวทินภา อภัยวงศ์
นางสาวสิริพร นาคเจือ
นางสาวศิรินาถ ไชยลาโภ
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นายวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ
นายเลิศชาย เอี่ยมไธสง
นางสาววันทนา ทาตาล
นายปรมะ ไชยะสุชีวะ
นางสาววนิดา อิทธิกุล
นางสาวสรัลลักษณ์ สายสุริยา
นางสาวดวงกมล เทียนมณี
นางสาวอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว
นายศุทธิภณ เหลืองทองค�ำ

คณะท�ำงานและเลขานุการ

นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวณัฐวีณ์ ทวีพงศภัทร์
นางสาวอิสริยา เฉลิมศิริ
นางสาวนิศารัตน์ เขียนนิล
นายณพิสิษฐ์ วงษ์ประยูร
นางสาวนันทนา ลีละภมรกิจ
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