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เมื่อมองย้อนกลับไปในปี	 2554	 นับเป็นปีแห่งควำมท้ำทำยครั้งส�ำคัญของส�ำนักงำน	
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 เนื่องจำกประเทศไทยต้องประสบปัญหำวิกฤตครั้งใหญ่ถึง	 2	 ครั้ง	
ส�ำหรับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนำคม	 2554	 เมื่อญี่ปุ่นเผชิญกับแผ่นดินไหวพร้อมกับคลื่นสึนำมิ
ติดตำมมำ	 แม้ไม่ได้ก่อควำมเสียหำยแก่ประเทศไทยโดยตรง	 แต่ได้ส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงต่อ
ห่วงโซ่อุปทำนในหลำยอุตสำหกรรม	โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	ท�ำให้กำร
ผลิตในประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพำชิ้นส่วนจำกญี่ปุ่น	 ต้องหยุดชะงักตำมไปด้วย	 ซึ่งใช้เวลำประมำณ		
5	เดือน	สถำนกำรณ์ก็สำมำรถกลับคืนสู่สภำวะปกติ

ส�ำหรับควำมท้ำทำยครั้งที่	2	คือ	วิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ฐำนอุตสำหกรรมหลักของไทยทำง
ตอนเหนอืของกรงุเทพมหำนคร	ได้ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยอย่ำงกว้ำงขวำง	โดยเฉพำะต่ออตุสำหกรรม
รถยนต์	 อิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 อำหำร	 ฯลฯ	 รวมถึงกระทบต่อห่วงโซ่อุปทำนของหลำย
อุตสำหกรรม	 ท�ำให้กำรผลิตต้องหยุดชะงักอีกครั้งหนึ่ง	 ไม่เฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น	 แต่รวมถึง	
ในต่ำงประเทศด้วย

เพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ข้ำงต้น	 ส�ำนักงำนฯ	 ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน	 ทั้งแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำในช่วงวิกฤต	 เช่น	 กำรอนุญำตให้น�ำเครื่องจักรและวัตถุดิบไปไว้ใน
สถำนที่อื่นเป็นกำรชั่วครำว	 กำรประสำนงำนเพื่อช่วยเหลือทั้งในด้ำนบุคลำกรและเรือ	
เพื่อให้สำมำรถรื้อถอนเครื่องจักรที่จมน�้ำออกมำ	 เพื่อน�ำไปผลิตในโรงงำนแห่งอื่น		
รวมถึงประสำนงำนจัดหำอำคำรเพื่อเช่ำเป็นโรงงำนชั่วครำว	ฯลฯ	โดยได้จัดตั้ง	“หน่วย
งำนช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุทีป่ระสบอทุกภยั”	ขึน้เมือ่วนัที่	
7	ตลุำคม	2554	เพือ่ให้บรกิำรแก่นกัลงทนุตลอด	24	ชัว่โมง	และทกุวนั	โดยไม่มวีนัหยดุ	

	 ส�ำหรับขั้นตอนต่อไป	 คือ	 กำรช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูให้โรงงำน
กลับมำผลิตได้อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว	 ประกอบด้วยมำตรกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร

และอะไหล่ที่น�ำมำทดแทนส่วนที่เสียหำย	ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วเป็นเงินประมำณหนึ่งแสนล้ำน
บำท	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำนเป็นพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชำญ

ต่ำงประเทศมำกกว่ำ	 800	 คน	 เพื่อมำฟื้นฟูโรงงำน	 ยิ่งไปกว่ำนั้น	 คณะกรรมกำร	
ส่งเสริมกำรลงทุนได้ก�ำหนดมำตรกำรด้ำนภำษีอำกรเพื่อฟื้นฟูกำรลงทุนจำก
วิกฤตอุทกภัย	ครอบคลุมทั้งโครงกำรที่เสียหำยจำกอุทกภัยและกำรลงทุนใหม่	
ซึง่นบัถงึเดอืนมถินุำยน	2555	มกีำรขอรบักำรส่งเสรมิเป็นเงนิมำกกว่ำ	40,000	

ล้ำนบำท	นอกจำกนี้	 ยังให้สิทธิและประโยชน์พิเศษแก่นิคมและเขต
อุตสำหกรรมทั้งที่เสียหำยและไม่เสียหำยจำกอุทกภัย	 ส�ำหรับ
ลงทุนในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนป้องกันอุทกภัยอีกด้วย	

จำกวกิฤตกำรณ์ข้ำงต้น	ท�ำให้ส�ำนกังำนต้องด�ำเนนิกำร
ชกัจงูกำรลงทนุในเชงิรกุมำกยิง่ขึน้	เพือ่ฟ้ืนฟภูำพลกัษณ์ของ
ประเทศไทยโดยเรว็	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ
ต่ำงชำต	ิและเพือ่กระตุน้กำรลงทนุทัง้จำกภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะกิจกรรมเดินทำงไปชักจูงกำรลงทุนไปยัง
ประเทศเป้ำหมำย	โดยมี	ฯพณฯ	นำยกรัฐมนตรี	 รองนำยก
รัฐมนตร	ี หรือรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงอุตสำหกรรม	 เป็น
หัวหน้ำคณะ	รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ	เช่น	กำรเจำะนักลงทุน
เป้ำหมำย	กำรพัฒนำเครือข่ำยพันธมิตร

จำกควำมร่วมมอืร่วมใจของทกุฝ่ำย	ท�ำให้สถำนกำรณ์
กำรส่งเสริมกำรลงทุนยังอยู่ระดับเหนือควำมคำดหมำย	 โดยค�ำขอ

รับกำรส่งเสริมในปี	2554	มีมูลค่ำมำกถึง	672,800	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	
2553	มำกถึงร้อยละ	63	ส่วนจ�ำนวนโครงกำรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน	มำกถึงร้อยละ	

สารจากเลขาธิการ	
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2554      ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  10



นำงอรรชกำ	สีบุญเรือง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

สถานการณ์เศรษฐกิจการลงทุนของ
ประเทศในอนาคต ว่าจะยังคงปรับตัว 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยจะ
ก้าวไกลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

39	เป็นจ�ำนวน	2,112	โครงกำร	โดยจะเกิดกำรจ้ำงงำน	229,440	คน	ส�ำหรับใน
ช่วง	5	เดือนแรกของปี	2555	สถำนกำรณ์นับว่ำดีมำก	โดยมีค�ำขอรับกำรส่งเสริม
กำรลงทุนสุทธิ	817	โครงกำร	เงินลงทุน	374,900	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.9	
และร้อยละ	87.5	ตำมล�ำดับ

ส�ำหรับงำนบีโอไอแฟร์	 2011	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สำม	 แม้ต้องเผชิญ
กับปัญหำอุปสรรคจำกอุทกภัย	 ท�ำให้ต้องเลื่อนระยะเวลำจัดงำนจำกเดือน
พฤศจิกำยน	 มำเป็นระหว่ำงวันที่	 5	 -	 22	 มกรำคม	 2555	 แต่ได้ประสบควำม
ส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง	 โดยพิธีเปิดงำนครั้งนี้	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี		
เสด็จพระรำชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงำน

ตลอดระยะเวลำ	 18	 วันของกำรจัดงำนบีโอไอแฟร์	 2011	 มีบริษัท	
เข้ำร่วมออกนิทรรศกำร	700	กว่ำรำย	ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมชมงำนจำกทุกภำคส่วนกว่ำ	2.6	ล้ำนคน	ก่อให้เกิดกำรเจรจำเชื่อม
โยงอตุสำหกรรมและจบัคูธ่รุกจิมำกถงึ	4,054	ล้ำนบำท	ส�ำหรบังำนสมัมนำนำนำชำต	ิCEO	Forum	ได้มนีกัธรุกจิทัง้ไทยและต่ำงประเทศ
เข้ำร่วมกว่ำ	500	คน	ส่วนกำรประชุมที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ด้ำนกำรลงทุน	(Honorary	Investment	Advisor)	มีผู้บริหำรระดับสูงจำกบริษัท
ชั้นน�ำของโลกเข้ำร่วม	16	คน	ซึ่งได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอนำคต	ขณะ
เดียวกันงำนครั้งนี้	 ได้มีบทบำทส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในศักยภำพและพลวัตรของไทย	 รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ร่วมมือ
ร่วมใจกันรักษำสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ส�ำหรับทิศทำงกำรด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ	 2555	 ส�ำนักงำนได้ก�ำหนดแผนด�ำเนินกำรหลำยประกำร	 ทั้งในส่วนกำรปรับ
เปลี่ยนสโลแกนที่ใช้โฆษณำประชำสัมพันธ์และชักจูงกำรลงทุนใหม่	คือ	“Unbeatable Thailand, Unparalleled Opportunities”	ซึ่งมี
พืน้ฐำนแนวคดิมำจำกกำรส�ำรวจทีช่ีว่้ำมวยไทยนัน้เป็นหนึง่ในห้ำอนัดบัแรกของสิง่ทีค่นต่ำงชำตนิกึถงึเมือ่คดิถงึประเทศไทย	ประกอบกบั
ประเทศไทยเพิง่จะผ่ำนพ้นมหำอทุกภยั	จงึต้องกำรสะท้อนถงึ	“จติวญิญำณควำมเป็นนกัสู	้(Fighting	Spirit)	ของคนไทยและประเทศไทย”	
ซึ่งไม่ว่ำจะเผชิญอุปสรรคทั้งจำกควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ	 ก็ยังสำมำรถพลิกเกมและฟื้นตัวกลับขึ้นมำใหม่ได้ทุกครั้ง	
เปรียบได้กับศิลปะมวยไทยที่นักมวยจะต้องฝึกฝนอย่ำงอดทน	 เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ในกำรต่อสู้มีทั้งเกมรับและเกมรุก	 กำรจัดกิจกรรม	
ส่งเสริมกำรลงทุนในปี	2555	จึงเน้นกำรน�ำศิลปวัฒนธรรมไทยในแขนงต่ำงๆ	เช่น	มวยไทย	กำรฟ้อนร�ำไทย	กำรแกะสลักผลไม้	ฯลฯ	มำ
เป็นประเดน็ทีจ่ะช่วยสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่นกัธรุกจิทีเ่ข้ำร่วมงำนสมัมนำ/กจิกรรมเชงิเศรษฐกจิซึง่เป็นกลุม่เป้ำหมำย	กำรจดักจิกรรม
ส่งเสริมกำรลงทุน	ส�ำนักงำนได้จัดกิจกรรมในเชิงรุกโดยมีเป้ำหมำยทั้งปีจ�ำนวน	225	กิจกรรม

นอกจำกนี ้ส�ำนกังำนยงัได้ก�ำหนดจดัตัง้ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุในต่ำงประเทศอกี	1	แห่ง	ในปี	2555	ทีน่ครมมุไบ	ประเทศ
อนิเดยี	นบัเป็นส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุแห่งแรกในภมูภิำคเอเชยีใต้	ซึง่นบัเป็นภมูภิำคทีม่ปีระชำกรจ�ำนวนมำกและมอีตัรำกำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกจิสงู	โดยส�ำนกังำนแห่งนีจ้ะมบีทบำทส�ำคญัในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทนุทัง้	2	ทำง	ทัง้จำกไทยไปลงทนุยงัภมูภิำค
เอเชียใต้	ขณะเดียวกันจะชักจูงกำรลงทุนจำกภูมิภำคแห่งนี้มำยังประเทศไทย

ส�ำหรับในส่วนกำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ	 ซึ่งจะทวีควำมส�ำคัญในอนำคต	 ส�ำนักงำนฯ	 ได้จัดท�ำยุทธศำสตร์	
ส่งเสรมิกำรลงทนุไทยในต่ำงประเทศและได้จดัตัง้ศนูย์พฒันำกำรลงทนุไทยในต่ำงประเทศ	(Thai	Overseas	Investment	Support	Centre:	
TOISC)	 ขึ้น	 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมสร้ำงควำมพร้อมแก่นักลงทุนไทยในกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ	 มีกำรด�ำเนินกำรฝึกอบรมไปแล้ว		
2	รุ่น	 เมื่อต้นปี	2555	โดยมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมรวม	74	คน	หลักสูตรครอบคลุมถึงควำมรู้ต่ำงๆ	ที่จ�ำเป็น	อำทิ	 เทคนิคกำรจัดท�ำแผน	
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ	กำรวำงแผนโลจิสติกส์และพิธีกำรศุลกำกร	ข้อพึงระวังทำงกฎหมำยในต่ำงประเทศ	เทคนิคกำรเจรจำต่อรอง
ทำงธุรกิจ	กำรบริหำรภำษีระหว่ำงประเทศ	เป็นต้น		

ขณะเดียวกัน	 ส�ำนักงำนอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดท�ำร่ำงยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนใน	 5	 ปีข้ำงหน้ำ	 โดยมุ่งเน้นสร้ำง
รำกฐำนของประเทศ	พัฒนำทักษะ	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์	นับเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำร
เติบโตของภำคอุตสำหกรรมในระยะยำว	รวมถึงเสริมสร้ำงสมดุลด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และควำมสมดุลของภำคเกษตร	
ภำคอุตสำหกรรม	และภำคบริกำร	อันจะน�ำไปสู่อนำคตที่ยั่งยืนต่อไป

จำกทิศทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น	ดิฉันมีควำมมั่นใจถึงสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรลงทุนของประเทศในอนำคต
จะยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	และประเทศไทยจะก้ำวไกลไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. ประธานกรรมการ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง	
(รองนำยกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

2. รองประธานกรรมการ 
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน	์

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม)

3. กรรมการและเลขานุการ
นางอรรชกา สีบุญเรือง
(เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน)
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กรรมการ
นายวิฑูรย์ สิมะโชคด	ี

(ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
(ปลัดกระทรวงกำรคลัง)

นายยรรยง พวงราช	
(ปลัดกระทรวงพำณิชย์)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	
(เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล	

(ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย)

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล	
(ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย)

นายชาติศิริ โสภณพนิช	
(ประธำนสมำคมธนำคำรไทย)

นายสาคร สุขศรีวงศ์

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ที่ปรึกษา
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

นายพิชัย ชุณหวชิร

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
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01 การบริหารองค์กร	
และอัตรากำาลัง
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พันธกิจ
ก�าหนดนโยบาย

ก�ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนที่ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล	ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก
ส่งเสริมกำรลงทุนเชิงรุก	 ทั้งกำรลงทุนของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่ำงชำติในประเทศไทย	

และกำรลงทุนของนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

ให้บริการที่เป็นเลิศ
บริกำรด้ำนกำรลงทุนที่เป็นเลิศ	ทั้งก่อนและหลังกำรส่งเสริม

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ประสำนงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมโดยสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนที่จ�ำเป็นต่อกำรลงทุน	

รวมทั้งวำงแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรลงทุนอย่ำงจริงจัง

สร้างการมีส่วนร่วม
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสังคมทุกระดับ	 ทั้งภำครัฐ	 ภำคธุรกิจ	 ภำควิชำกำร	

ภำคสื่อสำรมวลชน	และภำคประชำชน	ในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนที่ยั่งยืน

มิตรแท้เพือ่การลงทุนทีย่ัง่ยืนวิสัยทัศน์
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อำานาจหน้าที่

1.	 ปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

มอบหมำย

2.	 ด�ำเนินกำรโฆษณำเผยแพร่บรรยำกำศกำรลงทุนและชักจูงให้มีกำรลงทุนในกิจกำรที่ส�ำคัญ

และเป็นประโยชน์ในด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และควำมมั่นคงของประเทศ

3.	 จัดให้มีศูนย์บริกำรกำรลงทุนส�ำหรับผู้สนใจลงทุน	 ในกำรจัดให้ได้มำซึ่งกำรอนุญำต

และกำรให้ใช้บริกิำรต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วกบักำรลงทนุ	ซึง่รวมถงึกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและ

ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในกำรเตรียมโครงกำรลงทุน	กำรหำผู้ร่วมลงทุน	

และกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรลงทุน

4.	 วิเครำะห์โครงกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 ตรวจสอบ	 และควบคุม		

ตลอดจนประเมินผลกำรลงทุนตำมโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม

5.	 ศึกษำค้นคว้ำหำลู่ทำงในกำรลงทุน	 จัดท�ำรำยงำนควำมเหมำะสมของ	

กำรลงทุน	และวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน

6.	ศึกษำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนในประเทศ

7.	 ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 กฎหมำยอื่นที่

เกี่ยวข้อง	 และปฏิบัติกำรอื่นตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของ

ส�ำนักงำน

รายงานประจ�าปี 2554      ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 17



โครงสร้างการแบ่งงานภายใน	
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มงานทีร่ายงานตรงต่อเลขาธิการ

สำานักบริหารกลาง ศูนย์บริการลงทุน

สำานักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศสำานักการตลาดเพือ่การลงทุน

สำานักบริหารการลงทุน	1

สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน

สำานักบริหารการลงทุน	2 สำานักบริหารการลงทุน	3
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สำานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1.	 กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
2.	 นครโอซำกำ	ประเทศญี่ปุ่น	
3.	 กรุงปักกิ่ง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน
4.	 นครเซี่ยงไฮ้	สำธำรณรัฐประชำชนจีน
5.	 นครกวำงโจว	สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6.	 ไทเป	ไต้หวัน
7.	 กรุงโซล	สำธำรณรัฐเกำหลี
8.	 นครซิดนีย์	เครือรัฐออสเตรเลีย
9.	 นครแฟรงค์เฟิร์ต	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
10.	กรุงปำรีส	สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
11.	กรุงสตอกโฮล์ม	รำชอำณำจักรสวีเดน
12.	นครนิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกำ
13.	นครลอสแอนเจลิส	สหรัฐอเมริกำ
14.	นครมุมไบ	ประเทศอินเดีย*

ศูนย์บริกำรวีซ่ำ	และใบอนุญำตท�ำงำน

สำานักสารสนเทศการลงทุน

สำานักบริหารการลงทุน	4

}	ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	1	 (เชียงใหม่และพิษณุโลก)
}	ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	2	 (นครรำชสีมำ)
}	ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	3	 (ขอนแก่น)
}	ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	4	 (ชลบุรี)
}	ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	5	 (สงขลำ)
}	ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	6	 (สุรำษฎร์ธำนี)

*	อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้ง
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ผู้บริหาร	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. นางอรรชกา สีบุญเรือง	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

2. นางหิรัญญา สุจินัย	 ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน	(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน	ทรงคุณวุฒิ)

3. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	 ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน	(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน	ทรงคุณวุฒิ)

2 1 3
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4. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์	 รองเลขำธิกำร

5. นายโชคดี แก้วแสง	 รองเลขำธิกำร

6. นางวาสนา มุทุตานนท์	 รองเลขำธิกำร

6 4 5
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1.	 นำงสำววรุบล	สุขเกษม		 ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	1

2.	 นำยบุญรักษ์	ทรัพยำขจร	 ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	2

3.	 นำยเศกสรรค์	เรืองโวหำร		 ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	3

4.	 นำยสลิล	วิศำลสวัสดิ์	 ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน	4

5.	 นำยวิญญู	เล้ำพูนพิทยะ	 ผู้อ�ำนวยกำร	ระดับสูง

6.	 นำยเจษฎำ	ศรศึก	 ส�ำนักพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน

ผู้อำานวยการสำานัก

1 2 3 4 5 6
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7.		 นำงวรำภรณ์	เฉยสอำด	 ศูนย์บริกำรลงทุน

8.	 นำงสำวจิตรำ	กุลวำนิช	 ส�ำนักบริหำรกลำง

9.	 นำงสำวบงกช	อนุโรจน์		 ส�ำนักกำรตลำดเพื่อกำรลงทุน

10.	 นำงวัชรี	ถิ่นธำนี	 ส�ำนักสำรสนเทศกำรลงทุน

11.	 นำยยุทธศักดิ์	คณำสวัสดิ์	 ส�ำนักยุทธศำสตร์และนโยบำยกำรลงทุน

12.	 นำยนฤตม์	เทอดสถีรศักดิ์	 ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน	

	 	 (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน	เชี่ยวชำญ)

7 8 9 10 11 12
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ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

นายสมมาตย์ ตั้งสกุล 
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	1	

จ.	เชียงใหม่,	จ.	พิษณุโลก	

นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	2	

จ.	นครรำชสีมำ

นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร 
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	3	

จ.	ขอนแก่น

นายสุวิชช์ ฉั่ววิเชียร 
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	4	

จ.	ชลบุรี

นายชูชาติ เถาธรรมพิทักษ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	5	

จ.	สงขลำ

นางสาวมาลัย พงศ์ถาวรภิญโญ
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่	6	

จ.	สุรำษฎร์ธำนี
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ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

นายพิทยา เลิศมหาฤทธิ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครเซี่ยงไฮ้	สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นางจินจณา โอสถธนากร 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	กรุงปำรีส	สำธำรณรัฐฝรั่งเศส

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครแฟรงก์เฟิร์ต	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

นางศุภิสรา ชมพาน 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ณ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกำ

นายวรชาติ ชูชม 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่	ณ	นครลอสแอนเจลิส	

สหรัฐอเมริกำ
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ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี  
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่	ณ	นครโอซำกำ	

ประเทศญี่ปุ่น

นายพิชิต เดชนีรนาท  
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงโซล	

สำธำรณรัฐเกำหลี

นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงปักกิ่ง	

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่	ณ	นครกวำงโจว	

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต	ณ	ไทเป	

ประเทศไต้หวัน

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ประจ�ำกำรสถำนกงสุลใหญ่	ณ	นครซิดนีย์	

เครือรัฐออสเตรเลีย

นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน	

ประจ�ำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	

รำชอำณำจักรสวีเดน
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มิตรแท้เพือ่การลงทุนทีย่ัง่ยืน
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อัตรากำาลังเจ้าหน้าทีแ่ละงบประมาณ

วุฒิการศึกษา

แผนภูมิแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 (จ�าแนกตามลักษณะรายจ่าย)

ค่าใช้จ่ายด�าเนินกิจกรรม ค่าใช้จ่ายประจ�า ค่าใช้จ่ายลงทุน

2554 2555

457

350
418 424

13
0

ชำย	86	คน
หญิง	190	คน

จ�านวนข้าราชการทั้งหมด 276 คน 
เป็นชำย	 86	 คน

เป็นหญิง	 190	 คน

วุฒิการศึกษา

ต�่ำกว่ำปริญญำตรี	 14	 คน

ปริญญำตรี	 86	 คน

ปริญญำโท	 171	 คน

ปริญญำเอก	 5	 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2554 (จ�าแนกตามลักษณะรายจ่าย)

ลักษณะรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร เปลีย่นแปลงจากปี	2553

ปี	2554	(ล้านบาท) ปี	2555	(ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ

1.	ค่าใช้จ่ายด�าเนินกิจกรรม 457.2 350.6 -106.7 -23.3

				•	งบด�ำเนินงำน	(ค่ำสัมมนำ	โฆษณำ	 29.0 24.9 -4.1 -14.3

						และวัสดุโฆษณำ)

				•	งบรำยจ่ำยอื่น 428.2 325.7 -102.5 -23.9

2.	ค่าใช้จ่ายประจ�า 418.4 424.1 5.7 1.4

				•	งบบุคลำกร 210.9 214.0 3.1 1.5

				•	งบด�ำเนินงำน 207.5 210.1 2.6 1.2

3.	ค่าใช้จ่ายลงทุน 13.7 0.0 -13.7 -100.0

				•	งบลงทุน 13.7 0.0 -13.7 -100.0

รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 889.4 774.7 -114.7 -12.9
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แผนภูมิแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 (จ�าแนกตามกิจกรรม)

1.	กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและอุตสำหกรรมส�ำคัญตำมนโยบำยรัฐบำล
2.	กำรด�ำเนินภำรกิจในประเทศ
3.	กำรเจรจำและท�ำข้อตกลงด้ำนกำรลงทุนในเวทีระหว่ำงประเทศ
4.	กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน
5.	กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ

2554 2555

544

1 2 3 4 5

269

7
47

23

472

247

5
37

14

หน่วย : ล้านบาท

	 ปีงบประมำณ	 2555	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น	 774.7	 ล้ำนบำท		

ลดลงจำกปีงบประมำณ	2554	จ�ำนวน	114.7	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	12.9	เพื่อด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุน

เพื่อพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน	ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำยได้ดังนี้	

•	งบบุคลำกร	จ�ำนวน	214.0	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	27.6	ของงบประมำณประจ�ำปี	2555

•	งบด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	235	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	30.4	ของงบประมำณประจ�ำปี	2555

•	งบลงทุน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี	2555

•	งบรำยจ่ำยอื่น	จ�ำนวน	325.7	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	42.0	ของงบประมำณประจ�ำปี	2555

ตารางแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 2555 (จ�าแนกตามกิจกรรม)

ลักษณะรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร เปลีย่นแปลงจากปี	2554

ปี	2554	(ล้านบาท) ปี	2555	(ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ

1.	การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ  
 อุตสาหกรรมส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล

543.9 471.6 -72.3 -13.3

2.	การด�าเนินภารกิจในต่างประเทศ 268.7 247.0 -21.7 -8.1

3.	การเจรจาและท�าข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่าง 
 ประเทศ

7.0 5.0 -2.0 -28.6

4.	การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 46.8 37.1 -9.7 -20.7

5.	การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 23.0 14.0 -9.0 -39.1

รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 889.4 774.7 -114.7 -12.9
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้ำหนัก
	(ร้อยละ)

ค่ำตัวคูณ

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5
ผลกำร
ด�ำเนิงำน

ค่ำคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�ำ้หนกั

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 45.00 	 2.392

1 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุ	
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง	
และนโยบำยส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบำล

	ส่วนรำชกำรไม่มีตัวชี้วัดระดับกระทรวง

2 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำร	
บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของกลุ่มภำรกิจ

	ส่วนรำชกำรไม่มีตัวชี้วัดระดับกลุ่มภำรกิจ

3 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุตำม
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร/ภำรกิจหลัก/	
เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยฯ	ของส่วนรำชกำรระดับกรม	
หรือเทียบเท่ำ

45.00

ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบกระทรวงอุตสาหกรรม

3.1 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรถ่ำยโอน	
งำนด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพมำตรฐำน

ระดับ 1 2 3 4 5 ส่วนรำชกำรไม่มีภำรกิจ
ถ่ำยโอน

3.2 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรด�ำเนิกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงกรมในกระทรวง

3.2.1	ระดับควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรบูรณำกำร
สัมมนำเพื่อเผยแพร่นโยบำยกำรลงทุนและพัฒนำศักยภำพ	
ผู้ประกอบกำรในภูมิภำค

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.109

ตัวชี้วัดที่กระทรวงได้เจรจากับส่วนราชการ

3.3 มูลค่ำกำรลงทุนรวมที่ขอรับกำรส่งเสริมในปี	2554 พันล้ำน
บำท

10.00 1.00 403.00 463.00 523.00 535.00 547.00 601.56 5.000 0.543

3.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของมูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรที่
ด�ำเนินงำนเทียบกับมูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรที่ออกบัตร	
ส่งเสริม	พ.ศ.	2551-2553

ร้อยละ 10.00 1.00 91.50 92.50 93.50 93.75 94.00 95.28 5.000 0.543

3.5 ร้อยละของจ�ำนวนผูป้ระกอบกำรทีม่กีจิกรรมหรอืกำรด�ำเนนิกำร	
ในทำงธุรกิจหรือกำรลงทุนในต่ำงประเทศภำยหลังจำกเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

ร้อยละ 5.00 0.90 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 29.60 4.700 0.255

3.6 ร้อยละของจ�ำนวนผู้ประกอบกำรรำยย่อย	(SMEs)	ของไทยที่
เข้ำร่วมกิจกรรมกับ	BOI	และมีกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกับ	
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่

ร้อยละ 8.00 1.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.87 5.000 0.435

3.7 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักกำรบรรลุเป้ำหมำยของมำตรกำร/
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ที่ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อขยำยโอกำส	
กำรค้ำและกำรลงทุน

ร้อยละ 10.00 1.00 1 2 3 4 5 4.66 4.655 0.506

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 10.00 0.543

ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบกระทรวงน�าร่อง

5 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ	
กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภำรกิจหลัก
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรที่เน้นถึงคุณภำพกำรให้บริกำร
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร	
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้ำหนัก
	(ร้อยละ)

ค่ำตัวคูณ

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5
ผลกำร
ด�ำเนิงำน

ค่ำคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�ำ้หนกั

ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบกระทรวงอุตสาหกรรม

5.1 ร้อยละควำมเชื่อมั่นต่อภำพลักษณ์กำรให้บริกำร	
ของส่วนรำชกำร	

ร้อยละ 3.00 น้อย
กว่ำ	
65

มำกกว่ำ	
65	ถึง	
70

มำกกว่ำ	
70	ถึง	
75

มำกกว่ำ	
75	ถึง	
80

มำกกว่ำ	
80	ขึ้น
ไป

5 5.000 0.163

ตัวชี้วัดเลือกด�าเนินการตามกรอบกระทรวงอุตสาหกรรม

5.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 7.00 74.00 77.00 80.00 83.00 86.00 100 5.000 0.380

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 17.00 0.744

ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบกระทรวงน�าร่อง

6 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน/ภำพรวม

6.1	ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 2.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 73.53 3.510 0.076

6.2	ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ร้อยละ 1.50 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 73.86 1.000 0.016

6.4	ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ	
					ตำมแผน

ร้อยละ 1.50 86.00 89.50 93.00 96.50 100.00 73.86 1.000 0.016

7 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรควบคุมภำยใน ร้อยละ 2.00 1 2 3 4 5 ระดับ	5 4.205 0.091

8 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภำรกิจหลัก	ยุทธศำสตร์
ของส่วนรำชกำรที่เน้นถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำม	พ.ร.ฎ	ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำน
เมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	

ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบกระทรวงอุตสาหกรรม

8.1 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรรักษำ
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.326

8.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.054

8.3 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำม	
คุ้มค่ำเชิงภำรกิจ

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.163

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 20.00 4.939 1.074

9 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ	

9.1 ร้อยละของกำรผ่ำนเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน

8.00

	หมวดบังคับ:	หมวด	2 ร้อยละ 4.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 4.971 0.216

	หมวดสมัครใจ:	หมวด	4 ร้อยละ 4.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.000 0.217

9.2 ระดับควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จของผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำร	(ผลลัพธ์ของ
กระบวนกำร)	ของส่วนรำชกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน	(หมวด	7)

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 4.81 4.814 0.314

9.3 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองตำม
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับ
พื้นฐำน

6.00 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.326

น�้าหนักรวม 92.00 	ค่าคะแนนที่ได้	 4.753

ผลคะแนน	ณ	วันที่	29	พฤษภำคม	พ.ศ.	2555
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(หน่วย	:	บำท)

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รำยได้จำกงบประมำณ 	842,344,323.34	

รำยได้อื่น

รวมรำยได้จำกรัฐบำล 	842,344,323.34	

รายได้จากแหล่งอื่น

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 	7,366.00	

รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค 	2,905,590.07	

รำยได้อื่น

รวมรายได้จากแหล่งอื่น  2,912,956.07 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  845,257,279.41 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 246,968,989.74

ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 47,355,111.82

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 17,879,219.52

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 114,958,964.54

ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอย 391,900,962.47

ค่ำสำธำรณูปโภค 13,785,924.97

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 25,700,630.86

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 	-	

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 	-	

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 858,549,803.92

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (13,292,524.51)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�ำไร/ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (68.00)

รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (10,367,333.44)

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (10,367,401.44)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ (23,659,925.95)

รายได้แผ่นดิน  (25,997,434.72)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (49,657,360.67)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยำยน	2554

รายงานประจ�าปี 2554      ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  32



(หน่วย	:	บำท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 	58,437,629.72	
ลูกหนี้ระยะสั้น 	6,572,214.83	
รำยได้ค้ำงรับ 	193,763.49	
เงินลงทุนระยะสั้น 	-	
สินค้ำและวัสดุคงเหลือ 	383,353.86	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	7,373,500.00	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  72,960,461.90 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยำว 	7,764,638.71	
เงินลงทุนระยะยำว 	-	
ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	(สุทธิ) 	94,615,041.04	
สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน	(สุทธิ) 	-	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) 	13,638,351.58	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	-	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  116,018,031.33 

รวมสินทรัพย์  188,978,493.23 

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้ระยะสั้น 	1,944,265.26	
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 	8,835,695.46	
รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง 	25,983,684.72	
เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะสั้น 	7,373,500.00	
เงินรับฝำกระยะสั้น 	-	
เงินกู้ระยะสั้น 	-	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	10,159,968.56	
รวมหนี้สินหมุนเวียน  54,297,114.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้ำหนี้ระยะยำว 	-	
รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว 	6,930,392.50	
เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว 	5,000,000.00	
เงินรับฝำกระยะยำว 	-	
เงินกู้ระยะยำว 	-	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	1,285,584.91	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  13,215,977.41 
รวมหนี้สิน  67,513,091.41 

สินทรัพย์สุทธิ  121,465,401.82 

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน 	71,608,070.81	
รำยได้สูง	(ต�่ำ)	กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 	49,857,331.01	
ก�ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ  121,465,401.82 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยำยน	2554
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นโยบายส่งเสริม	
การลงทุนทีส่ำาคัญ

02
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ในช่วงปีงบประมาณ 2554 ต่อเนื่องถึงต้นปีงบประมาณ 2555  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีนโยบายส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs)

คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุได้มมีตเิมือ่วนัที	่24	พฤศจกิำยน	2553	เหน็ชอบให้ปรบัปรงุ

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนแก่	SMEs	เพื่อส่งเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้กับ	SMEs	ของไทย

ให้ก้ำวสู่ระดับสำกลมำกขึ้น	 โดยเดิมก�ำหนดให้โครงกำรที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรส่งเสริมต้องมีขนำด

กำรลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนเพียง	20	ล้ำนบำท	ได้ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน	80	ล้ำนบำท	

เพื่อท�ำให้โครงกำรของ	 SMEs	 ในประเภทกิจกำรเป้ำหมำยที่ต้องมีกำรลงทุนเครื่องจักรในมูลค่ำสูง	

สำมำรถขอรบักำรส่งเสรมิตำมมำตรกำรนีไ้ด้	ทัง้นี	้เมือ่รวมทัง้กจิกำรแล้ว	จะต้องมสีนิทรพัย์ถำวรสทุธิ

หรือขนำดกำรลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน	200	ล้ำนบำท	ตำมเดิม	พร้อมกับยังคง

ก�ำหนดเงื่อนไขเดิม	คือ	ต้องยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริมภำยในวันที่	31	ธันวำคม	2554
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีมติเมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกำยน	 2553	 เห็นชอบ

มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตตำมมำตรกำร

บรรเทำผลกระทบจำกกำรแขง็ค่ำของเงนิบำท	โดยก�ำหนดให้ได้รบัสทิธแิละประโยชน์ยกเว้นอำกร	

ขำเข้ำเครื่องจักร	และได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ	3	ปี	เป็นสัดส่วนร้อยละ	70	

ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน	 ก�ำหนดให้ยื่นขอรับกำรส่งเสริมภำยในวันที่		

31	ธันวำคม	2554	

นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
เพือ่ให้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองเป็นไปตำมมำตรกำรควบคมุและแก้ไข

ปัญหำสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีมติเมื่อวันที่	 11	 เมษำยน	2554	 เห็นชอบ

นโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง	ดังนี้

(1)	กรณกีำรลงทนุในโครงกำรใหม่และโครงกำรขยำยกจิกำรทีอ่ำจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม	พืน้ทีเ่ป้ำหมำยทีต้่องมกีำรควบคมุด้ำนสิง่แวดล้อมแถบมำบตำพดุ	ก�ำหนดเงือ่นไขใน

กำรพิจำรณำให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน	ดังนี้	

•	 หำกเป็นโครงกำรทีไ่ม่ก่อให้เกดิก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOx)	และก๊ำซซลัเฟอร์

ไดออกไซด์	(SO
2
)	สำรอนิทรย์ีระเหยง่ำย	(VOCs)	จ�ำนวน	3	ชนดิ	ให้พจิำรณำให้กำร

ส่งเสริมกำรลงทุนตำมขั้นตอนปกติ

•	 หำกเป็นโครงกำรที่อำจก่อให้เกิด	NOx	และ	SO
2
	จะพิจำรณำให้กำรส่งเสริมหำก

ด�ำเนินกำรปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ตำมมำตรกำรปรับลดและ

ส�ำรองสัดส่วนค่ำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศในด้ำน	NOx	และ	SO
2
	(มำตรกำร	

80/20)

•	 หำกเป็นโครงกำรที่อำจก่อให้เกิด	 VOCs	 เป้ำหมำย	 3	 ชนิด	 จะต้องปฏิบัติตำม

เงื่อนไขว่ำต้องบริหำรจัดกำรปล่อยมลพิษไม่เพิ่มขึ้นจำกเดิม	 และโครงกำรใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 (Best	 Available	 Technology/Best	 Practices)	 ที่ลดผล	

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ	VOCs	เป้ำหมำย	3	ชนิด

•	 หำกเป็นโครงกำรที่ก่อให้เกิด	NOx,	SO
2
	และ	VOCs	เป้ำหมำย	3	ชนิด	จะต้อง

ได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย	(Environmental	Safety	Assessment:	

โครงการที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนเพียง 20 ล้านบาท ได้ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน 80 ล้านบาท 
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ESA)/รำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(Environmental	Impact	Assess-

ment:	EIA)/รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับโครงกำรที่อำจก่อ

ให้เกิดผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อชุมชนด้ำนสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติและ

สุขภำพ	(EIA	ส�ำหรับโครงกำรอำจรุนแรง)	แล้วแต่กรณี	ก่อนออกบัตรส่งเสริม

(2)	เพิ่มสิทธิและประโยชน์กรณีกำรลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของโครงกำรที่มีอยู่เดิม

เพือ่ลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม	เพือ่กระตุน้ให้เกดิกำรลงทนุในด้ำนลดมลพษิมำกยิง่ขึน้	ก�ำหนด

ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มจำกเดิมที่ก�ำหนดเวลำ	 3	 ปี	 เพิ่มเป็น	

8	ปี	และเพิ่มสัดส่วนกำรยกเว้นจำกเดิมไม่เกินร้อยละ	70	เป็นร้อยละ	100	ของเงินลงทุนไม่รวม

ค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน

มาตรการฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
จำกกำรทีป่ระเทศไทยในช่วงปลำยปี	2553	ประสบอทุกภยัในหลำยจงัหวดั	เพือ่เป็นกำร

ช่วยเหลือผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	คณะ

กรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุได้มมีตเิมือ่วนัที่	24	พฤศจกิำยน	2553	เหน็ชอบให้ออกมำตรกำรช่วย

เหลือผู้ได้รับกำรส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบดังกล่ำว	สำมำรถน�ำเข้ำเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่

เสียหำยจำกเหตุอุทกภัยโดยได้รับยกเว้นภำษีอำกร

ต่อมำเมื่อเกิดมหำอุทกภัยในช่วงปลำยปี	 2554	 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้มี

มำตรกำรเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย	 โดยแบ่งแผนมำตรกำรออกเป็น	

3	ระยะ	รำยละเอียด	ดังนี้

1.	 ระยะเฉพาะหน้า	 เป็นกำรกู้ภัย	 (Rescue)	 เป็นมำตรกำรช่วยเหลืออุตสำหกรรมใน

ช่วงเผชิญกับวิกฤต	 เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงต่อเนื่อง		

ลดผลกระทบต่อ	Supply	Chain	ได้แก่	มำตรกำรอนุมัติอนุญำตต่ำงๆ	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรด�ำเนินกำรในช่วงอุทกภัยเพื่อลดควำมเสียหำย	เช่น	อนุญำตให้ย้ำยเครื่องจักรและวัตถุดิบ		

ผ่อนผันกรรมวิธีกำรผลิต	 อนุญำตให้ตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบเป็นกรณีพิเศษ	 ฯลฯ	 โดย

ด�ำเนินกำรอนุญำตอย่ำงเร่งด่วนได้ภำยในวันเดียวกับที่บริษัทยื่นเรื่อง	 มำตรกำรช่วยเหลือเพื่อ

ลดภำระภำษีอำกร	 มำตรกำรตัดบัญชีวัตถุดิบและเครื่องจักรที่เสียหำยโดยไม่มีภำระภำษีอำกร	

เพื่อลดภำระทำงกำรเงิน	

2.	 ระยะสั้น	 เป็นกำรฟื้นฟู	 (Restore)	 เป็นมำตรกำรช่วยเหลือสนับสนุน	 เพื่อฟื้นฟูให้

โรงงำนกลับมำผลิตได้อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว	ประกอบด้วยมำตรกำรต่ำงๆ	เป็นต้นว่ำ	

2.1	 ขยำยเวลำยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักรที่น�ำเข้ำมำทดแทนที่เสียหำยจำกอุทกภัย	

ถึงวันที่	 30	มิถุนำยน	2555	พร้อมปรับหลักเกณฑ์เพิ่มก�ำลังกำรผลิตจำกเดิมได้

ตำมก�ำลังกำรผลิตจริงของเครื่องจักรที่น�ำมำทดแทน	

2.2	 อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำนของผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ

เพื่อมำฟื้นฟูโรงงำน	โดยมีหลักเกณฑ์ผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษมำกกว่ำกรณีปกติ
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มาตรการจูงใจให้สิทธิและประโยชน์เป็นกรณีพิเศษแก่กิจการที่เสียหายจากอุทกภัย

ผู้ประกอบการทีม่ีเครือ่งจักรและ/หรืออาคารโรงงานได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

โครงการทีไ่ด้รับส่งเสริมอยู่เดิม

•	สามารถเลือกรับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แบบมี	Cap		หรือตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้	

ได้รับสิทธิภาษีเงินได้	(ม.31)

ยังมีสิทธิ	ม.31	เหลืออยู่

มี	Cap

ไม่มี	Cap

โครงการทีไ่ม่ได้รับส่งเสริม

ใช้มาตรการทัว่ไปของกระทรวงการคลัง

ไม่ได้รับสิทธิภาษีเงินได้

ใช้มาตรการทัว่ไปของกระทรวงการคลัง

สิ้นสุดสิทธิ	ม.31	แล้ว

ใช้มาตรการทัว่ไปของกระทรวงการคลัง

กรณีลงทุนในจังหวัดเดิมที่
ประสบอุทกภัย

ถือเสมือนเป็นโครงกำรใหม่	ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี		
(Cap	150%	ของเงินลงทุนใหม่*	+	Cap	เดิมที่เหลืออยู่)

กรณีย้ายไปลงทุนที่จังหวัดอื่น ถือเสมือนเป็นโครงกำรใหม่	ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี		
(Cap	100%	ของเงินลงทุนใหม่*	+	Cap	เดิมที่เหลืออยู่)

สิทธิฯ ภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่ สิทธิฯ ภาษีเงินได้เพิ่มเติม

ไม่เกิน	5	ปี ยกเว้นภำษีเงินได้เพิ่มเติม		3	ปี

มำกกว่ำ	5	ปี	-	6	ปี ยกเว้นภำษีเงินได้เพิ่มเติม		2	ปี	และลดหย่อนร้อยละ	50	อีก	2	ปี	

มำกกว่ำ	6	ปี	-	7	ปี ยกเว้นภำษีเงินได้เพิ่มเติม		1	ปี	และลดหย่อนร้อยละ	50	อีก	4	ปี	

มำกกว่ำ	7	ปี	-	8	ปี ลดหย่อนร้อยละ	50	อีก	5	ปี	

•	ยกเว้นอากรเครือ่งจักรทุกเขต		ทั้งเครือ่งจักรใหม่และเครือ่งจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ	อายุไม่เกิน	10	ปี

•	อนุญาตให้นำาเครือ่งจักรทีม่ีอยู่เดิมทีย่ังสามารถใช้งานได้มาใช้ในโครงการได้	และรวมถึงเครือ่งจักรทีน่ำาเข้ามา	

		ทดแทนเครือ่งจักรทีเ่สียหายจากอุทกภัย		โดยให้เพิม่กำาลังผลิตได้ตามเครือ่งจักรทีเ่พิม่เติมด้วย

*เงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนตำมมำตรกำรนี้	ให้
รวมถึงค่ำซ่อมแซมอำคำรโรงงำน	
เครื่องจักร	อุปกรณ์ที่เสียหำย	และ
ส่วนที่น�ำเข้ำมำทดแทนเครื่องจักร
ที่เสียหำย
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2.3	 มำตรกำรด้ำนภำษอีำกรเพือ่ฟ้ืนฟกูำรลงทนุจำกวกิฤตอทุกภยั	เพือ่ช่วยเหลอืให้มี

กำรลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจกำรเดิมที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย	โดยมีเงื่อนไข

(1)	 โครงกำรต้องมีสิทธิและประโยชน์ด้ำนยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่	

(2)	 กรณกีจิกำรเดมิได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลโดยจ�ำกดัวงเงนิ	หำกลงทนุ

ในจังหวัดเดิมที่ประสบอุทกภัย	 จะให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็น

สัดส่วนร้อยละ	 150	 ของเงินลงทุน	 รวมกับจ�ำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคลที่

คงเหลืออยู่ของแต่ละโครงกำร	 แต่หำกย้ำยไปลงทุนในจังหวัดอื่น	 ให้ได้รับ

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วนร้อยละ	 100	 ของเงินลงทุนรวมกับ

จ�ำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคลที่คงเหลือของแต่ละโครงกำร

(3)	 กรณโีครงกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิอยูเ่ดมิได้รบัสทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภำษี

เงนิได้นติบิคุคลโดยไม่ก�ำหนดสดัส่วนกำรยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลให้เลอืก

รับสิทธิและประโยชน์	จะสำมำรถได้รับสิทธิประโยชน์	ดังนี้

•	 ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตำมหลักเกณฑ์ข้อ	(2)	หรือ

•	 ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจำกสิทธิและ

ประโยชน์ที่เหลืออยู่เดิมอีกไม่เกิน	 3	 ปี	 แต่รวมแล้วไม่เกิน	 8	 ปี	 และหำก

โครงกำรเดิมยังเหลือระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมำกกว่ำ	5	ปี	ให้

ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม	ดังนี้

-	 กรณีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเดิมเหลืออยู่มำกกว่ำ		

5	ปี	แต่ไม่เกนิ	6	ปี	ให้ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลในอตัรำร้อยละ	50		

อกี	2	ปี

-	 กรณีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเดิมเหลืออยู่มำกกว่ำ		

6	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 7	 ปี	 ให้ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำ	

ร้อยละ	50	อกี	4	ปี

-	 กรณสีทิธปิระโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลเดมิเหลอือยูม่ำกกว่ำ	7	ปี	

ให้ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ	50	อีก	5	ปี

(4)	 เงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนตำมมำตรกำรนี้ให้รวมถึงค่ำ

ซ่อมแซมอำคำรโรงงำน	เครื่องจักร	อุปกรณ์ที่เสียหำย	และส่วนที่น�ำเข้ำมำ

ทดแทนเครื่องจักรที่เสียหำย

ขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่น�าเข้ามาทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 พร้อมปรับหลักเกณฑ์ เพิ่มก�าลังการผลิตจากเดิมได้ตาม
ก�าลังการผลิตจริงของเครื่องจักรที่น�ามาทดแทน
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2.4	 มำตรกำรด้ำนภำษีอำกรส�ำหรับโครงกำรลงทุนใหม่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย	 เป็น

มำตรกำร

(1)	 สนบัสนนุให้มกีำรลงทนุใหม่ในนคิมหรอืเขตอตุสำหกรรมในจงัหวดัปทมุธำนี

และพระนครศรีอยุธยำ	ก�ำหนดเงื่อนไข	ดังนี้

(2)	 เป็นกิจกำรที่อยู่ในข่ำยได้รับสิทธิฯ	 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลภำยใต้หลัก

เกณฑ์ปัจจุบัน

(3)	 ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล	ดังนี้

•	 ลงทุนใหม่ในนิคมหรือเขตอุตสำหกรรมในจังหวัดปทุมธำนี	 ยกเว้นภำษี

เงินได้	8	ปี	โดยมี	Cap	150%

•	 ลงทุนใหม่ในนิคมหรือเขตอุตสำหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	

ยกเว้นภำษีเงินได้	8	ปี	โดยมี	Cap	150%	+	ลดหย่อน	50%	อีก	3	ปี

(4)	 ให้ได้รบัยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่งจกัร	ทัง้เครือ่งจกัรใหม่หรอืเครือ่งจกัรใช้แล้ว

จำกต่ำงประเทศ	อำยุไม่เกิน	10	ปี	นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่น�ำเข้ำ	

(5)	 ส�ำหรบักจิกำรใดทีปั่จจบุนัได้รบัสทิธปิระโยชน์สงูสดุอยูแ่ล้ว	เช่น	กจิกำรภำย

ใต้มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	เป็นต้น	ให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตำมเดิมต่อไป	

3.	 ระยะยาว	 เป็นกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่	 (Rebuild)	 เป็นมำตรกำรเพื่อป้องกันปัญหำ	

ไม่ให้เกดิขึน้	โดยเป็นมำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุเพือ่สนบัสนนุให้นคิมและเขตอตุสำหกรรมลงทนุ

ในระบบป้องกันอุทกภัย	 ซึ่งมีกำรเงื่อนไขต้องด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อป้องกัน

อุทกภัย	และต้องก�ำหนดอัตรำค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกผู้ประกอบกำรอย่ำงเป็นธรรม
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ผลสัมฤทธิ์ทีส่ำาคัญ03
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การตลาดเชิงรุกเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันผวนด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
เป็นอย่างยิ่ง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น ส�านักงานฯ ได้เร่งด�าเนิน
กิจกรรมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ 
นักลงทุนและเสริมภาพลักษณ์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง   

กจิกำรเป้ำหมำยและประเทศเป้ำหมำยในกำรชกัจงูกำรลงทนุในปี	2554	ส�ำนกังำนฯ	ได้

ก�ำหนดกิจกำรเป้ำหมำยและประเทศเป้ำหมำย	ดังนี้	

กิจการเป้าหมาย ประเทศเป้าหมาย

ยำนยนต์รุ่นใหม่	เช่น	EV,	FFV,	Fuel	Cell	ชิ้นส่วนยำนยนต์
และชิ้นส่วนอำกำศยำน

สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	เยอรมนี	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อิตำลี	สเปน	
ออสเตรเลีย	จีน	ไต้หวัน	อินเดีย	

อำหำร ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	นอร์เวย์	เดนมำร์ก	ฝรั่งเศส	สหรัฐฯ	

เทคโนโลยีชีวภำพ	 สหรัฐฯ	แคนำดำ	เยอรมนี	ฝรั่งเศส	สวิตเซอร์แลนด์	อังกฤษ	

พลังงำนทดแทนและสิ่งแวดล้อม สหรัฐฯ	เดนมำร์ก	ฟินแลนด์	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	เบลเยี่ยม	เยอรมนี	
อังกฤษ	สเปน

อิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สหรัฐฯ	อินเดีย	ฟินแลนด์	นอร์เวย์	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	เกำหลีใต้
จีน	สิงคโปร์	มำเลเซีย	

บริกำร	โลจิสติกส์	ROH	วิจัยและพัฒนำ	 ญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	เนเธอร์แลนด์	นอร์เวย์	สิงคโปร์	จีน	
เยอรมนี	ฝรั่งเศส	อังกฤษ	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น
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กิจกรรม High Level Image Enhancement Road Shows

กิจกรรม	 High	 Level	 Image	 Enhancement	 Road	 Shows	 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง	

เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ	 กิจกรรมดังกล่ำวจะน�ำ	

คณะโดย	ฯพณฯ	นำยกรัฐมนตรี	รองนำยกรัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม	

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและแสดงให้ต่ำงชำติตระหนักว่ำรัฐบำลไทยให้ควำมส�ำคัญกับกำร

ลงทนุจำกต่ำงประเทศ	ด้วยกำรพบและชีแ้จงสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกจิกำรเมอืงของประเทศไทย	

กำรให้ข้อมูลนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนผ่ำนกำรจัดกิจกรรมสัมมนำ	กำรพบผู้บริหำรระดับสูงของ	

ต่ำงประเทศ	 กำรพบนักลงทุนต่ำงชำติรำยใหญ่	 กำรพบองค์กรพันธมิตรต่ำงชำติเพื่อสร้ำง	

เครือข่ำยในกำรร่วมจัดกิจกรรมชักจูงกำรลงทุน

กำรจัดกิจกรรม	High	Level	Image	Enhancement	Road	Shows	ปีงบประมำณ	2554	

มีจ�ำนวน	9	ครั้ง	มีรำยละเอียดดังนี้

•	 วันที่	15-21	ตุลำคม	2553	นครเซี่ยงไฮ้และมณฑลซำนตง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	

น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

•	 วันที่	7-14	พฤศจิกำยน	2553	กรุงปำรีสและนครแฟรงก์เฟิร์ต	ประเทศฝรั่งเศสและ

เยอรมนี	น�ำคณะโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

•	 วันที่	 11-20	 ธันวำคม	 2553	 นครนิวยอร์ก	 สหรัฐฯ	 น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรม

•	 วันที่	 23-25	 ธันวำคม	 2553	 เมืองเฉำโจวและเมืองซำนโถว	 มณฑลกวำงตุ้ง	

สำธำรณรัฐประชำชนจีน	น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

•	 วันที่	2-5	กุมภำพันธ์	2554	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรม

•	 วันที่	15-20	กุมภำพันธ์	2554	กรุงโรม	ประเทศอิตำลี	น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรม
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•	 วันที่	 2-5	 มีนำคม	 2554	 กรุงโซล	 สำธำรณรัฐเกำหลี	 น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรม

•	 วนัที	่3-7	เมษำยน	2554	กรงุนวิเดล	ีประเทศอนิเดยี	น�ำคณะโดย	ฯพณฯ	นำยกรฐัมนตรี

•	 วันที่	 21-24	 กันยำยน	 2554	 นครกวำงโจว	 เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น	 และ	

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 น�ำคณะโดยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรม

กิจกรรมการเจาะหานักลงทุนเป้าหมาย 
และกิจกรรมชักจูงการลงทุนเชิงลึก 

เพื่อให้ได้นักลงทุนที่มีคุณภำพและอุตสำหกรรมที่เหมำะสมส�ำหรับประเทศไทย	

ส�ำนกังำนฯ	โดยคณะท�ำงำนชกัจงูกำรลงทนุจำกประเทศต่ำงๆ	หรอื	Country	Desk	ได้จดักจิกรรม

ต่ำงๆ	เพื่อเจำะหำนักลงทุนเป้ำหมำยและกิจกรรมชักจูงกำรลงทุนเชิงลึก	ดังนี้	

•	 เจำะหำนกัลงทนุเป้ำหมำยในภมูภิำคต่ำงๆ	ซึง่ถอืเป็นแหล่งนกัลงทนุเดมิ	เช่น	ญีปุ่น่	

สหรัฐฯ	 ยุโรป	 ไต้หวัน	 เกำหลีใต้	 ออสเตรเลีย	 และค้นหำนักลงทุนเป้ำหมำยใน	

ประเทศใหม่ๆ	เช่น	จีน	อินเดีย	ฯลฯ	ด้วยกำรจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร

เพื่อเข้ำถึงนักลงทุนที่มีศักยภำพ	 เพื่อสร้ำงโอกำสกำรลงทุนในอนำคตและทดแทน	

นักลงทุนหลักในปัจจุบัน

•	 จัดกิจกรรมชักจูงกำรลงทุนในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	ได้แก่	เกษตรและอำหำร

แปรรูป	 ยำนยนต์	 ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	

พลังงำนทดแทน	 บริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง	 อุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ	 ฯลฯ	

ในประเทศต่ำงๆ	เช่น	ญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	และยุโรป

•	 จัดกิจกรรมร่วมกับสถำบันเฉพำะทำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 เช่น	 สถำบัน

ยำนยนต์	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ	 อุทยำนวิทยำศำสตร์

ประเทศไทย

•	 จัดสัมมนำเฉพำะอุตสำหกรรม	เช่น	อุตสำหกรรมยำนยนต์	อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ

อเิลก็ทรอนกิส์	อตุสำหกรรมโลหะและเครือ่งจกัร	อตุสำหกรรมพลงังำนทดแทน	ฯลฯ

•	 จดัสมัมนำเพือ่ให้ข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิในประเทศไทยส�ำหรบัภมูภิำค

ที่สนใจประเทศไทยและมีข้อมูลประเทศไทยเป็นอย่ำงดี	เช่น	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	ฯลฯ

•	 พบปะหำรอื	เพือ่ให้ข้อมลูและสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัทัง้นกัลงทนุรำยเดมิและรำยใหม่

กจิกรรมประกอบด้วยกำรสมัมนำชกัจงูกำรลงทนุทัว่ไป	สมัมนำกลุม่ย่อยเจำะเป้ำหมำย

รำยสำขำ	กำรพบปะรำยบริษัท	(One	on	One	Meeting)	เข้ำร่วมเป็นผู้บรรยำยในงำนสัมมนำและ

กำรประชุมโต๊ะกลม	เป็นต้น	มีผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	2554	ประกอบด้วย

•	 กำรจัดสัมมนำชักจูงกำรลงทุนทั่วไป	68	ครั้ง

•	 กำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อยเจำะกลุ่มเป้ำหมำยรำยสำขำ	20	ครั้ง

•	 กำรจดักจิกรรม	Mobile	Unit	/Door	Knocking/One	on	One	Meeting	84	ครัง้	จ�ำนวน

รวม	530	บริษัท
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การสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ส�ำนักงำนฯ	 ได้ประสำนงำนสร้ำงเครือขำ่ย	 (Networking)	 กับภำคเอกชนมำโดยตลอด

เพื่อสร้ำงองค์กรพันธมิตร	โดยกำรพบปะหำรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	ตลอดจนรับฟังปัญหำ

อปุสรรคของกำรลงทนุในประเทศไทยอย่ำงกว้ำงขวำงและใกล้ชดิ	โดยในปีงบประมำณ	2554	ได้จดั

กจิกรรมสร้ำงเครอืข่ำยพนัธมติร	รวม	53	ครัง้	กบั	161	องค์กรโดยผ่ำนกจิกรรมรปูแบบต่ำงๆ		ได้แก่

•	 ร่วมมือกับหอกำรค้ำต่ำงประเทศในประเทศไทย	จัดประชุมหำรือเพื่อชี้แจงและเผย

แพร่นโยบำยและมำตรกำรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุใหม่ๆ	รบัฟังควำมคดิเหน็และปัญหำ

อปุสรรคของนกัลงทนุ	โดยในปีงบประมำณ	2554	ได้จดัประชมุหลำยครัง้	เป็นต้นว่ำ	

จัดประชุมกับหอกำรค้ำร่วมต่ำงประเทศในประเทศไทย	 (Joint	 Foreign	 Chamber	

of	Commerce	in	Thailand:	JFCCT)	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกำยน	2553	จัดประชุมกับ

หอกำรค้ำญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	11	กุมภำพันธ์	2554	เป็นต้น	

•	 ประชุมหำรือกับองค์กร	 หน่วยงำนพันธมิตรทั้งของรัฐและเอกชน	 เช่น	 หน่วยงำน	

ส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศต่ำงๆ	 ธนำคำรพำณิชย์	 สมำคมต่ำงๆ	 เพื่อช่วย

ถ่ำยทอดข้อมูลกำรลงทุนของไทยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ

ยทุธศำสตร์ชกัจงูกำรลงทนุ	ในระหว่ำงกำรจดักจิกรรมโรดโชว์หรอืกจิกรรมชกัจงูกำร

ลงทุนปกติคณะต่ำงๆ	

•	 เสริมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรกำรลงทุน	ผ่ำนกำรลงนำมควำมตกลงร่วมกันเพื่อช่วย

เผยแพร่ข้อมลูกำรลงทนุและด�ำเนนิกำรกจิกรรมส่งเสรมิกำรลงทนุร่วมกบัส�ำนกังำนฯ	

พร้อมกับแต่งตั้งที่ปรึกษำกำรลงทุนกิตติมศักดิ์	 ซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท	

ชั้นน�ำจำกทั่วโลกซึ่งมีควำมเข้ำใจต่อบรรยำกำศกำรลงทุนในไทยเป็นอย่ำงดี	เพื่อให้

ควำมช่วยเหลือเรื่องกิจกรรมกำรตลำด	 ได้แก่	กำรประชำสัมพันธ์ประเทศไทย	กำร

แนะน�ำด้ำนนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน	 และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช่วยเป็นกระบอก

เสียงให้แก่ประเทศไทยในกำรชักชวนนักลงทุนรำยใหม่ให้เห็นศักยภำพด้ำนกำร

ลงทุนของไทย
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ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน

ส�ำนักงำนได้ก�ำหนดสโลแกนใหม่ที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์เพื่อชักจูงกำรลงทุน	 คือ	

“Unbeatable	 Thailand,	 Unparalleled	 Opportunities”	 ด้วยเหตุผลที่ว่ำ	 ในช่วงระยะเวลำ	 5	 ปี	

ที่ผ่ำนมำ	ประเทศไทยได้ประสบกับนำนำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของประเทศ	ตั้งแต่

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง	ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง	มำจนถึงเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	ซึ่ง

ได้ส่งผลกระทบต่อควำมเชือ่มัน่ของนกัลงทนุต่ำงชำต	ิทัง้กลุม่ทีม่กีำรลงทนุอยูเ่ดมิในประเทศไทย

และกลุ่มนักลงทุนรำยใหม่	 ส�ำนักงำนฯ	 ในฐำนะองค์กรภำครัฐที่ท�ำหนำ้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน	

กำรลงทุนมำยำวนำนกว่ำ	 45	 ปี	 จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของ

ประเทศไทย	ซึง่แม้ว่ำจะได้รบัผลกระทบจำกปัจจยัเชงิลบเหล่ำนัน้	แต่แท้จรงิแล้วเพยีบพร้อมด้วย

ศักยภำพด้ำนปัจจัยกำรลงทุนที่ไม่เป็นรองประเทศอื่นๆ	กล่ำวคือ	

•	 กำรมีท�ำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งก�ำลังพัฒนำ

เข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี	2558	

•	 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนแบบเสรีของรัฐบำล	

•	 ข้อตกลงกำรค้ำเสรีกับประเทศคู่ค้ำส�ำคัญในภูมิภำคต่ำงๆ	

•	 แรงงำนที่มีคุณภำพ	

•	 ควำมเพยีบพร้อมของอตุสำหกรรมสนบัสนนุ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส�ำหรบัอตุสำหกรรม

ยำนยนต์	อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	ปิโตรเคมี	และเกษตร

•	 ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สมบูรณ์และทันสมัย

•	 มีปัจจัยเพื่อกำรด�ำรงชีวิตที่มีคุณภำพ	 เช่น	 ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย	 ระบบ

โทรคมนำคมที่มีเครือข่ำยโยงใยทั่วโลก	ที่อยู่อำศัยที่สะดวกสบำยทันสมัย	โรงเรียน

นำนำชำติมำตรฐำนสำกล	 บริกำรรักษำพยำบำลที่มีชื่อเสียงดำ้นคุณภำพระดับโลก

และรำคำไม่แพง	สถำนที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจหลำกหลำยรูปแบบ	ผู้คนที่

เป็นมิตรและยินดีต้อนรับคนต่ำงชำติ	เป็นต้น

 แนวโน้มการด�าเนินการปีงบประมาณ 2555

ในปีงบประมำณ	 2555	 ส�ำนักงำนก�ำหนดจัดกิจกรรมชักจูงกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ

ทั้งระดับ	Road	shows	ระดับนำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี	และระดับส�ำนักงำนรวมทั้งสิ้น	96	คณะ	

แบ่งเป็นระดับ	Road	shows	11	คณะ	และระดับส�ำนักงำน	85	คณะ	โดยระหว่ำงเดือนตุลำคม	

2554	-	เมษำยน	2555	ได้ด�ำเนนิกำรไปแล้วทัง้สิน้	30	คณะ	จ�ำแนกเป็นระดบั	Road	shows	4	คณะ	

และระดบัส�ำนกังำน	26	คณะ	ส่วนทีเ่หลอืจะด�ำเนนิกำรภำยในเดอืนพฤษภำคม	-	กนัยำยน	2555
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การประสานงานและแก้ไขปัญหานักลงทุน

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ตระหนักว่า ในระหว่างการด�าเนิน
ธรุกจิการลงทนุนัน้ นกัลงทนุอาจประสบกบัปัญหาต่างๆ ขึน้ได้ ซึง่ส่งผลกระทบ
ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของ
การส่งเสริมการลงทุน ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่ส�าคัญมีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในอนาคตอีกด้วย

ประสานงานแก้ไขปัญหา

เพื่อขับเคลื่อนกระบวนกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ	 ให้แก่นักลงทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ส�ำนักงำนฯ	 จึงมอบหมำยให้ส�ำนักพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน	 ท�ำหน้ำที่ประสำนระหว่ำง	

นักลงทุนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน	 เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมและปัจจัยที่	

เอื้ออ�ำนวยต่อกำรลงทุนโดยรวม

ในปี	2554	ส�ำนักงำนฯ	ได้ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ	ได้แก่	กรมกำรปกครอง	กรมโรงงำน	

กระทรวงคมนำคม	ฯลฯ	ในกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้ประกอบกำรในด้ำนต่ำงๆ	เป็นต้นว่ำ

•	 ปัญหำกำรขอใบอนุญำต	EIA	และกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม

•	 ปัญหำกำรน�ำเข้ำ	Phenolic	Resin	ทีม่ส่ีวนผสมของ	Phenol	ซึง่เป็นวตัถอุนัตรำยชนดิ

ที่	2	ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม	เรื่องบัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย	พ.ศ.	2538	

โดยผู้น�ำเข้ำต้องขอขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงำน	กระทรวงอุตสำหกรรม	

•	 ปัญหำกำรจรำจรติดขัดในบริเวณทำงเข้ำออกของเขตอุตสำหกรรมนวนคร	 จังหวัด

ปทุมธำนี	
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จัดท�าแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับกรมศุลกากร

ปัญหำหนึง่ทีน่กัลงทนุส่วนใหญ่ต้องประสบบ่อยครัง้	คอื	ปัญหำควำมผดิทำงศลุกำกรใน

กำรด�ำเนินกำรพิธีกำรกรมศุลกำกร	ได้แก่	ควำมผิดฐำนหลีกเลี่ยงอำกร	ควำมผิดฐำนส�ำแดงเท็จ	

ควำมผิดฐำนน�ำของต้องห้ำมเข้ำมำในหรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร	เป็นต้น	

ส�ำนกังำนฯ	จงึได้แต่งตัง้คณะท�ำงำนประสำนงำนด้ำนศลุกำกรขึน้	เพือ่ท�ำหน้ำทีป่ระสำน

และร่วมมอืกบักรมศลุกำกรในกำรก�ำหนดนโยบำยส�ำหรบักำรใช้สทิธปิระโยชน์ตำมบตัรส่งเสรมิกำร

ลงทุน	กำรแก้ปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินกำรพิธีกำรศุลกำกร	และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ศุลกำกร	โดยมีส�ำนักพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน	เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร

ในช่วงปี	2554	ส�ำนกังำนและกรมศลุกำกร	ได้ประชมุหำรอืไปแล้ว	3	ครัง้	ซึง่สำระส�ำคญั

เป็นไปในเรือ่งของแนวทำงกำรปฏบิตัร่ิวมกนัระหว่ำง	2	หน่วยงำน	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิำพในกำร

ให้บริกำรทั้งทำงด้ำนควำมสะดวกรวดเร็วแก่นักลงทุน	 และกำรหำข้อยุติในปัญหำของนักลงทุน	

ที่เกิดขึ้นด้วย

นอกเหนือจำกนี้	 ส�ำนักงำนยังได้ประสำนและแก้ไขปัญหำอื่นๆ	 ให้แก่นักลงทุน	 ได้แก่	

กำรประสำนกำรตรวจสอบกำรใช้สิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับกำรส่งเสริม	 กำรแจ้งแก้ไขกำร	

สัง่ปล่อยวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็น	และกำรสัง่ปล่อยเครือ่งจกัรทีไ่ด้รบัสทิธแิละประโยชน์กำรน�ำเข้ำ	

ไปยังกรมศุลกำกร	เป็นต้น	โดยในปี	2554	ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วจ�ำนวน	121	เรื่อง

จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ส�ำหรับปัญหำที่พบอยู่บ่อยครั้งนั้น	 มักเกิดจำกควำมไม่เข้ำใจในหลักเกณฑ์	 ระเบียบ

ปฏิบัติต่ำงๆ	 ที่มีอยู่มำกมำย	 รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 นอกจำกนี้	 ยังขำดกำรสื่อสำร

ระหว่ำงหน่วยงำนกับนักลงทุน	ท�ำให้กำรปฏิบัติของนักลงทุนเกิดควำมผิดพลำดขึ้นได้

ส�ำนักงำนฯ	 ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเผยแพร่ข้อมูล	 ให้นักลงทุนได้รับทรำบ

ถงึกฎระเบยีบของกรมศลุกำกรและแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัพธิกีำรศลุกำกร	เพือ่ลดควำมผดิพลำด

ที่อำจเกิดขึ้นได้	อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะเข้ำใจถึงแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง	เป็นกำร

เพิ่มประสิทธิภำพ	ลดอุปสรรค	ในกำรน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ	ซึ่งถือว่ำช่วยป้องกันปัญหำให้แก่

นักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง	

ส�ำนกังำนฯ	จงึจดักจิกรรมสมัมนำ	“กำรปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรทีเ่กีย่วข้องกบักจิกำรทีไ่ด้

รบักำรส่งเสรมิ”	เมือ่วนัที	่25	สงิหำคม	2554	ณ	โรงแรมมริำเคลิแกรนด์คอนเวนชัน่	กรงุเทพมหำนคร	

มีผู้สนใจเข้ำร่วมสัมมนำ	350	คน	ประโยชน์จำกกิจกรรมนี้	ได้แก่

•	 นกัลงทนุได้มโีอกำสพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ต่ำงๆ	เกีย่วกบัเรือ่งควำมผดิ

ทำงศุลกำกร

•	 ส�ำนกังำนฯ	ได้รบัทรำบถงึปัญหำอปุสรรคเกีย่วกบัควำมผดิทำงศลุกำกรของนกัลงทนุ

•	 เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส�ำนักงำนกับนักลงทุน	ตลอด

จนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับในปี	2555	ส�ำนักพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุนยังคงเดินหน้ำในกำรประสำน

และแก้ไขปัญหำให้แก่นักลงทุน	 พร้อมกับจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เบื้องต้นในกำรปฏิบัติพิธีกำร

ศุลกำกรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม	 ซึ่งถือเป็นภำรกิจหลักเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและ

ตอบสนองควำมต้องกำรของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนำคต
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การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) นับว่ามีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมี 
เป้าหมายขยายก�าลงัการผลติชิน้ส่วนจนถงึระดบัทีป่ระเทศไทยเป็นศนูย์กลางการ
ผลิตชิ้นส่วนของภูมิภาค ช่วยลดการน�าเข้าและส่งเสริมการส่งออก สร้างโอกาส
การจ้างงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Vendors Meet Customers)	จัดคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยพบ

กบัผูซ้ือ้ถงึทีโ่รงงำนของผูซ้ือ้	ท�ำให้ผูผ้ลติชิน้ส่วนได้รบัทรำบข้อมลูควำมต้องกำรและมโีอกำสศกึษำ

วิธีกำรจัดกำรผลิตของผู้ซื้อ

กจิกรรมตลาดกลางซือ้ขายชิน้ส่วน (Market Place)	จดัสมัมนำเพือ่ชกัน�ำให้ผูซ้ือ้และ	

ผู้ขำยมำพบปะกัน	อันจะก่อให้เกิดโอกำสกำรรับช่วงกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น

กิจกรรมจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service)/การบริการจับคู่ธุรกิจ (Business 

Matching)	ให้บริกำรช่วยเหลือสนับสนุนผู้ซื้อทั้งภำยในและต่ำงประเทศ	ที่ต้องกำรจัดซื้อชิ้นส่วน

จำกผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย	 ในเรื่องข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนพร้อมทั้งจัดให้พบปะในลักษณะ	

One-on-One	Meetings	 และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรเยี่ยมชมโรงงำนผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ในกรณีที่

ผู้ซื้อต้องกำร

กจิกรรมจดัน�าผูป้ระกอบการไทยร่วมงานชิน้ส่วนและพบปะผูซ้ือ้ระดบัสากล (Inter-

nationalization)	 จัดน�ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยไปร่วมงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรในต่ำง

ประเทศ	เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด	สร้ำงประสบกำรณ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและได้เห็น

แนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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งานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรมรบัช่วงการผลติ	เป็นกำรจดังำนแสดงสนิค้ำอตุสำหกรรม

รับช่วงกำรผลิตไทย	 หรือ	 Subcon	 Thailand	 ได้ด�ำเนินมำแล้วติดต่อกัน	 6	 ปี	 คือ	 ระหว่ำงปี		

2550-2555	เพือ่สร้ำงโอกำสกำรเชือ่มโยงอตุสำหกรรมให้แก่ผูผ้ลติชิน้ส่วนของไทย	และสนบัสนนุ

ให้ผู้ต้องกำรซื้อชิ้นส่วนมีควำมสะดวกมำกขึ้นในกำรติดต่อหำผู้ต้องกำรขำยชิ้นส่วน

การบริการข้อมูลอุตสาหกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต (Online Information)	 ให้บริกำร

ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสำหกรรมสนับสนุนของไทย	และกลุ่มประเทศอำเซียน	 (ASEAN	Sup-

porting	Industry	Database-ASID)

กิจกรรมเชือ่มโยงอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ	2554

กิจกรรม จำานวน

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขำย	(Vendors	Meet	Customers) 18	ครั้ง

กิจกรรมตลำดกลำงซื้อขำยชิ้นส่วน	(Market	Place) 	10	ครั้ง

กิจกรรมจัดหำผู้ผลิตชิ้นส่วน	(Sourcing	Service)/กำรบริกำรจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)
·	จัด	One-on-One	Meetings/Factory	Visits
·	จัดหำข้อมูลรำยชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ผู้ซื้อ

9	ครั้ง
107	รำย

กิจกรรมจัดน�ำผู้ประกอบกำรไทยร่วมงำนชิ้นส่วนและพบปะผู้ซื้อระดับสำกล	(Internationalization) 	12	ครั้ง

สัมมนำเพื่อกระตุ้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร	(Competitiveness) 8	ครั้ง

กำรจัดงำนนิทรรศกำร	Subcon	Thailand 1	ครั้ง

ฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสนับสนุนภูมิภำคอำเซียน	(ASEAN	Supporting	Industry	Database:	ASID) จ�ำนวนสมำชิก	18,189	บริษัทจำก
ทั้งหมด	10	ประเทศอำเซียน

ผลการจัดงาน	Subcon	Thailand

ปี
จำานวนผู้เข้า

ร่วมออกบูธ

จำานวนผู้เข้า	

เยีย่มชมงาน
จำานวนบริษัทผู้ซื้อ มูลค่าการเชือ่มโยงทีเ่กิดขึ้นในงาน

9-13	พฤษภำคม	2550 189	บูธ 4,518	คน/วัน 90	บริษัท	จำก	14	ประเทศ 1,209	ล้ำนบำท

14-17	พฤษภำคม	2551 251	บูธ 5,422	คน/วัน 177	บริษัท	จำก	16	ประเทศ 2,557	ล้ำนบำท

13-16	พฤษภำคม	2552	 188	บูธ 4,560	คน/วัน 180	บริษัท	จำก	12	ประเทศ 3,020	ล้ำนบำท

13-15	พฤษภำคม	2553	 237	บูธ 5,960	คน/วัน 223	บริษัท	จำก	14	ประเทศ 4,531	ล้ำนบำท

19-21	พฤษภำคม	2554	 247	บูธ 7,203	คน/วัน 317	บริษัท	จำก	14	ประเทศ 5,481	ล้ำนบำท

17-19	พฤษภำคม	2555 300	บูธ 7,289	คน/วัน 265	บริษัท	จำก	12	ประเทศ 6,329	ล้ำนบำท

การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย หรือ Subcon Thailand 
ได้ด�าเนินมาแล้วติดต่อกัน 6 ปี คือ ระหว่างปี 2550-2555 เพื่อสร้างโอกาสการ 
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทย
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การลงทุนไทยในต่างประเทศ

ส�านกังานฯ ได้เร่งด�าเนนิการส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งด้านนโยบายและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้
กับประเทศ โดยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นองค์กรหลักในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ของประเทศในการออกไปลงทุนในต่างประเทศให้ชัดเจน รวมถึง 
ด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมายทีจ่ะเอือ้อ�านวยและสนบัสนนุการลงทนุไทยในต่างประเทศ 
เช่น การจดัคณะนกัธรุกจิไทยร่วมเดนิทางไปศกึษาลูท่างการลงทนุในประเทศต่างๆ 
การจดักจิกรรมเผยแพร่ข้อมลูสทิธปิระโยชน์ โอกาส และลูท่างการลงทนุในต่างประเทศ

ขณะเดียวกันมีแรงกระตุ้นครั้งใหญ่ให้นักลงทุนไทยสนใจอย่ำงจริงจังเกี่ยวกับโอกำส

และลู่ทำงกำรตั้งโรงงำนในต่ำงประเทศ	 เนื่องจำกประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนและแนวโน้ม

ที่รัฐบำลจะปรับเพิ่มค่ำแรงงำนเป็น	300	บำท/วัน	กระทบอย่ำงมำกต่ออุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำน

เข้มข้น	อำทิ	เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป	รองเท้ำ	ดังนั้น	จ�ำต้องย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังแหล่งที่ต้นทุนแรงงำน

ต�่ำหรือมีแรงงำนมำกเพียงพอกับควำมต้องกำร

ประเทศเป้าหมาย

ในปีที่ผ่ำนมำเป็นที่ชัดเจนว่ำ	ประเทศที่มีควำมโดดเด่นอย่ำงมำกส�ำหรับกำรลงทุนไทย

ที่มีโอกำสเข้ำไปลงทุน	ได้แก่	พม่ำและอินโดนีเซีย	เนื่องจำกทั้งสองประเทศเป็นตลำดขนำดใหญ่

มีประชำกรในวัยแรงงำนจ�ำนวนมำก	พม่ำมีแรงงำนกว่ำ	30	ล้ำนคน	และอินโดนีเซีย	120	ล้ำนคน	

ทั้งสองประเทศต่ำงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ	แร่ธำตุ	ป่ำไม้	และทรัพยำกรทำงทะเล	

และที่ส�ำคัญที่สุด	คือ	ทั้งสองประเทศต่ำงมีพัฒนำกำรทำงกำรเมืองไปในทิศทำงที่ดีขึ้นอย่ำงมำก	

มีควำมสงบเรียบร้อยในสังคม	จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนไทยอย่ำงมำก	

ในขณะที่กลุ่มประเทศตลำดใหม่มีควำมโดดเด่นจำกกำรเป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ

จ�ำนวนมหำศำลที่ยังไม่มีกำรน�ำออกมำใช้ประโยชน์	 และเป็นตลำดสินค้ำแหล่งใหม่จำกกำรเป็น	

กลุม่ประเทศทีม่อีตัรำเตบิโตทำงเศรษฐกจิอย่ำงต่อเนือ่ง	ส่งผลให้ประชำกรต้องกำรสนิค้ำอปุโภค

บริโภคเพิ่มขึ้นตำมระดับรำยได้และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 อีกทั้งยังต้องกำรสินค้ำทุน	 ประเภท
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เครือ่งจกัร	เครือ่งมอืต่ำงๆ	ส�ำหรบัภำคกำรผลติทัง้เกษตรกรรมและอตุสำหกรรม	ส�ำหรบัอปุสรรค

ส�ำคัญในกำรขยำยตลำดนี้	คือ	กำรขนส่งสินค้ำจำกประเทศไทยไปจ�ำหน่ำยมีต้นทุนสูงและล่ำช้ำ	

ดังนั้น	แนวทำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำ	คือ	กำรไปลงทุนในประเทศนั้นๆ	เพื่อผลิตสินค้ำจ�ำหน่ำย	

การลงทุนไทยในต่างประเทศ:	แหล่งและธุรกิจทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศ	5	ปีทีผ่่านมา	(2550-2554)

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2555 มค.-เมย. P 2554 p 2553 p 2552 2551 2550 

1 อำเซียน -60915.00	 -128901.23 -129160.31 -47841.47 -96517.14 -26203.89
2 บรูไน 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 กัมพูชำ -566.59	 -1704.65 -59.00 1746.84 -1296.42 -890.99
4 อินโดนีเซีย -5809.41	 -17261.74 -1969.92 -2210.78 -4071.66 1332.99
5 ลำว -459.76	 -4259.38 -965.55 -6172.59 -6399.94 -1350.82
6 มำเลเซีย -805.29	 -4678.53 -7627.14 -11051.37 -9775.14 -5189.11
7 เมียนมำร์ -12824.54	 -37281.04 -45370.79 -45407.41 -52415.89 -14668.06
8 ฟิลิปปินส์ -273.34	 -262.93 -836.07 -110.34 -132.16 -696.04
9 สิงคโปร์ -36815.87	 -48975.76 -68195.73 17551.41 -16335.26 -3415.68
10 เวียดนำม -3360.21	 -14477.21 -4136.11 -2187.24 -6090.65 -1326.17
11 สหภำพยุโรป	2/ -29112.65	 -5878.12 -6369.96 -1521.74 2423.33 -12252.27
12 ออสเตรีย 41.79	 123.08 134.29 124.40 -1.59 132.82
13 เบลเยียม 203.96	 -1867.16 542.92 -453.73 13.67 -947.21
14 เดนมำร์ก 1.95	 10.42 11.33 -3.27 117.04 19.33
15 ฝรั่งเศส -101.48	 -857.87 -132.67 -40.46 -188.49 -9.12
16 เยอรมนี 949.20	 -2957.09 79.81 19.12 -888.35 -216.17
17 ไอร์แลนด์ -8556.99	 -17.23 0.83 -5.36 -5.06 0.00
18 ลิธัวเนีย -1326.75	 -2920.21 -2807.81 -1538.25 -3038.92 -261.69
19 เนเธอร์แลนด์ -8139.26	 23264.08 -129.81 2260.27 -423.00 -760.07
20 สหรำชอำณำจักร -11534.04	 -22191.68 -3802.15 -2023.41 9667.82 -9582.37
21 ประเทศอื่นๆ	ในกลุ่มสหภำพยุโรป -650.99	 1535.52 -266.69 138.95 -2829.81 -627.79
22 ออสเตรเลีย -12442.70	 -21346.62 6362.30 -1145.97 -1234.96 -334.30
23 บังกลำเทศ -322.11	 -1052.12 -858.53 -487.05 -185.87 -256.64
24 บริติช	เวอร์จินไอส์แลนด์ -3285.06	 -9210.00 8353.78 -6319.19 -4106.19 -343.78
25 แคนำดำ -314.49	 -61553.32 -10302.37 -311.18 -111.20 -247.07
26 เคย์แมน	ไอส์แลนด์ 533.03	 -4618.39 -7389.63 -33245.05 -9854.80 -6849.13
27 จีน -1430.10	 -3271.96 3436.64 -22636.35 -4743.57 -10298.89
28 อียิปต์ 75.43	 -70.52 -348.19 1050.12 467.76 -14565.07
29 ฮ่องกง -12227.44	 -40496.13 -16068.98 -8727.53 -8261.73 -10362.88
30 อินเดีย -861.29	 -2070.20 -1913.27 -820.15 -89.99 -1618.79
31 ญี่ปุ่น -5648.15	 -1348.81 921.27 -16923.77 -7896.18 -1303.28
32 มอริเชียส 849.99	 -179.24 -1153.73 -331.71 -26229.95 -107.12
33 เกำหลีใต้ -19.33	 20.36 -0.43 16.20 -618.16 -7.32
34 สวิตเซอร์แลนด์ 55.66	 -7300.50 168.17 -284.58 -476.68 76.46
35 ไต้หวัน 26.28	 22.06 -7.58 255.30 -733.08 -174.40
36 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ -9.24	 80.83 -1736.46 -145.46 90.26 -151.46
37 สหรัฐอเมริกำ 57.10	 -24609.46 -5448.42 6320.28 29886.91 -8010.89
38 อื่นๆ -19542.95	 -12497.02 -10060.01 -9943.46 -6948.61 -10651.37
39 รวม -144532.99	 -324280.39 -171575.70 -143042.76 -135139.86 -103662.10

แหล่งที่มำ	:	ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่ำสุด	:	29	มิ.ย.	2555

หมำยเหตุ:	 	 	 	 	 	 	
1/	เป็นข้อมูลกำรลงทุนฯ	ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภำคเศรษฐกิจ		โดยตัวเลขติดลบ		หมำยถึง		ในช่วงเวลำนั้นๆ	มีกำรลงทุนเพิ่ม	(ไม่ว่ำจะในรูปของกำรลงทุนในทุนเรือนหุ้น		
ก�ำไรสะสมที่น�ำกลับมำลงทุน		หรือกำรให้กู้กับบริษัทในเครือในต่ำงประเทศ)	สูงกว่ำกำรลดกำรลงทุน	(ไม่ว่ำจะในรูปของกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้น	กำรถอนเงินลงทุน	หรือกำรรับช�ำระ
คืนเงินที่ให้บริษัทในเครือในต่ำงประเทศกู้ยืม)	ขณะที่ตัวเลขบวก	หมำยถึง		ในช่วงเวลำนั้นๆ	มีกำรลงทุนเพิ่มต�่ำกว่ำกำรลดกำรลงทุน		 	 	

2/	สหภำพยุโรปประกอบด้วย	27	ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรีย,	เบลเยียม,	เดนมำร์ก,	ฟินแลนด์,	ฝรั่งเศส,	เยอรมนี,	กรีซ,	ไอร์แลนด์,	อิตำลี,	ลักเซมเบิร์ก,	เนเธอร์แลนด์,	โปรตุเกส,	
สเปน,	สวีเดน,	สหรำชอำณำจักร,	ไซปรัส,	สำธำรณรัฐเชค,	เอสโธเนีย,	ฮังกำรี,	ลัทเวีย,	ลิธัวเนีย,	มอลตำ,	โปแลนด์,	สโลวะเกีย,	สโลวีเนีย,	บัลแกเรีย	และ	โรมำเนีย	 	
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กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

ส�ำนักงำนฯ	 ได้แบ่งกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ	 ตำมกลุ่มประเทศ

เป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

•	 กลุ่มประเทศ	CLMV	ได้แก่	กัมพูชำ	สปป.ลำว	พม่ำ	และเวียดนำม

•	 กลุ่มประเทศอำเซียนอื่นๆ	นอกจำก	CLMV	ได้แก่	มำเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์

•	 กลุ่มประเทศเอเชียใต้	ได้แก่	อินเดีย	ปำกีสถำน	บังคลำเทศ	ศรีลังกำ	และเนปำล

•	 กลุ่มประเทศตลำดใหม่	 ได้แก่	 ประเทศในทวีปแอฟริกำ	 จ�ำนวน	 54	 ประเทศ	

ประเทศในตะวันออกกลำง	 และกลุ ่มประเทศที่แยกออกมำจำกสหภำพ	

โซเวียดเดิม	 จ�ำนวน	 11	 ประเทศ	 เป็นต้นว่ำ	 คำซักสถำน	 อุซเบกิสถำน	 อำร์เซอร์	

ไบจำน	เบลำรุส	มอลโดวำ	ยูเครน

ส�ำหรับในป	ี 2554	 ส�ำนักงำนฯ	 ได้ด�ำเนินกำรอยำ่งเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน

ไทยในต่ำงประเทศ	ดังนี้

กลุ่มประเทศ CLMV ส�ำนักงำนฯ	 ได้จัดน�ำคณะนักธุรกิจไทยออกไปส�ำรวจโอกำสใน

กำรตั้งโรงงำนผลิต	หรือขยำยธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้ำน	CLMV	จ�ำนวน	8	ครั้ง	โดยเป็นกิจกรรม

ศึกษำลู่ทำงกำรลงทุนกับคณะนักธุรกิจรวมทั้งสิ้น	125	คน	ส�ำหรับประเทศที่ได้รับควำมสนใจมำก

ที่สุด	คือ	พม่ำ	โดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำท่ำเรือน�้ำลึกและนิคมอุตสำหกรรมทวำย

กลุ่มประเทศเอเชียใต้	ส�ำนักงำนฯ	ได้น�ำคณะนักธุรกิจไทยเดินทำงไปศึกษำลู่ทำงกำร

ลงทุนในประเทศบังคลำเทศ	1	ครั้ง	ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกกลุ่มนักลงทุนไทยที่ใช้แรงงำนเข้มข้น	

มีควำมต้องกำรแรงงำนรำคำถูกและปริมำณมำก	

กลุ่มประเทศตลาดใหม่	 ซึ่งได้จัดกิจกรรมน�ำคณะนักลงทุนไปศึกษำลู่ทำงในประเทศ	

จอร์แดน	นำมิเบีย	และอูกันดำ	ในทวีปแอฟริกำ

การลงทุนไทยในต่างประเทศ:	แหล่งและธุรกิจทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศ	5	ปีทีผ่่านมา	(2550-2554)

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2555 มค.-เมย. P 2554 p 2553 p 2552 2551 2550 

1 อำเซียน -60915.00	 -128901.23 -129160.31 -47841.47 -96517.14 -26203.89
2 บรูไน 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 กัมพูชำ -566.59	 -1704.65 -59.00 1746.84 -1296.42 -890.99
4 อินโดนีเซีย -5809.41	 -17261.74 -1969.92 -2210.78 -4071.66 1332.99
5 ลำว -459.76	 -4259.38 -965.55 -6172.59 -6399.94 -1350.82
6 มำเลเซีย -805.29	 -4678.53 -7627.14 -11051.37 -9775.14 -5189.11
7 เมียนมำร์ -12824.54	 -37281.04 -45370.79 -45407.41 -52415.89 -14668.06
8 ฟิลิปปินส์ -273.34	 -262.93 -836.07 -110.34 -132.16 -696.04
9 สิงคโปร์ -36815.87	 -48975.76 -68195.73 17551.41 -16335.26 -3415.68
10 เวียดนำม -3360.21	 -14477.21 -4136.11 -2187.24 -6090.65 -1326.17
11 สหภำพยุโรป	2/ -29112.65	 -5878.12 -6369.96 -1521.74 2423.33 -12252.27
12 ออสเตรีย 41.79	 123.08 134.29 124.40 -1.59 132.82
13 เบลเยียม 203.96	 -1867.16 542.92 -453.73 13.67 -947.21
14 เดนมำร์ก 1.95	 10.42 11.33 -3.27 117.04 19.33
15 ฝรั่งเศส -101.48	 -857.87 -132.67 -40.46 -188.49 -9.12
16 เยอรมนี 949.20	 -2957.09 79.81 19.12 -888.35 -216.17
17 ไอร์แลนด์ -8556.99	 -17.23 0.83 -5.36 -5.06 0.00
18 ลิธัวเนีย -1326.75	 -2920.21 -2807.81 -1538.25 -3038.92 -261.69
19 เนเธอร์แลนด์ -8139.26	 23264.08 -129.81 2260.27 -423.00 -760.07
20 สหรำชอำณำจักร -11534.04	 -22191.68 -3802.15 -2023.41 9667.82 -9582.37
21 ประเทศอื่นๆ	ในกลุ่มสหภำพยุโรป -650.99	 1535.52 -266.69 138.95 -2829.81 -627.79
22 ออสเตรเลีย -12442.70	 -21346.62 6362.30 -1145.97 -1234.96 -334.30
23 บังกลำเทศ -322.11	 -1052.12 -858.53 -487.05 -185.87 -256.64
24 บริติช	เวอร์จินไอส์แลนด์ -3285.06	 -9210.00 8353.78 -6319.19 -4106.19 -343.78
25 แคนำดำ -314.49	 -61553.32 -10302.37 -311.18 -111.20 -247.07
26 เคย์แมน	ไอส์แลนด์ 533.03	 -4618.39 -7389.63 -33245.05 -9854.80 -6849.13
27 จีน -1430.10	 -3271.96 3436.64 -22636.35 -4743.57 -10298.89
28 อียิปต์ 75.43	 -70.52 -348.19 1050.12 467.76 -14565.07
29 ฮ่องกง -12227.44	 -40496.13 -16068.98 -8727.53 -8261.73 -10362.88
30 อินเดีย -861.29	 -2070.20 -1913.27 -820.15 -89.99 -1618.79
31 ญี่ปุ่น -5648.15	 -1348.81 921.27 -16923.77 -7896.18 -1303.28
32 มอริเชียส 849.99	 -179.24 -1153.73 -331.71 -26229.95 -107.12
33 เกำหลีใต้ -19.33	 20.36 -0.43 16.20 -618.16 -7.32
34 สวิตเซอร์แลนด์ 55.66	 -7300.50 168.17 -284.58 -476.68 76.46
35 ไต้หวัน 26.28	 22.06 -7.58 255.30 -733.08 -174.40
36 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ -9.24	 80.83 -1736.46 -145.46 90.26 -151.46
37 สหรัฐอเมริกำ 57.10	 -24609.46 -5448.42 6320.28 29886.91 -8010.89
38 อื่นๆ -19542.95	 -12497.02 -10060.01 -9943.46 -6948.61 -10651.37
39 รวม -144532.99	 -324280.39 -171575.70 -143042.76 -135139.86 -103662.10

แหล่งที่มำ	:	ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่ำสุด	:	29	มิ.ย.	2555
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เผยแพร่และให้ค�าปรึกษาด้านลู่ทางการลงทุน 

ส�ำนกังำนฯ	ได้ว่ำจ้ำงทีป่รกึษำเพือ่ศกึษำลูท่ำงกำรลงทนุในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย	5	สำขำ	

คือ	อุตสำหกรรมเกษตร	สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	ชิ้นส่วนยำนยนต์	ท่องเที่ยวและบริกำร	ก่อสร้ำง	

และกิจกำรที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและสถำปัตยกรรมในประเทศสมำชิกอำเซียน	 แล้วเสร็จในปี	

2554	 ซึ่งได้จัดท�ำสรุปผลกำรศึกษำเป็นแผ่น	CD	 เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้ำหมำย	 รวมถึงเผยแพร่

ในเว็บไซต์ส�ำหรับผู้สนใจทั่วไป	โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น	2	ฉบับ

(1)	กำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกรำยอุตสำหกรรม	5	สำขำ	ในกลุ่มประเทศอำเซียน	(สิงคโปร์	

มำเลเซีย	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์)	โดยบริษัท	แอสดิคอน	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	

(2)	กำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	และอุตสำหกรรมเกษตร

แปรรปูในประเทศ	CLMV	โดยสถำบนัเอเชยีศกึษำ	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	โดยมุง่เน้นกำรลงทนุ

ในกิจกำรผลิตกำแฟและเครื่องนุ่งห่ม	เป็นหลัก	

ในขณะเดียวกัน	ส�ำนักงำนฯ	ได้จัดสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้	โอกำส	และลู่ทำงกำรลงทุน

ในประเทศต่ำงๆ	จ�ำนวน	5	ครัง้	แต่ละครัง้ได้รบัควำมสนใจจำกนกัลงทนุจ�ำนวนมำก	แสดงให้เหน็

ถงึกำรตืน่ตวัของนกัธรุกจิไทย	ทีเ่ลง็เหน็ถงึโอกำสและมคีวำมจ�ำเป็นในกำรไปลงทนุในต่ำงประเทศ

อนึง่	กจิกรรมทีด่�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่งและเป็นทีรู่จ้กัดขีองนกัลงทนุไทย	คอื	บรกิำรให้	

ค�ำปรกึษำด้ำนข้อมลูและค�ำแนะน�ำแก่นกัลงทนุทีส่นใจจะไปลงทนุในต่ำงประเทศ	ซึง่ข้อมลูในกำร

ให้ค�ำปรึกษำเป็นข้อมูลจำกกำรรวบรวมโดยกำรเดินทำงไปส�ำรวจและศึกษำในพื้นที่จริง	 รวมถึง

กำรประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำให้กับนักลงทุนที่ไปลงทุนในต่ำงประเทศ	 โดยร่วมกับหน่วยงำน

รำชกำรไทยอื่นๆ	เช่น	กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	กระทรวงพำณิชย์	ฯลฯ

ศูนย์พัฒนานักลงทุนไทยในต่างประเทศ 

กิจกรรมส�ำคัญที่ส�ำนักงำนฯ	 ได้ริเริ่มด�ำเนินกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ	 คือ	 กำรจัดตั้งศูนย์

พัฒนำนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ	(Thai	Overseas	Investment	Support	Centre:	TOISC)	โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกั	3	ข้อ	คอื	เพือ่เตรยีมควำมพร้อมให้นกัลงทนุไทยซึง่ขำดควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ในกำรท�ำธุรกิจในต่ำงประเทศ	 เพื่อเป็นศูนย์กลำงเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่ำงนักธุรกิจไทยที่ออกไปท�ำธุรกิจในต่ำงประเทศ	และเพื่อเป็นองค์กรที่ติดตำมควำมคืบหน้ำ

โครงกำรของนักลงทุนไทยที่ออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ	โดยจะมีกำรจัดท�ำเป็นระบบฐำนข้อมูล

ในแต่ละกลุ่มประเทศ	

ส�ำหรับกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอันแรก	 คือ	 โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมนักลงทุน

ไทยที่ต้องกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	2	หลักสูตร	จัดขึ้นที่กรุงเทพมหำนครและเชียงใหม่	

โดยมีนักธุรกิจไทยที่เป็นเจ้ำของกิจกำรและทำยำท	 เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน	 74	 คน	 มีกำรให้	

ควำมรูท้ีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรออกไปลงทนุในต่ำงประเทศ	อำทเิช่น	เทคนคิกำรจดัท�ำแผนกำรลงทนุใน	

ต่ำงประเทศ	เทคนคิกำรวำงแผนโลจสิตกิส์และพธิกีำรศลุกำกร	ข้อระวงัทำงกฎหมำยเมือ่ไปลงทนุ

ต่ำงประเทศ	วิธีกำรบริหำรภำษีระหว่ำงประเทศ	เป็นต้น
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การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ
ประจ�าปี 2554

ส�านักงานฯ ได้ด�าเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุน 
ต่างชาติในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดยปี 2554 บริษัทที่ปรึกษา
ได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้ประกอบการที่มีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ครอบคลุมบริษัทที่ได้รับและไม่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 404 ราย และ
ได้น�าผลการศึกษาเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ร่วมกับผลข้อมูลเชิงลึกจากนักลงทุน
ต่างชาติ (30 ราย)

ส�ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ด�ำเนินธุรกิจอุตสำหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำมำกที่สุด	 (24.9%)	 รองลงมำด�ำเนินธุรกิจด้ำนเคมีภัณฑ์

กระดำษและพลำสติก	(18.5%)	และด�ำเนินธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์

ขนส่ง	 (17.7%)	 โดยนักลงทุนต่ำงชำติที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่	คือ	 ร้อยละ	85	ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมด	ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

สิทธิและประโยชน์เป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจลงทุน

ปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนในไทยยังคงเป็นเรื่องสิทธิ

ประโยชน์ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุน	 (71.1%)	 รองลงมำเป็นมำตรกำรสนับสนุนอื่นๆ	 ของภำครัฐ	

(61.8%)	 อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนมีควำมเหมำะสม	 (61.8%)	 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เพียงพอ	 (61.5%)	

และแรงงำนฝีมือมีเพียงพอ	(54.9%)	

ขณะเดยีวกนัปัจจยัทีม่แีนวโน้มเชงิลบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิและกำรลงทนุในประเทศไทย	

คือ	 ปัญหำเสถียรภำพทำงกำรเมืองไทยมีผลกระทบเชิงลบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรลงทุน

ในไทยมำกที่สุด	 (71.3%)	 อันดับที่	 2	 เป็นเรื่องสภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอย	 (57.8%)	 รองลงมำ

คือ	 แรงงำนฝีมือภำยในประเทศที่มีไม่เพียงพอ	 (37.5%)	 อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนในไทยสูงเกินไป		

(36.7%)	และกำรประท้วงของแรงงำนไทย	(36.4%)	
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ไทยยังคงได้เปรียบใน 4 ปัจจัย

ด้านปัจจยัการผลติ	ไทยมภีำษดีกีว่ำประเทศเพือ่นบ้ำน	(อนิโดนเีซยี	มำเลเซยี	ฟิลปิปินส์	

เวียดนำม)	 และประเทศนอกกลุ่มอำเซียน	 ในเรื่องกำรเป็นเจ้ำของที่ดิน	 ขณะที่เวียดนำมมีควำม

ได้เปรียบในด้ำนแรงงำนมีฝีมือ	 จีนมีควำมได้เปรียบด้ำนควำมเพียงพอของปัจจัยกำรผลิตและ

ต้นทุนกำรผลิต	 และอินเดียมีควำมได้เปรียบในด้ำนแรงงำนไร้ฝีมือ	ทั้งในเรื่องค่ำจ้ำงและจ�ำนวน

แรงงำนที่มีอยู่	

ด้านแหล่งที่มาของการลงทุน	 ไทยมีระดับที่ดีกว่ำประเทศคู่แข่งในเกือบทุกด้ำนของ

กำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์	กำรเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ภำยในประเทศ	ต้นทุนกำรผลิตและต้นทุน

ในกำรอยู่อำศัย	

ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 มำเลเซียเป็นคู่แข่งขันที่มีศักยภำพด้ำนโครงสร้ำง	

พื้นฐำนเกือบทุกด้ำนสูงกว่ำไทยค่อนข้ำงชัดเจน	 แต่ไทยยังอยู่ในระดับที่ดีกว่ำจีนและอินเดียอยู่

มำกในทุกด้ำน

ปัจจยัการส่งเสรมิการลงทนุด้านนโยบาย	ไทยและมำเลเซยีเป็นคูเ่คยีงกนัในด้ำนกำร

ก�ำหนดนโยบำยหรอืมำตรกำรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกภำครฐั	โดยไทยได้เปรยีบในเรือ่งของสทิธิ

และประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน	 ภำษีเงินได้นิติบุคคลและกฎหมำยแรงงำน	 ขณะที่มำเลเซียมีข้อได้

เปรียบในเรื่องควำมแน่นอนของนโยบำยภำครัฐ	 ควำมโปร่งใสของกระบวนกำรท�ำงำนภำครัฐ	

ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ	และกำรปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำ

คูแ่ข่งทีส่�ำคญัของไทย	คอื	จนี	ทีม่คีวำมได้เปรยีบในเรือ่งรำคำวตัถดุบิ	ทีม่รีำคำถกูและสัง่

ซื้อได้ง่ำย	ส่วนอินเดียมีควำมได้เปรียบในเรื่องปริมำณควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศสูง	

มีปริมำณแรงงำนเพียงพอและค่ำแรงถูก	ส�ำหรับเวียดนำมได้เพิ่มโอกำสในกำรลงทุนโดยกำรเปิด

ประเทศให้เป็นศนูย์กลำงแสดงสนิค้ำและจดังำนแสดงเครือ่งจกัรกลในหลำยประเภทอตุสำหกรรม

ทิศทางการลงทุนปี 2555

ไม่มีกิจกำรใดที่มีแผนจะถอนกำรลงทุนไปจำกประเทศไทย	 โดยมีกิจกำรที่จะขยำยกำร

ลงทุนในไทย	46.8%	กิจกำรที่ยังรักษำระดับกำรลงทุนเท่ำกับปัจจุบัน	49.8%	และกิจกำรที่จะลด

ขนำดกำรลงทุนลง	3.5%

บริษัทที่ปรึกษำได้ให้ข้อเสนอแนะกับส�ำนักงำนฯ	 ในกำรก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนในอนำคตหลำยประกำร	เป็นต้นว่ำ	

•	 พิจำรณำปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมโดยมุ่งเน้นกิจกำรที่มุ่งเน้นกำรใช้ปัจจัยทุน

และปัจจัยแรงงำนผีมือ

•	 เพิ่มมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขต	3	เพื่อกระจำยอุตสำหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภำค

มำกขึ้น

•	 ส่งเสริมกำรลงทุนกับบริษัทหรือผู้ประกอบกำรที่มีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทย
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ศูนย์บริการลงทุน เพื่อนักลงทุน

จากวิสัยทัศน์ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ว ่า “มิตรแท้
เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน” ศูนย์บริการลงทุนได้รับสนองตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว 
โดยปรับปรุงบริการอย่างสม�่าเสมอเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน

ภารกิจเพื่ออ�านวยความสะดวกการลงทุน
ศูนย์บริกำรลงทุนมีภำรกิจให้บริกำรแก่นักลงทุนและช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุน	

กำรด�ำเนินกำรจึงมุ่งตอบสนองให้นักลงทุนได้รับควำมสะดวก	 เกิดควำมเชื่อมั่นต่อกำรลงทุนใน

ประเทศ	และได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด	หน้ำที่หลักประกอบด้วย

(1)	 ให้ค�ำปรกึษำ	แนะน�ำและบรกิำรข้อมลูด้ำนกำรลงทนุ	และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

ส�ำรวจลูท่ำงกำรลงทนุ	กำรหำผูร่้วมทนุ	หรอืให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสนิใจ

ลงทุนแก่นักลงทุน

(2)	 ให้บริกำรและอนุญำตให้อยู่ในประเทศ	 และอนุญำตให้ท�ำงำนส�ำหรับช่ำงฝีมือและ		

ผูช้�ำนำญกำรต่ำงประเทศ	ซึง่ด�ำเนนิกำรภำยใต้ศนูย์บรกิำรวซ่ีำและใบอนญุำตท�ำงำน	

(3)	 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร

(4)	 ด�ำเนินงำนลูกค้ำสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

(5)	 ให้บรกิำรและจดัท�ำสือ่เผยแพร่	ประชำสมัพนัธ์	และจดัท�ำแผนเสรมิสร้ำงภำพลกัษณ์

ของประเทศ	เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในศกัยภำพและบรรยำกำศกำรลงทนุของประเทศ

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	

สถิติการใช้บริการ	ณ	ศูนย์บริการลงทุน

หน่วย	:	ครั้ง

ปี การให้บริการรับ	
นักลงทุน	(walk-in)

การให้บริการรับ
คณะนักลงทุน

การบันทึกการรับ
โทรศัพท์

การตอบข้อมูลทางอีเมล	
(e-mail)

สถิติผู้เข้ามาใช้
บริการ(ห้องสมุด)

2550 725 70 4,447 964 3,492
2551 611 61 2,597 1,086 2,570
2552 523 42 3,880 912 2,719
2553 486 24 5,032 883 2,671

2554 373 21 7,601 886 3,133

รายงานประจ�าปี 2554      ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 59



ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน  (OSOS)

ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน	 (One	 Start	 One	 Stop	 Investment	 Center	

-OSOS)	 เริ่มเปิดด�ำเนินกำรเมื่อวันที่	 23	 พฤศจิกำยน	 2552	 ซึ่งได้เชื่อมโยงกำรให้บริกำรและ

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่นกัลงทนุ	จำกส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิทีเ่กีย่วข้องกบักำรลงทนุมำกกว่ำ	

20	หน่วยงำน	ขอบเขตกำรให้บรกิำรครอบคลมุตัง้แต่กำรให้ค�ำปรกึษำและข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิ

ธรุกจิ	กำรให้ค�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรขอใบอนญุำตต่ำงๆ	เช่น	กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	กำรจดทะเบยีน

นิติบุคคล	กำรขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว	ไปจนถึงกำรรับค�ำขอบำงประเภท	

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน

นอกจำกศูนย์บริกำรลงทุนจะด�ำเนินกำรตำมหน้ำที่หลักข้ำงต้นแล้ว	 ยังมีหน่วยงำนที่

ส�ำคัญภำยใต้ศูนย์บริกำรลงทุนที่ให้บริกำร	2	หน่วยงำน	โดยหน่วยงำนแรก	คือ	ศูนย์บริกำรวีซ่ำ

และใบอนุญำตท�ำงำน	(One	Stop	Service	Center	for	Visas	and	Work	Permits)	จัดตั้งขึ้นโดย

ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ว่ำด้วยกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำน	 โดยเริ่มให้

บริกำรตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	2540	เป็นต้นมำ	มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเสริมสร้ำงและสนับสนุนกำร

ลงทนุทีด่ี	และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่นกัลงทนุ	ซึง่มขีอบข่ำยกำรปฏบิตังิำน	ได้แก่	กำรอนญุำต

วีซ่ำในกำรอยู่ต่อในประเทศ	กำรอนุญำตให้ท�ำงำนในประเทศแก่คนต่ำงด้ำว	กำรอนุญำตให้เดิน

ทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร	และกำรเปลี่ยนประเภทของวีซ่ำ	ในรูปแบบกำรบริกำรเบ็ดเสร็จ	

(One	Stop	Services)	

หน่วยงำนทีส่�ำคญัทีด่�ำเนนิกำรภำยใต้ศนูย์แห่งนี	้ได้แก่	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ

กำรลงทุน	ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง	และกรมกำรจัดหำงำน	ร่วมกันให้บริกำร	จึงท�ำให้สำมำรถ

ลดเวลำท�ำงำนให้แล้วเสร็จได้ภำยใน	3	ชั่วโมง	นับตั้งแต่เวลำที่รับค�ำขอและมีหลักฐำนครบถ้วน	

สถิติการให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำางาน

หน่วย	:	ครั้ง

ปี ฝ่ายวีซ่า ฝ่ายใบอนุญาตทำางาน การบันทึกการรับโทรศัพท์ รวม

2550 37,661 29,762 15,250 82,673	

2551 38,688 29,413 15,031 83,132

2552 38,597 28,529 13,445 80,571

2553 38,696 28,980 14,280 81,956

2554 30,619 30,512 15,426 85,446
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หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมให้บริการอำานวยความสะดวก	ณ	ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

กระทรวง หน่วยงาน

กระทรวงอุตสำหกรรม -	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
-	กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

-	กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
-	กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงมหำดไทย -	กรมที่ดิน
-	กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

-	กำรประปำส่วนภูมิภำค
-	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
-	กำรไฟฟ้ำนครหลวง

กระทรวงกำรคลัง -	กรมศุลกำกร
-	กรมสรรพสำมิต

-	กรมสรรพำกร

กระทรวงแรงงำน -	กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน -	ส�ำนักงำนประกันสังคม

กระทรวงพลังงำน -	กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ -	กรมธุรกิจพลังงำน

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ	
และสิ่งแวดล้อม

-	ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพำณิชย์ -	กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กระทรวงสำธำรณสุข -	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กระทรวงคมนำคม -	กรมกำรขนส่งทำงบก

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ -	ส�ำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว

สถิติการให้บริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
หน่วย	:	ครั้ง

ปี จำานวนการให้บริการ

2552	(พ.ย.-ธ.ค.) 	278

2553 3,008

2554 6,066

ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน		(OSOS)
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ภาพรวมเศรษฐกิจ	
การลงทุน

04
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ภาวะเศรษฐกิจการลงทุนโลก

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อย 

จากการศึกษาของกองทุนระหว่างประเทศ (International Monetary  
Fund-IMF) ทีพ่มิพ์เผยแพร่เมือ่เดอืนเมษายน 2555 สรปุว่า เศรษฐกจิโลก
โดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะ (sovereign 
debts) ที่เรื้อรัง ปัญหาภาคสถาบันการเงิน และอัตราว่างงานที่สูงถึง
ร้อยละ 9 ในกลุ่มยูโรโซน อันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกรีซ ผนวกกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาในสหรัฐฯ 
และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่น เนื่องมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
จากแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม 2554 

รายงานประจ�าปี 2554      ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  64



เศรษฐกิจ ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556
โลก 5.3% 3.9% 3.5% 4.1%
ประเทศพัฒนำแล้ว 3.2% 1.6% 1.4% 2.0%
-	สหรัฐฯ 3.0% 1.7% 2.1% 2.4%
-	17	ชำติใช้เงินยูโร 1.9% 1.4% -0.3% 0.9%
-	ญี่ปุ่น 4.4% -0.7% 2.0% 1.7%
ประเทศก�ำลังพัฒนำและกลุ่มประเทศตลำดใหม่ 7.5% 6.2% 5.7% 6.0%
-	จีน 10.4% 9.2% 8.2% 8.8%
-	อินเดีย 10.6% 7.2% 6.9% 7.2%
-	อำเซียน	5 7.0% 4.5% 5.4% 6.2%
-	บรำซิล 7.5% 2.7% 3.0% 4.1%

แหล่งข้อมูล:	IMF	

จำกกำรที่ยุโรป	สหรัฐอเมริกำ	และญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศมหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ

ของโลก	 ต่ำงเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศเหล่ำนี้	 ส่งผลให้	 GDP	 โลกโดยรวมในปี	 2554	

เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	3.9	จำกปีก่อนหน้ำนี้	โดยอัตรำ	GDP	ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว	(Advance	

Economies)	ในปี	2554	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำเพียงร้อยละ	1.6	

ส�ำหรบักลุม่ประเทศก�ำลงัพฒันำและกลุม่ประเทศตลำดใหม่	(Developing	and	Emerging	

Economies)	ในปี	2554	มอีตัรำ	GDP	เพิม่ขึน้ค่อนข้ำงสงู	คอื	ร้อยละ	6.2	โดยมจีนีและอนิเดยี	เป็น

แรงขับเคลื่อนกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลก	ทั้งนี้	GDP	ของจีนเติบโตที่ร้อยละ	9.2	และอินเดีย	

ร้อยละ	7.2	ส�ำหรับกลุ่มประเทศอำเซียน-5	มีอัตรำ	GDP	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.5	

การลงทุนโดยตรงกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แม้เศรษฐกจิโลกจะชะลอตวั	แต่กำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศขำเข้ำ	(global	foreign	

direct	investment	inflows)	ในปี	2554	กลับเพิ่มขึ้นมำกถึงร้อยละ	17	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

หน้ำนี้	โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม	1.5	ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

1472

1969
1744

1180 1290
1509

pre-crisis 
average

2005-2007

2007 2008 2009 2010* 2011**

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของโลก

หน่วย	:	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

Source UNCTAD
* Revised
** Preliminary estimates
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กำรลงทนุเพิม่ขึน้ในทกุภมูภิำค	ไม่ว่ำจะเป็นกลุม่ประเทศพฒันำแล้ว	(Developed	Econo-

mies)	กลุม่ประเทศก�ำลงัพฒันำและประเทศเปลีย่นผ่ำน	(Developing	and	Transition	Economies)	

กำรลงทุนโดยตรงขำเข้ำ	(FDI	inflows)	กำรควบรวมกิจกำร	(Cross-border	M&A)	และกำรลงทุน

ใหม่	 (Greenfield	 Investment)	 โดยกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำและประเทศเปลี่ยนผ่ำน	 ถือครอง

สัดส่วนกำรลงทุนขำเข้ำมำกกว่ำครึ่ง	 ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศขำเข้ำ	 755	 พันล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ	ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนใหม่	(greenfield	investment)	

ในปี	 2554	 กลุ่มประเทศเอเชียใต้	 เอเชียตะวันออก	หรืออำเซียน	 ไม่ได้เป็นประเทศที่	

ขับเคลื่อนกำรขยำยตัวของกำรลงทุนโลกเช่นเดียวกับอดีต	โดยมีอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ	11	โดยกำร

ขยำยตัวของกำรลงทุนในกลุ่มประเทศละตินอเมริกำและแคริบเบียน	 เพิ่มขึ้นมำกถึงร้อยละ	 35		

และกลุม่ประเทศเปลีย่นผ่ำน	เพิม่ขึน้มำกถงึร้อยละ	31	ขณะทีก่ำรลงทนุในสหรฐัฯ	ลดลงร้อยละ	8	และ

กำรลงทุนขำเข้ำในภูมิภำคแอฟริกำ	ยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	

กำรขยำยตวัของกำรลงทนุขำเข้ำในกลุม่ประเทศละตนิอเมรกิำและแครบิเบยีน	เป็นกำร

ลงทุนในบรำซิล	โคลัมเบีย	และประเทศที่เป็นที่ตั้งของ	offshore	financial	centres	อำทิ	หมู่เกำะ	

เคย์แมน	ปำนำมำ	หมูเ่กำะซเีชล	กลุม่ประเทศ	MERCOSUR	เช่น	อำร์เจนตนิำ	โคลมัเบยี	เปร	ูฯลฯ	

เป็นกำรลงทุนขำเข้ำเพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ	

ส�ำหรับกำรลงทุนในกลุ่มประเทศเปลี่ยนผ่ำน	 (Transition	 Economies)	 ในยุโรปตะวัน

ออกเฉียงใต้	 และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกรำช	 (Commonwealth	 of	 Independent	 States-CIS)	

เป็นกำรลงทนุซือ้ขำยบรรษทัพลงังำนข้ำมชำตโิดยรสัเซยีเนือ่งจำกกำรขยำยตวัของตลำดในรสัเซยี	

กำรลงทนุขำเข้ำในกลุม่ประเทศก�ำลงัพฒันำในภมูภิำคเอเชยี	(ยกเว้นเอเชยีตะวนัตก)	เพิม่

ขึ้นร้อยละ	11	โดยเอเชียตะวันออกมีมูลค่ำลงทุนขำเข้ำ	209	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	92	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และเอเชียใต้	43	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ทั้งนี้	กำรลงทุน

ขำเข้ำทีเ่พิม่ขึน้ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นผลจำกกำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกจิของอำเซยีน	ท�ำให้

กำรลงทุนในอินโดนีเซีย	มำเลเซีย	และไทย	เพิ่มขึ้นมำกถึงร้อยละ	18	ส่วนกำรลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	8	เป็นมูลค่ำลงทุน	124	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	โดยเป็นกำรลงทุนในภำคธุรกิจบริกำรที่

ไม่ใช่บริกำรทำงกำรเงินมำกถึง	116	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ขณะทีก่ำรลงทนุขำเข้ำในประเทศพฒันำแล้ว	ภำยหลงัจำกชะลอตวัเป็นเวลำ	3	ปี	ตดิต่อ

กัน	ได้ปรับเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ	18	โดยมีมูลค่ำลงทุน	753	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

จีนเป็นแหล่งรองรับการลงทุนมากที่สุด

จำกผลส�ำรวจแนวโน้มกำรลงทุนโลกปี	 2553-2556	 ตำมรำยงำน	World	 Investment	

Prospects	 Survey	 2010-2012	 ของ	 UNCTAD	 สรุปได้ว่ำประเทศที่เป็นแหล่งรองรับกำรลงทุน	

(host	 economies)	 เปลีย่นไปจำกเมือ่ปี	 2552	 โดยจนีเป็นแหล่งรองรบักำรลงทนุมำกเป็นอนัดบั	 1		

ตำมมำด้วยอินเดีย	บรำซิล	สหรัฐฯ	และรัสเซีย	ตำมล�ำดับ

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ	 กลุ่มประเทศตลำดใหม่	 อันได้แก่	 จีน	 อินเดีย	 บรำซิล	 และรัสเซีย	

อยู่ใน	 5	 อันดับแรก	 และประเทศก�ำลังพัฒนำในเอเชีย	 อันได้แก่	 อินโดนีเซีย	 เวียดนำม	 ไทย	

และมำเลเซีย	 ยังมีควำมส�ำคัญหรือได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุนเพิ่มขึ้นในฐำนะแหล่งรองรับ	

กำรลงทนุ	จงึตดิอนัดบัเช่นกนั	ในขณะทีป่ระเทศพฒันำแล้วกลบัถกูลดระดบัควำมส�ำคญัและเลือ่น

อันดับลงจำกเดิม	เช่น	สหรำชอำณำจักร	ออสเตรเลีย	

ด้วยมูลค่าการลงทุน

จากต่างประเทศขาเข้า

755	
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

การลงทุนในจีน

124	
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนส�าคัญระหว่างปี 2553-2554
(ผลส�ารวจของ UNCTAD) เกี่ยวกับประเทศที่บริษัทข้ามชาติให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการลงทุน

1.  China
2.  India
3.  Brazil
4.  United States
5.  Russian Federation
6.  Mexico
7.  United Kingdom

8.  Viet Nam
9. Indonesia
10. Gemany
11. Thailand
12. Poland
13. Australia
14. France

15. Malaysia
16. Japan
17. Cannada
18. Chile
19. South Africa
20. Spain
21. Peru

กำรขยำยตวัของกำรลงทนุขำเข้ำ	ส่วนใหญ่เป็นกำรควบรวมกจิกำร	(cross-border	M&A)	

เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในยุโรป	 ท�ำให้ขำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจ

หลัก	(non-core	assets)	ออกไป	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและให้เกิดสภำพคล่องทำงกำรเงิน	ท�ำให้

กำรลงทนุในยโุรปเพิม่ขึน้ร้อยละ	23	โดยประเทศผูร้องรบักำรลงทนุหลกั	ได้แก่	เดนมำร์ก	เยอรมนี	

อิตำลี	สวีเดน	และสหรำชอำณำจักร	

องค์ประกอบของเงินลงทุนขำเข้ำ	มำกกว่ำครึ่งหนึ่งเป็นกำรน�ำก�ำไรกลับมำลงทุน	(rein-

vested	earnings)	และเงินกู้ระหว่ำงบริษัทในเครือ	(primarily	intra-company	loans)	ก็เพิ่มสัดส่วน

เช่นกนั	ในขณะทีก่ำรลงทนุในส่วนทนุ	(equity	investment)	กลบัลดลงถงึร้อยละ	40	สะท้อนให้เหน็

ถึงหนี้ในภำคธุรกิจของยุโรปที่เพิ่มขึ้นจำกอัตรำหนี้สิน	-25	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เป็น	-36	พัน

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ท�ำให้บริษัทแม่พยำยำมบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของบริษัทสำขำยุโรป

ผ่อนคลายข้อจ�ากัดการลงทุนจากต่างประเทศ

กำรขยำยตัวของกำรลงทุนขำเข้ำจำกกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของโลกในปี	

2554	 เพิ่มขึ้น	 เหตุผลหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรปรับนโยบำยกำรลงทุนของประเทศต่ำงๆ	

โดยมุง่เน้นเปิดเสรด้ีำนกำรลงทนุและอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรลงทนุและกำรด�ำเนนิธรุกจิ	เช่น	

อินเดีย	 ได้เปิดให้ต่ำงชำติสำมำรถถือหุ้นทั้งสิ้นในโครงกำรลงทุนด้ำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี

ชีวภำพ	เวชภัณฑ์	วิทยำศำสตร์	วิทยำศำสตร์ชีวภำพ	

ส่วนรัสเซีย	 ได้แก้ไขเงื่อนไขที่เดิมก�ำหนดให้ต่ำงชำติถือหุ้นในกิจกำรเกี่ยวข้องกับ

ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ	10	ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ	25	ขณะที่จีนได้ออกคู่มือ

ลงทุนโดยเปิดกิจกำรที่ส่งเสริมให้ต่ำงชำติถือหุ้นได้ทั้งหมดและลดประเภทกิจกำรที่สงวน	 โดย

ส่งเสริมให้ลงทุนในอุตสำหกรรมประหยัดพลังงำน	 กิจกำรที่เป็นมิตรและรักษำสิ่งแวดล้อม	 และ

อุตสำหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง	
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นอกจำกปรับนโยบำยส่งเสริมและกระตุ้นกำรลงทุนมำกขึ้นแล้ว	 บำงประเทศยังออก

มำตรกำรป้องกันกำรย้ำยฐำนกำรผลิตไปประเทศอื่น	เพื่อรักษำกำรลงทุนไว้	เช่น	จีนไม่อนุมัติให้

มีกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรในจีนส�ำหรับขยำยกิจกำรออกนอกประเทศ	

นอกจำกนี้	 มีแนวโน้มกำรลงนำมในสนธิสัญญำด้ำนกำรลงทุนแบบทวิภำคี	 (Bilateral	

Investment	Treaties-BITS)	และ	อนุสัญญำภำษีซ้อน	(Double	Taxation	Treaties-DTT)	เพิ่มขึ้น

เพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในกำรตัดสินใจลงทุนในประเทศ	 โดยในปี	 2554	 มีกำร

สรุปควำมตกลงคุ้มครองกำรลงทุน	 25	 ฉบับ	 อนุสัญญำภำษีซ้อน	 18	 ฉบับ	 จำก	 38	 ประเทศ	

อำท	ิควำมตกลงระหว่ำงกลุม่ประเทศ	European	Free	Trade	Agreement	กบัประเทศมอนเตเนโกร		

ส่วนเม็กซิโกลงนำมในควำมตกลงเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศ	 คอสตำริกำ	 เอลซำลวำดอร์	

กัวเตมำลำ	ฮอนดูรำส	และนิคำรำกัว	

ส�ำหรบัรสัเซยีได้เข้ำร่วมเป็นสมำชกิองค์กำรกำรค้ำโลก	(WTO)	โดยมพีนัธกรณตีำมควำม

ตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำร	 (General	Agreement	on	Trade	 in	Services-GATS)	ควำมตกลงว่ำ

ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ	 (Trade-Related	 Aspects	 of	 Intellectual	

Property	Rights-TRIPS)	และมำตรกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ	 (Trade-Related	 Investment	

Measures-TRIMS)

แนวโน้มการลงทุนในปี 2555

กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีปัจจัยเสี่ยงจำกวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนและประเด็น

อ่อนไหวอื่นๆ	 ท�ำให้	 IMF	 คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกในปี	 2555	 จะอ่อนตัวลง	 โดยขยำยตัว	

ลดลงเหลือร้อยละ	 3.5	 บนพื้นฐำนของกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนอยำ่งต่อเนื่อง	

จำกปัญหำหนีส้ำธำรณะเรือ้รงั	และกำรขำดเสถยีรภำพทำงกำรเงนิ	ก่อนจะฟ้ืนตวัอกีครัง้หนึง่เป็น	

ร้อยละ	4.1	ในปี	2556

แนวโน้มกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรขำดสภำพ

คล่องทำงกำรเงิน	 ลดช่องวำ่งทำงกำรคลังในระยะกลำง	 กำรปฏิรูประบบกำรเงินและกำรลดกำร

ก่อหนี้ของธนำคำร	(bank	develeraging)	ของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว	โดย	IMF	คำดกำรณ์ว่ำกำร

ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในปี	2555	จะหดตัวร้อยละ	-0.3	และ	ในปี	2556	จะปรับ

ตัวสูงขึ้นร้อยละ	0.9	จำกควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำวิกฤตหนี้ในยุโรป	

ในปี	2555-2556	คำดว่ำสหรัฐฯ	จะมีทิศทำงเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น	จำกอัตรำกำรว่ำง

งำนที่ลดลงและควำมพยำยำมรัดเข็มขัดของรัฐบำล	 ตลอดจนกำรลงทุนภำครัฐ	 (public	 invest-

ment)	 ที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นและควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เริ่มกลับคืนมำสร้ำงอุปสงค์ในประเทศ	

คำดว่ำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในปี	2555	จะอยู่ที่ร้อยละ	2.1	และร้อยละ	2.4	ในปี	2556		

ในขณะที่กลุ่มประเทศตลำดใหม่และก�ำลังพัฒนำ	(Emerging	and	Developing	Econo-

mies)	 IMF	 ให้ควำมเห็นว่ำควรมุ่งเน้นตอบสนองกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในประเทศและลด	

กำรพึ่งพำปัจจัยภำยนอก	 อันได้แก่	 กำรน�ำเข้ำหรือกำรลงทุนจำกกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว	 กำร

ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของกลุ่มนี้ในปี	2555	คำดว่ำจะอยู่ที่ร้อยละ	5.7	ในปี	2555	และขยำยตัว

ขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ	6	ในปี	2556	

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนและประเด็น
อ่อนไหวอื่นๆ ท�าให้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2555 จะอ่อนตัวลง

มีการสรุปความตกลงคุ้มครอง

การลงทุน	

25 
ฉบับ	

อนุสัญญาภาษีซ้อน	

18 
ฉบับ	จาก	

38 
ประเทศ
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ส�ำหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำในเอเชียยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยคำดว่ำ	GDP	ในปี	2555	จะขยำยตัวร้อยละ	7.3	และร้อยละ	7.9	ในปี	2556	โดยจีนคำดว่ำ

จะขยำยตัวทำงเศรษฐกิจร้อยละ	8.2	ในปี	2555	และร้อยละ	8.8	ในปี	2556	ตำมด้วยอินเดียที่	

ร้อยละ	6.9	ในปี	2555	และร้อยละ	7.3	ในปี	2556	และกลุ่มประเทศอำเซียน-5	ที่ร้อยละ	5.4	ใน

ปี	2555	และร้อยละ	5.6	ในปี	2556

ในขณะที่ญี่ปุ่นมุ่งเน้นฟื้นฟูประเทศซึ่งนับเป็นมำตรกำรเร่งด่วน	ภำครัฐได้ลงทุนจ�ำนวน

มหำศำล	 ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบ	 โดยเพิ่มหนี้สำธำรณะอย่ำงมำก	 มำตรกำรทำงเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ ่นในระยะกลำงจึงเป็นกำรควบคุมหนี้สำธำรณะและกำรเยียวยำกำรขำดดุลทำงกำร

ค้ำ	 โดยคำดว่ำเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยำยตัวร้อยละ	 2	 ในปี	 2555	 และอ่อนตัวลงเล็กน้อยเหลือ	

ร้อยละ	1.7	ในปี	2556	

IMF	ได้คำดกำรณ์เศรษฐกิจโลกในปี	2555-2556	ว่ำกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ	

(FDI	Flows)	จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	มูลค่ำกำรลงทุนโลกโดยรวมประมำณ	1.6	ล้ำนล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ	 ทั้งนี้	 ผลส�ำรวจแนวโน้มกำรลงทุนโลกปี	 2553-2555	 โดย	 UNCTAD	 พบว่ำบรรษัท	

ข้ำมชำติร้อยละ	 62	 คำดว่ำกำรลงทุนโลกจะขยำยตัวในป	ี 2555	 และร้อยละ	 70	 คำดกำรณ์วำ่

บรษิทัจะขยำยกำรลงทนุในปี	2555	โดยบรรษทัข้ำมชำตไิด้ให้ควำมส�ำคญักบัประเทศก�ำลงัพฒันำ

และกลุ่มประเทศตลำดใหม่	โดยเฉพำะเอเชียใต้	เอเชียตะวันออก	และอำเซียน	เป็นแหล่งรองรับ

กำรลงทุนใหม่	

ส�ำหรับสำขำอุตสำหกรรมที่สนใจลงทุนในปี	 2555	 ปรับเปลี่ยนไปจำกเดิมที่เน้น	

ยำนยนต์	 เคมีภัณฑ์	 อิเล็กทรอนิกส์	 และเหล็ก	 ซึ่งก�ำลังผลิตเกินควำมต้องกำร	 ท�ำให้บรรษัท	

ข้ำมชำติหันมำสนใจลงทุนในอุตสำหกรรมเวชภัณฑ์	 อำหำรและเครื่องดื่ม	 และยำสูบ	 และภำค

บริกำร	อำทิ	บริกำรด้ำนสุขภำพ	

อย่ำงไรกต็ำม	จำกควำมอ่อนไหวของเศรษฐกจิโลก	วกิฤตหนีส้ำธำรณะ	ควำมไม่แน่นอน

ในสกลุเงนิยโูร	และควำมผนัผวนตลำดกำรเงนิ	ล้วนมผีลต่อกำรลงทนุ	ผนวกกบัแนวโน้มกำรลงทนุ

ที่เน้นกำรควบรวมกิจกำร	(cross-border	M&A)	ขณะที่กำรลงทุนใหม่	(Greenfield	investment)	ซึ่ง

ลดลงอย่ำงมำกตั้งแต่ไตรมำสที่	 4	ของปี	 2554	 โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว	ล้วนเป็น

ปัจจัยเสี่ยงและก่อให้เกิดควำมไม่แน่นอนส�ำหรับภำวะกำรลงทุนในอนำคต	

คาดว่าเศรษฐกิจญีปุ่่น	

จะขยายตัวร้อยละ	

2 
ในปี	2555
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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนปี 2554

จ�านวนและมูลค่าลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 

ปี 2554 แม้ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤตในหลายด้าน ทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
ญีปุ่น่ในช่วงต้นปี และเหตกุารณ์อทุกภยัในช่วงปลายปี ซึง่นอกจากจะสร้างความ
เสียหายมากมายแล้ว ยังกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างกว้างขวาง ท�าให้การ
ผลติต้องหยดุชะงกั แต่สถานการณ์การส่งเสรมิการลงทนุยงัอยูร่ะดบัสงู โดยค�า 
ขอรับการส่งเสริมในปี 2554 มีมูลค่าประมาณ 672,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2553 ร้อยละ 63 ส่วนจ�านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จาก 1,524 โครงการ 
เป็น 2,112 โครงการ จะเกิดการจ้างงาน 229,440 คน

จ�ำนวนโครงกำรทีย่ืน่ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิในปี	2554	อยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่	176	โครงกำร/เดอืน	

เพิม่ขึน้มำกเปรยีบเมือ่เทยีบกบัปี	2553	ซึง่อยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่	127	โครงกำร/เดอืน	ส่วนใหญ่เป็นกำร

ลงทุนในโครงกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กในกิจกำรต่ำงๆ	 เช่น	 กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทิตย์	กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ	กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ	กิจกำรผลิต	

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	และกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก	เป็นต้น

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำจ�ำนวนโครงกำรที่ยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริมในเดือนธันวำคม	 2554		

เพิม่ขึน้มำกเป็นประวตักิำรณ์ทีร่ะดบั	502	โครงกำร	เนือ่งจำกนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุ	SMEs	จะ

สิน้สดุในวนัที	่31	ธนัวำคม	2554	ส่งผลให้มโีครงกำรยืน่ค�ำขอภำยใต้นโยบำย	SMEs	จ�ำนวนมำกใน

เดอืนธนัวำคมก่อนครบก�ำหนด	ส่วนใหญ่ลงทนุในกจิกำรขยำยพนัธุส์ตัว์	กจิกำรผลติยำงธรรมชำติ	

กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ	และกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก
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ลงทุนกระจุกตัวในบริการและสาธารณูปโภคมากที่สุด

หมวดอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค	 มีควำมสนใจลงทุนมำกเป็นอันดับ	 1	

ลงทนุรวม	246,000	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	81	โดยมโีครงกำรขนำดใหญ่	คอื	กจิกำรขนส่งทำงท่อ		

(ก๊ำซธรรมชำต)ิ	3	โครงกำร	ลงทนุรวม	41,000	ล้ำนบำท	โครงกำรพฒันำพืน้ทีส่�ำหรบัอตุสำหกรรม	

7	โครงกำร	ลงทุนรวม	10,000	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ	5	โครงกำร	ลงทุน

รวม	63,000	ล้ำนบำท	โครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์	44	โครงกำร	ลงทนุรวม	42,000	ล้ำน

บำท	โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล	21	โครงกำร	ลงทุนรวม	10,000	ล้ำนบำท	โครงกำร

ขนส่งทำงอำกำศ	23	ล�ำ	(เครื่องบิน	20	ล�ำ	เฮลิคอปเตอร์	3	ล�ำ)	ลงทุนรวม	25,000	ล้ำนบำท	

หมวดอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง	ขอรับกำรส่งเสริมมำกเป็น

อันดับ	2	มูลค่ำลงทุนรวม	132,900	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	134	โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่	คือ	

มูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เพิ่มขึ้นทุกหมวด 
ยกเว้นหมวดเหมืองแร่และเซรามิกส์

ปี 2554 ปี 2554 ปี 2553

จ�านวนโครงการ

+39%
เงินลงทุน 

+63%

ปี 2553

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2500

2000

1500

1000

500

0

1,524

2,112

412

673Services

Chemical

E&E

Auto

Fashion

Metal

Agro

จ�านวนโครงการปี 2553

จ�านวนโครงการปี 2554

เงินลงทุนปี 2553

เงินลงทุนปี 2554

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90

103
139

168
127 144

161
141

168 175

113

171

502

95 105 96 101
136 132

160 159

148

178 191

ค�าขอรับการส่งเสริมในปี 2554 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แม้เกิดอุทกภัย	แต่เงินลงทุนในไตรมาสสุดท้าย	251	พันล้านบาท	เพิม่	50%	จากช่วงเดียวกันปี	2553

(หน่วย	:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
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โครงกำรผลิตยำงส�ำหรับยำนยนต์	3	 โครงกำร	ลงทุนรวม	21,000	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิตเกียร์

อัตโนมัติ	 CVT	 9,000	 ล้ำนบำท	 โครงกำรผลิตรถแทร็กเตอร์	 4,373	 ล้ำนบำท	 โครงกำรผลิตรถ

บรรทุกและอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำเหมืองแร่	 3,191	 ล้ำนบำท	 โครงกำรผลิตยำงรถยนต์และยำงรถ

จักรยำนยนต์	3	โครงกำร	เงินลงทุนรวม	3,775	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิตเครื่องยนต์เบนซิน	2,302	

ล้ำนบำท	โครงกำรผลติเส้นลวดเหลก็ส�ำหรบัยำงรถยนต์	(Steel	Tire	Cord)	2,194	ล้ำนบำท	โครงกำร

ผลิตโคมไฟรถยนต์	1,119	ล้ำนบำท	

หมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีควำมสนใจลงทุนมำกเป็นอันดับ	3	ลงทุน

รวมกว่ำ	87,700	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	34	เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	ซึ่งมี

มลูค่ำลงทนุ	65,400	ล้ำนบำท	โครงกำรส�ำคญั	ได้แก่	กจิกำรผลติและทดสอบวงจรรวม	3	โครงกำร	

เงินลงทุนรวม	11,017	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิต	PCB	ลงทุน	4,730	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิตชิ้นส่วน	

Suspension	ส�ำหรับ	HDD	จ�ำนวน	2	 โครงกำร	2,700	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิตเครื่องคิดเลขและ

เครื่องพริ้นเตอร์	1,992	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิตเครื่องเสียงรถยนต์	1,230	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิต	

คอมแพรสเซอร์เครือ่งปรบัอำกำศ	2,415	ล้ำนบำท	และโครงกำรผลติ	เครือ่งถ่ำยเอกสำร	5,700	ล้ำนบำท

หมวดปิโตรเคมีกระดาษและพลาสติก	 มีควำมสนใจลงทุนมำกเป็นอันดับ	 4	 ลงทุน

รวม	87,100	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้เท่ำตวัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่มีลูค่ำลงทนุเพยีง	40,500	ล้ำน

บำท	ส�ำหรบัโครงกำรขนำดใหญ่	เป็นต้นว่ำ	กจิกำรปิโตรเคมขีนำดใหญ่	7	โครงกำร	ลงทนุรวมกว่ำ	

37,000	ล้ำนบำท	เป็นกำรผลิต	Phenol,	Acetone,	Sulfate	(AMS)	Succinate	(PBS)	Polyacetal	

Resin,	Paraxylene,	Benzene,	Solution	Styrene	Butadiene	Rubber,	Styrene	Monomer	นอกจำก

นี้	เป็นกิจกำรผลิตเยื่อกระดำษและผลิตภัณฑ์จำกเยื่อหรือกระดำษ	5	โครงกำร	เงินลงทุน	6,248	

ล้ำนบำท

หมวดอตุสาหกรรมเกษตร	มคีวำมสนใจลงทนุมำกเป็นอนัดบั	5	ลงทนุรวม	72,100	ล้ำนบำท	

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ	12	มีโครงกำรลงทุนที่ส�ำคัญ	ได้แก่	กิจกำรผลิต	Fiber	

Board	2,450	ล้ำนบำท	กิจกำรเลี้ยงไก่	2,062	ล้ำนบำท	กิจกำรผลิต	Rubber	STR	2,096	ล้ำน

บำท	กจิกำรผลติแผ่นปำร์ตเิกิล้บอร์ด	1,250	ล้ำนบำท	อำหำรสตัว์น�ำ้	1,600	ล้ำนบำท	และกจิกำร

ผลิตเอทำนอล	825	ล้ำนบำท

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามประเภทกิจการ

เปรียบเทียบปี	2553	และปี	2554

หมวดประเภทกิจการ จำานวนโครงการ เงินลงทุน	(	พันล้านบาท	)

2553 2554 %	เปลีย่นแปลง 2553 2554 %	เปลีย่นแปลง

เกษตรกรรม	และผลิตผลกำรเกษตร 252 403 59.9 64.2 72.1 12.3

เหมืองแร่	เซรำมิกส์	และโลหะขั้นมูลฐำน 34 63 85.3 37.5 31.4 -16.3

อุตสำหกรรมเบำ 98 136 38.8 11.7 15.6 33.3

ผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	อุปกรณ์ขนส่ง 306 535 74.8 56.7 132.9 134.4

อิเล็กทรอนิกส์	และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 223 279 25.1 65.4 87.7 34.1

เคมีภัณฑ์	กระดำษ	และพลำสติก 206 283 37.4 40.5 87.1 115.1

บริกำร	และสำธำรณูปโภค 405 413 2.0 136.3 246.0 80.5

รวม 1524 2112 38.6 412.3 672.8 63.2

หมวดบริการและสาธารณูปโภค	

มีความสนใจลงทุน	

มากเป็นอันดับ	

1 
ลงทุนรวมกว่า	

246,000 
ล้านบาท
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2554 

•	 สถิติกำรยื่นขอส่งเสริมกำรลงทุนของโครงกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศใน	

ปี	2554	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2553	จ�ำนวนโครงกำรและปริมำณเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	22.3	และ	67.9	ตำมล�ำดับ			

ปี	2553 ปี	2554 เพิม่ขึ้น

จ�ำนวนโครงกำร 866 1,059 22.3%	

มูลค่ำเงินลงทุน	(ล้ำนบำท) 236,057 396,348 67.9%

•	 จ�ำนวนโครงกำรจำกต่ำงชำติที่ยื่นขอส่งเสริมกำรลงทุนคิดเป็นร้อยละ	 50.1	 ของ

จ�ำนวนโครงกำรทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม	 (2,112	 โครงกำร)	 มูลค่ำเงินลงทุน	 คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ	58.9	ของปรมิำณเงนิลงทนุทัง้สิน้ทีย่ืน่ขอส่งเสรมิ	(672,730	ล้ำนบำท)

•	 ขนำดของโครงกำรลงทุนที่ยื่นขอส่งเสริมมูลค่ำไม่เกิน	 100	 ล้ำนบำท	 มีสัดส่วน	

ร้อยละ	58.3	โครงกำรขนำด	100-999	ล้ำนบำท	มสีดัส่วนร้อยละ	35.3	และโครงกำร

ขนำดเงินลงทุนตั้งแต่	 1,000	 ล้ำนบำทขึ้นไป	 มีสัดส่วนร้อยละ	 6.4	 ของโครงกำร	

ต่ำงชำติทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม

•	 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักร	 และอุปกรณ์ขนส่ง	 เป็นกิจกำรที่นักลงทุน

ต่ำงชำติให้ควำมสนใจยื่นขอส่งเสริมและมีปริมำณเงินลงทุนสูงสุด	 โดยมีสัดส่วน	

ร้อยละ	34.6	และ	30.6	ตำมล�ำดบั	ของโครงกำรและเงนิลงทนุจำกต่ำงชำตทิัง้สิน้ทีย่ืน่	

ขอส่งเสริม	

2553  

จ�านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)

2553  2554  2554  

866

1,059

236,057

396,348
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โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ประเภท ปี	2553 ปี	2554

จำานวนโครงการ เงินลงทุน	(ล้านบาท) จำานวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท)

เกษตรกรรม	และผลิตผลกำรเกษตร 73 15,882.0 72 16,936.7

เหมืองแร่	เซรำมิกส์	และโลหะขั้นมูลฐำน 18 26,410.5 40 27,012.2

อุตสำหกรรมเบำ 67 8,736.7 63 13,238.6

ผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	อุปกรณ์ขนส่ง 244 58,658.2 367 121,170.0

อิเล็กทรอนิกส์	และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 155 62,293.5 200 78,237.4

เคมีภัณฑ์	กระดำษ	และพลำสติก 118 23,109.1 117 42,972.6

บริกำร	และสำธำรณูปโภค 191 40,969.0 200 96,782.2

•	 โครงกำรขนำดใหญ่	(เงนิลงทนุตัง้แต่	1,000	ล้ำนบำทขึน้ไป)	ทีย่ืน่ขอส่งเสรมิในปี	2554	

มีจ�ำนวน	 68	 โครงกำร	 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักร

และอุปกรณ์ขนส่ง	 อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 และกิจกำรบริกำร

และสำธำรณูปโภค	

•	 ญี่ปุ่นมีปริมำณเงินลงทุนในโครงกำรที่ยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุด	 รองลงมำ	คือ	จีนและ

สิงคโปร์

•	 โครงกำรที่นักลงทุนต่ำงชำติยื่นขอฯ	ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกำรลงทุนที่	 2	จ�ำนวน	578	

โครงกำร	(268,817	ล้ำนบำท)	ในเขตกำรลงทุนที่	1	จ�ำนวน	278	โครงกำร	(33,790	

ล้ำนบำท)	และในเขตส่งเสรมิกำรลงทนุที่	3	จ�ำนวน	203	โครงกำร	(93,743	ล้ำนบำท)	

โดยจงัหวดัทีจ่ะมกีำรจดัตัง้โครงกำรมำกทีส่ดุ	คอื	ชลบรุ	ีระยอง	และกรงุเทพมหำนคร	

จำานวนโครงการแยกตามเขตส่งเสริมการลงทุน

55%
เขต	2

19%
เขต	3

26%
เขต	1
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•	 โครงกำรจำกต่ำงชำติที่ยื่นขอส่งเสริม	มีจ�ำนวนโครงกำรใหม่มำกกว่ำโครงกำรขยำย

กำรลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	57.5	และ	42.5	ตำมล�ำดับ

โครงการลงทุนจากต่างชาติแยกตามประเภทโครงการ

ประเภท จำานวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท)

โครงกำรขยำย 450 172,879.1

โครงกำรใหม่ 609 223,470.6

•	 โครงกำรผลติเพือ่กำรส่งออกร้อยละ	80	ขึน้ไป	มจี�ำนวน	275	โครงกำร	คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ	25.9	ของโครงกำรต่ำงชำติทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม

•	 โครงกำรต่ำงชำตทิีย่ืน่ขอส่งเสรมิในปี	2554	จะก่อให้เกดิกำรจ้ำงงำนภำยในประเทศ	

แยกเป็นแรงงำนไทย	129,852	คน	ต่ำงชำติ	3,946	คน

•	 ญี่ปุ่น	:	มีโครงกำรที่ยื่นขอส่งเสริม	560	โครงกำร	มูลค่ำเงินลงทุน	193,843	

ล้ำนบำท	จ�ำนวนโครงกำรเพิ่มขึ้น	196	โครงกำร	ปริมำณเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

จำกปีก่อนหน้ำ	89,401	ล้ำนบำท	

•	 อาเซยีน	:	มโีครงกำรยืน่ขอส่งเสรมิ	96	โครงกำร	มลูค่ำเงนิลงทนุรวม	31,400	

ล้ำนบำท	จ�ำนวนโครงกำรลดลงร้อยละ	11.1	ปริมำณเงินลงทุนเพิ่มขึ้นกว่ำ

เท่ำตัว	แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มำจำกสิงคโปร์

•	 จีน	:	มีโครงกำรยื่นขอส่งเสริม	36	โครงกำร	มูลค่ำเงินลงทุน	28,495	ล้ำน

บำท	จ�ำนวนโครงกำรมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ	5	โครงกำร	ส่วนปรมิำณเงนิลงทนุ

เพิ่มขึ้นกว่ำเท่ำตัว	

•	 ยุโรป	 :	 มีโครงกำรยื่นขอส่งเสริม	 163	 โครงกำร	 มูลคำ่เงินลงทุน	 26,933	

ล้ำนบำท	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2553	จ�ำนวนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.0	

ปริมำณเงินลงทุนลดลงร้อยละ	 34.1	 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มำจำกอังกฤษ	

เนเธอร์แลนด์	สวิตเซอร์แลนด์	และสวีเดน

•	 ไต้หวัน	:	มีโครงกำรยื่นขอส่งเสริม	54	โครงกำร	มูลค่ำเงินลงทุน	8,277	ล้ำน

บำท	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ำ	 จ�ำนวนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ	 38.5	

ปริมำณเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	1.2	เท่ำ

•	 เกาหลีใต้	:	มีโครงกำรยื่นขอส่งเสริม	39	โครงกำร	มูลค่ำเงินลงทุน	7,738		

ล้ำนบำท	 จ�ำนวนโครงกำรลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ	 33.9	 ส่วนปริมำณ

เงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ	51.5

•	 อินเดีย	:	มีโครงกำรยื่นขอส่งเสริม	13	โครงกำร	มูลค่ำเงินลงทุน	3,180	ล้ำน

บำท	 จ�ำนวนโครงกำรเท่ำกันกับปีก่อนหน้ำ	 ส่วนปริมำณเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	66.8

ญีปุ่่น	193	พันล้านบาท

จีน	28	พันล้านบาท

ยุโรป	27	พันล้านบาท

อาเซียน	31	พันล้านบาท

เกาหลีใต้	7	พันล้านบาท

ไต้หวัน	8	พันล้านบาท

อินเดีย	3	พันล้านบาท
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เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

อุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เนื่องจากใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 
เป็นฐานรากเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศ เป็นอาชพีของประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ในประเทศตลอดห่วงโซ่อปุทาน ตัง้แต่
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าเพิ่มขึ้น มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น และ
สะดวกต่อการอุปโภคบริโภค 

ในปี	2554	ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้ำอำหำรรำยใหญ่อันดับที่	12	ของโลก	โดยมีส่วนแบ่ง

ตลำดโลกร้อยละ	 2.62	 จำกกำรที่ประเทศไทยส่งออกอำหำรจ�ำนวนมำก	 ได้ช่วยแสวงหำรำยได้

เงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรส่งออก	 ก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำคเกษตรกรรมและภำค

อุตสำหกรรมกำรผลิต	ช่วยกระจำยควำมเจริญไปสู่ส่วนภูมิภำค	นอกจำกนี้	ยังช่วยรักษำแรงงำน

ให้อยู่ในพื้นที่	 ลดกำรอพยพจำกชนบทเข้ำสู่เมือง	 จึงช่วยลดปัญหำควำมแออัด	 สังคม	 และ	

สิ่งแวดล้อมได้อีกทำงหนึ่ง	

ภาวะอุตสาหกรรมทีส่ำาคัญ	
และโครงการส�าคัญที่ให้การส่งเสริมในรอบปี 2554

อุตสาหกรรมอาหาร
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มูลค่าส่งออกสินค้าหมวดอุตสาหกรรมอาหารทีส่ำาคัญ

มูลค่ำ	:	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

สินค้า 2553 2554 2555	(มค.-พค.) เปลีย่นแปลง*

ปลำทูน่ำกระป๋อง 1,641 2,038 988 25.3%

ปลำซำร์ดีนกระป๋อง 95 127 101 104.7%

อำหำรสัตว์เลี้ยง 810 941 444 21.1%

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 1,421 1,725 634 -13.7%

ผักกระป๋องและแปรรูป 310 351 136 -4.1%

อำหำรส�ำเร็จรูปหรือกึ่งส�ำเร็จรูปอื่นๆ 789 1,046 421 8.6%

สิ่งปรุงรสอำหำร 410 478 207 10.6%

น�้ำตำลทรำย 2,152 3,635 2,266 30.3%

นมและผลิตภัณฑ์นม 140 177 61 -20.8%

หมำยเหตุ	:	*	กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำส่งออกในช่วง	5	เดือนแรกของปี	2555	เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขระยะเดียวกันของปี	2554
แหล่งข้อมูล	:	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

อตุสาหกรรมน�า้ตาล	จำกรำคำน�ำ้ตำลทรำยอยูใ่นระดบัสงู	จงูใจให้เกษตรกรขยำยพืน้ที่

ปลกูอ้อยเพิม่ขึน้	ท�ำให้ฤดกูำลผลติ	2553/2554	มอ้ีอยเข้ำโรงงำนสงูถงึ	95	ล้ำนตนั	ผลผลติน�ำ้ตำล	

9.6	ล้ำนตัน	โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำตำลรำยใหญ่อันดับ	2	ของโลกรองจำกบรำซิล	

ขณะที่ตลำดส่งออกยังอยู่ในระดับที่ดี	 รำคำส่งออกน�้ำตำลอยู่ที่ระดับ	 545	 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15	โดยไทยส่งออกน�้ำตำลเพิ่มจำก	4.5	ล้ำนตัน	ในปี	2553	เป็น	6.5	

ล้ำนตัน	ในปี	2554	และในช่วง	5	เดือนแรกของปี	2555	ปริมำณส่งออกยังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยส่งออกน�้ำตำลมำกถึง	 3.9	 ล้ำนตัน	 ส�ำหรับมูลค่ำส่งออกน�้ำตำลได้เพิ่มขึ้นจำก	 2,152	 ล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2553	เป็น	3,635	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2554	โดยตลำดส่งออกส�ำคัญ	

ภาวะอุตสาหกรรมค่อนข้างดี 

ภำวะอุตสำหกรรมอำหำรในปี	 2554	 อยู่ในภำวะค่อนข้ำงดี	 โดยดัชนีผลผลิตหมวด

อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม	 ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 ได้ขยำยตัว

ที่ระดับร้อยละ	3.9	เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศอ�ำนวย	เพรำะฝนทิ้งช่วงไม่นำน	ประกอบกับตลำด

ต่ำงประเทศต้องกำรสินค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 ท�ำให้รำคำสินค้ำอำหำรอยู่ในระดับดีอย่ำงต่อ

เนื่อง	 นับเป็นแรงผลักดันส�ำคัญให้เกษตรกรขยำยพื้นที่เพำะปลูกรวมทั้งดูแลเอำใจใส่เพื่อเพิ่ม

ผลผลิต	ส่งผลให้วัตถุดิบเพิ่มมำกขึ้น
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ส�ำหรบัผลผลติสบัปะรดสดในปี	2554	ปรมิำณมำกถงึ	2.59	ล้ำนตนั	ท�ำให้รำคำสบัปะรด

สดในประเทศ	ที่เกษตรกรจ�ำหน่ำยได้ตกต�่ำลงมำก	จำก	5.51	บำท/กก.	ในปี	2553	เหลือ	4.92	

บำท/กก.	ในปี	2554	และลดลงเหลือเพียง	3.34	บำท/กก.	ในเดือนมีนำคม	2555	ขณะที่มูลค่ำ	

ส่งออกสบัปะรดกระป๋องเพิม่จำก	433	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	ในปี	2553	เป็น	635	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	

ในปี	2554	อย่ำงไรก็ตำม	ในช่วง	5	เดือนแรกของปี	2555	มูลค่ำส่งออกลดลงร้อยละ	13.2	เหลือ	

238	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

อตุสาหกรรมนม	จำกวกิฤตอทุกภยั	ส่งผลกระทบต่ออตุสำหกรรมนมค่อนข้ำงมำก	ท�ำให้

ดัชนีผลผลิตลดลงมำกถึงร้อยละ	42.6	ในช่วงไตรมำสที่	4	เนื่องจำกโรงงำนขนำดใหญ่	2	แห่ง	คือ	

บริษัท	อุตสำหกรรมนมไทย	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (นมตรำมะลิและออร์คิด)	ซึ่งตั้งกิจกำรภำยในนิคม

อุตสำหกรรมบำงปะอิน	จังหวัดอยุธยำ	และบริษัท	เอ็ฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(นม

ตรำ	Teapot)	ซึง่ตัง้กจิกำรภำยในสวนอตุสำหกรรมโรจนะ	จงัหวดัอยธุยำ	ได้รบัควำมเสยีหำยอย่ำง

รนุแรงจำกน�ำ้ท่วม	ท�ำให้สนิค้ำขำดตลำดโดยเฉพำะนมข้นหวำนและนมข้นจดื	แต่โดยภำพรวมกำร

ผลิตของอุตสำหกรรมนมตลอดทั้งปี	2554	หดตัวลงเพียงร้อยละ	1.4	เนื่องจำกผลผลิตในช่วง	3	

ไตรมำสแรกของปี	2555	ขยำยตัวในอัตรำสูง

ส�ำหรับมูลค่ำส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม	เพิ่มขึ้นมำกจำก	140	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ใน

ปี	2553	เป็น	177	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2554	อย่ำงไรก็ตำม	จำกควำมเสียหำยของโรงงำน

จำกอุทกภัย	 ท�ำให้ในช่วง	 5	 เดือนแรกของปี	 2555	 มูลค่ำส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมลดลง	

ร้อยละ	20.8	เหลือ	61	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

การผลิตอาหารส�าเร็จรูปและกึ่งส�าเร็จรูป	 เนื่องจำกรูปแบบกำรบริโภคทั้งภำยใน

ประเทศและต่ำงประเทศเปลี่ยนแปลงไป	 ควำมต้องกำรอำหำรเกษตรพื้นฐำนลดลง	 นิยม	

รบัประทำนอำหำรส�ำเรจ็รปูหรอืกึง่ส�ำเรจ็รปูเพิม่ขึน้	ท�ำให้อปุสงค์เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	โดยมลูค่ำ

ส่งออกสินค้ำหมวดอำหำรส�ำเร็จรูปและกึ่งส�ำเร็จรูปในกลุ่มอื่นๆ	ที่ไม่รวมไว้เป็นกำรเฉพำะ	 เพิ่ม

สูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำก	789	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2553	เป็น	1,046	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	

2554	และในช่วง	5	เดือนแรกของปี	2555	มูลค่ำส่งออกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	8.6	เมื่อเปรียบเทียบ

กับระยะเดียวกันของปี	2554	เป็น	421	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 8.6 เมื่อเปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกันของปี 2554 เป็น 421 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่าส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม	

เพิม่ขึ้นมากจาก	

140 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

ในปี	2553	เป็น	

177 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

ในปี	2554

รายงานประจ�าปี 2554      ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  78



มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น

ภำวะลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรปี	 2554	ยังมีควำมสนใจลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมี

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมรวม	93	โครงกำร	เงินลงทุนรวม	25,179	ล้ำนบำท	จ้ำงงำน

รวม	 17,193	 คน	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 จ�ำนวนโครงกำรลดลง	 17	 โครงกำร	 แต่

มูลค่ำเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น	6,788	ล้ำนบำท	

ความท้าทายส�าคัญในอนาคต

อุตสำหกรรมอำหำรต้องเผชิญควำมท้ำทำยในอนำคตหลำยประกำร

ประการแรก	มำตรกำร	GSP	ระบบใหม่ของสหภำพยุโรป	จะส่งผลให้สินค้ำไทยไม่อยู่

ในข่ำยเสียภำษีอำกรในอัตรำพิเศษ	เนื่องจำกไทยเป็นประเทศที่มีระดับรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำง

สงู	ท�ำให้ต้องเสยีอำกรขำเข้ำในอตัรำทีเ่พิม่สงูขึน้มำกเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิค้ำของประเทศคูแ่ข่ง

ประการที่สอง	ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและกำรขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ	กระทบต่อ

อุตสำหกรรมอำหำรอย่ำงมำกเนื่องจำกเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น	 ท�ำให้อุตสำหกรรม

อำหำรต้องเร่งปรับตัว	โดยเฉพำะติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติมำกขึ้น	

ประการทีส่าม	ควำมปลอดภยัในด้ำนอำหำร	โดยในช่วงทีผ่่ำนมำภำครฐัเองได้ประกำศ

ก�ำหนดมำตรฐำนต่ำงๆ	เพื่อยกระดับคุณภำพด้วย	เช่น	มำตรฐำน	Good	Agricultural	Practice	

(GAP),	Good	Manufacturing	Practice	 (GMP),	Hazard	Analysis	 and	Critical	Control	Point	

(HACCP),	Agricultural	Standard	Act	เป็นต้น	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำและผู้บริโภคมำก

ขึ้น	 ขณะเดียวกันประเทศผู้ซื้อจะเข้มงวดในประเด็นนี้มำกขึ้นเรื่อยๆ	 ในอนำคต	 ดังนั้น	 จะต้อง

ลงทุนในด้ำนต่ำงๆ	เพิ่มมำกขึ้น	เช่น	ระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ	ฯลฯ

ปี	2554	โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ

ให้การส่งเสริมรวม	

93 
โครงการ	

เงินลงทุนรวม	

25,179 
ล้านบาท
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อญัมณแีละเครือ่งประดบันบัเป็นอกีอตุสาหกรรมหนึง่ทีไ่ทยมศีกัยภาพ สามารถ
น�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านมาท�าการเจียระไนและ
ปรบัปรงุคณุภาพ ตลอดจนผลติเป็นเครือ่งประดบั เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และรายได้
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไทยมีจุดแข็ง คือ มีผู้ประกอบการในธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับรายใหญ่ รวมถึงมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 
ของโลก ช่วยดงึดดูผูค้้าจากทัว่โลกมารวมตวัในประเทศไทยจ�านวนมาก มห้ีองแลบ็
ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อัญมณี มีสถาบันการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ ฯลฯ

เป็นสินค้าส่งออกส�าคัญอันดับ 4
ธุรกิจสำมำรถสร้ำงรำยได้เงินตรำต่ำงประเทศ	 ทั้งจำกกำรส่งออกทำงตรงและส่งออก

ทำงอ้อม	จำกนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่มำซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย	ส�ำหรับ

มูลค่ำส่งออกทำงตรงของอัญมณีและเครื่องประดับไทย	(ตำมพิกัดอัตรำศุลกำกรตอนที่	71)	ในปี	

2554	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2	(ร้อยละ	5.6	หำกคิดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ)	จำกเดิม	366,818	ล้ำน

บำท	(11,652	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	ในปี	2553	มำอยู่ที่	371,240	ล้ำนบำท	(12,301	ล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ)	ในปี	2554	นับเป็นสินค้ำส่งออกที่ส�ำคัญเป็นอันดับที่	4	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	5.4	

ของมูลค่ำส่งออกรวมของไทย	

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
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2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

89,918.69 91,175.69 119,884.81 163,721.93 154,991.63 147,126.33 313,304.98 206,033.50 337,333.92 629,810.05

92,980.58 104,533.01 106,275.56 129,131.04 138,977.80 185,136.58 274,092.78 333,719.19 366,818.00 371,240.29

3,061.89 13,357.32 -13,609.25 -34,590.89 -16,013.83 38,010.25 -39,212.20 127,685.69 29,484.08 -258,569.76

หน่วย : ล้านบาท

แม้ว่ำมูลค่ำส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี	 2554	 จะเพิ่มขึ้นเพียง	

ร้อยละ	 1.21	 (ร้อยละ	 5.57	 เมื่อค�ำนวณในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ)	 แต่หำกพิจำรณำถึงมูลค่ำ	

ส่งออกสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับ	 หักออกด้วยมูลค่ำส่งออกทองค�ำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	 ซึ่งมี

สัดส่วนถึงร้อยละ	48	แล้ว	พบว่ำ	มูลค่ำส่งออกสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่ำ	192,980	

ล้ำนบำท	 (6,404	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	 ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำมำกถึงร้อยละ	 18.4	

(ร้อยละ	24.2	ในสกุลของเงินเหรียญสหรัฐฯ)

ส่วนมูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	86.7	 (ร้อยละ	97.8	 เมื่อค�ำนวณ

ในสกุลเหรียญสหรัฐฯ)	จำกมูลค่ำ	337,334	ล้ำนบำท	 (10,438	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	 ในปี	2553	

มำอยู่ที่	629,810	ล้ำนบำท	(20,650	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	ในปี	2554	โดยทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูป

หรอืทองค�ำกึง่ส�ำเรจ็รปู	เป็นสนิค้ำทีม่มีลูค่ำกำรน�ำเข้ำสงูสดุด้วยอตัรำกำรเตบิโตถงึร้อยละ	97.52

สนิค้ำน�ำเข้ำในล�ำดบัถดัมำ	คอื	เพชร	มมีลูค่ำเตบิโตสงูถงึ	1.3	เท่ำ	โดยส่วนใหญ่เป็นกำร

น�ำเข้ำเพชรที่เจียระไนแล้ว	ซึ่งขยำยตัวสูงขึ้นกว่ำร้อยละ	130	เท่ำ	ส่วนสินค้ำน�ำเข้ำรำยกำรส�ำคัญ

อื่นๆ	 ได้แก่	 เงิน	 เครื่องประดับแท้	 พลอยสี	 มีมูลค่ำน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ	 26.6,	 25.4	 และ	 9		

ตำมล�ำดับ

ส�ำหรับดุลกำรค้ำเฉพำะสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับพบว่ำใน	ปี	2554	ไทยขำดดุล

ถึง	258,570	ล้ำนบำท	(8,349	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	

มูลค่าการนำาเข้าส่งออกอัญมณีและเครือ่งประดับไทยปี	2545-2554

มูลค่าการนำาเข้า

มูลค่าการส่งออก

ดุลการค้า

มูลค่าส่งออกสินค้าอัญมณีและ

เครือ่งประดับมีมูลค่า	

192,980 
ล้านบาท
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ส่งออกทองค�ามากที่สุด
สนิค้ำทีม่มีลูค่ำส่งออกสงูสดุในปี	2554	คอื	ทองค�ำทีย่งัมไิด้ขึน้รปูหรอืทองค�ำกึง่ส�ำเรจ็รปู	

โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกมำกถึง	178,260	ล้ำนบำท	โดยลดลงจำกปี	2553	ร้อยละ	12.6	ส่วนมูลค่ำ

ส่งออกสินคำ้รำยกำรส�ำคัญอื่นๆ	 ซึ่งได้แก	่ เครื่องประดับแท	้ เพชร	 พลอยส	ี และเครื่องประดับ

เทียม	สรุปได้	ดังนี้

เครื่องประดับแท้	 เป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำส่งออกสูงเป็นอันดับ	 2	 รองลงมำจำกทองค�ำ	

ที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป	ด้วยสัดส่วนร้อยละ	30	ของมูลค่ำกำรส่งออกอัญมณีและ

เครือ่งประดบัโดยรวม	และมอีตัรำกำรขยำยตวัร้อยละ	13	(ร้อยละ	18.3	ในสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ)	

ซึ่งหำกแยกพิจำรณำในสินค้ำรำยกำรส�ำคัญพบว่ำ

•	 เครื่องประดับทอง	ขยำยตัวสูงขึ้นร้อยละ	15.8	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ	ส่งออกไป

ยงัตลำดหลกัทัง้สหรฐัฯ	และฮ่องกง	ทีม่มีลูค่ำเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.8	และ	24.2	ตำมล�ำดบั

•	 เครื่องประดับเงิน	ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.1	โดยมูลค่ำส่งออกไปยังตลำดหลัก

อย่ำงสหรัฐฯ	 เติบโตได้ดีถึงร้อยละ	 20.8	 รวมถึงตลำดส่งออกในอันดับ	 3	 อย่ำง

เยอรมนีที่มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.5

•	 เครือ่งประดบัแพลทนิมั	เตบิโตสงูขึน้ร้อยละ	26.6	ถอืเป็นเครือ่งประดบัแท้	ทีม่อีตัรำ

ขยำยตวัสงูสดุ	โดยเป็นผลจำกกำรส่งออกไปยงัตลำดหลกัอย่ำงญีปุ่น่ทีม่สีดัส่วนเกอืบ

ร้อยละ	60	ของมูลค่ำส่งออกเครื่องประดับแพลทินัมโดยรวมของไทย

•	 เพชร	เป็นสินค้ำส่งออกที่ส�ำคัญเป็นอันดับที่	3	ในสัดส่วนร้อยละ	11.9	และมีอัตรำ

ขยำยตวัร้อยละ	26.7	โดยมเีพชรทีเ่จยีระไนแล้วเป็นสนิค้ำส่งออกหลกัในหมวดนีด้้วย

มูลค่ำเติบโตสูงถึงร้อยละ	 31.7	 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้	 ส�ำหรับตลำดหลักในกำร	

ส่งออกเพชรยังคงเป็นฮ่องกง	เบลเยียม	อิสรำเอล	อินเดีย	และสหรัฐฯ

•	 พลอยส	ีมมีลูค่ำส่งออกคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	4.9	ของมลูค่ำกำรส่งออกอญัมณแีละ

เครื่องประดับโดยรวมของไทย	ด้วยอัตรำขยำยตัวร้อยละ	21.2	

เครื่องประดับเทียม	เป็นสินค้ำส่งออกในอันดับที่	5	ด้วยสัดส่วนร้อยละ	2.9	ของมูลค่ำ

ส่งออกอญัมณแีละเครือ่งประดบัไทย	และมอีตัรำขยำยตวัร้อยละ	17.18	เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้ำ	

ตลำดหลักได้แก่	ตลำดสหรัฐฯ	เยอรมนี	และสหรำชอำณำจักร

ตลาดหลัก คือ สวิส ฮ่องกง และสหรัฐฯ
ตลำดส่งออกสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่มีมูลค่ำสูงสุดในปี	 2554	 ใน	

2	 อันดับแรก	 คือ	 สวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกง	 ด้วยสัดส่วนร้อยละ	 31.7	 และ	 20.2	 ตำมล�ำดับ	

สหรัฐฯ	เป็นตลำดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่ส�ำคัญอันดับ	3	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.9	

ออสเตรเลีย	นับเป็นตลำดส่งออกในอันดับที่	4	ด้วยสัดส่วนร้อยละ	6.16

หำกพิจำรณำมูลค่ำกำรส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย	 (ไม่รวมทองค�ำ)	 ไปยัง

ภมูภิำคต่ำงๆ	ในระหว่ำงปี	2551-2554	มลูค่ำส่งออกขยำยตวัเพิม่ขึน้ทกุภมูภิำค	โดยเฉพำะตลำด

ใหม่อย่ำงประเทศจีนและอินเดีย	 ที่มีสัดส่วนส่งออกเพิ่มขึ้นอยำ่งก้ำวกระโดด	 ด้วยมูลค่ำเติบโต

สูงถึงร้อยละ	 174	 และร้อยละ	 73.8	 ตำมล�ำดับ	 ซึ่งสินค้ำส่งออกไปยังจีน	 ส่วนใหญ่เป็นพลอย	

เนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว	 รวมถึงเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินที่มี

อัตรำเติบโตสูง	ส่วนสินค้ำหลักที่ส่งออกไปยังอินเดีย	คือ	เครื่องประดับทองและเพชรที่เจียระไน

แล้วที่ยังขยำยตัวได้ดี

ทองคำาทีย่ังมิได้ขึ้นรูป	

หรือทองคำากึง่สำาเร็จรูป	โดยมี

มูลค่าการส่งออกมากถึง	

178,260 
ล้านบาท
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ประเภศ	/	ภูมิภาค มูลค่า/ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ เปลีย่นแปลง	(ร้อยละ)

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 52/51 53/52 54/53

สหรัฐอเมริกำ 35,287.38 28,486.81 34,540.09 40,374.81 21.92 20.41 21.19 20.92 -19.27 21.25 16.89

สหภำพยุโรป 48,212.27 41,424.25 45,898.25 49,428.66 29.95 29.68 28.16 25.61 -14.08 10.80 7.69

ญี่ปุ่น 5,983.65 5,113.20 7,286.13 7,654.18 3.72 3.66 4.47 3.97 -14.08 42.50 5.05

จีน 391.12 385.87 620.37 1,698.08 0.24 0.28 0.38 0.88 -1.34 60.77 173.72

ฮ่องกง 22,950.35 24,783.82 30,896.22 39,801.47 14.26 17.76 18.96 20.62 7.99 24.66 28.82

อินเดีย 4,871.18 4,722.46 7,154.67 12,436.82 3.03 3.38 4.39 6.44 -3.05 51.50 73.83

รัสเซียและกลุ่มประเทศ

เครือรัฐเอกรำช

1,586.54 784.54 900.20 1,123.54 0.99 0.56 0.55 0.58 -50.55 14.74 24.81

กลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลำง

22,013.67 13,783.26 16,008.42 17,259.73 13.67 9.87 9.82 8.94 -37.39 16.14 7.82

อำเซียน 1,648.22 1,571.32 1,646.99 2,680.55 1.02 1.13 1.01 1.39 -4.67 4.82 62.75

ประเทศหมู่เกำะแปซิฟิก 4,938.11 5,585.53 5,971.20 6,149.27 3.07 4.00 3.66 3.19 13.11 6.90 2.98

อื่นๆ* 13,113.65 12,942.21 12,045.20 14,373.35 8.13 9.27 7.41 7.46 -1.31 -6.93 19.33

รวม 160,996.13 139,583.27 162,967.73 192,980.47 100.00 100.00 100.00 100.00 -13.30 16.75 18.42

ที่มำ:	กรมศุลกำกร	ประมวลผลโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ	(องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุ:	*	ประเทศอื่นๆ	ที่ส�ำคัญ	อำทิ	สวิตเซอร์แลนด์	ลิกเตนสไตน์	และแอฟริกำใต้	เป็นต้น

การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมกิจการทีเ่กีย่วกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ

80
540 675

1,340 1,370 1,362
1,188

948 1,093

1,970.4

379

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ม.ค.-มี.ค.

หน่วย : ล้านบาท

ที่มำ:	ระบบฐำนข้อมูล	BOI	Information	

ส่งเสริมการลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับ 
ปัจจุบันกิจกำรอัญมณีและเครื่องประดับสำมำรถให้กำรส่งเสริมในประเภท	 3.7	 “กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับ”	 โดยในระยะเวลำกว่ำ	 10	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ได้อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในประเภท	 3.7	 รวม	 132	

โครงกำร	ด้วยเงินลงทุนรวม	10,945.3	ล้ำนบำท	
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อุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย มีการส่งออก
ไปประเทศต่างๆ กว่า 170 ประเทศทั่วโลก สร้างรายได้จากการส่งออกปีละหลาย
แสนล้านบาท รวมทัง้ยงัเป็นอตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาให้
สามารถแข่งขันกับประเทศชั้นน�าอื่นๆ ของโลก 

รถยนต์ปิกอัพขนำด	 1	ตัน	นับเป็น	 Product	Champion	 ของไทยตัวแรก	 ซึ่งสำมำรถ

ผลติและส่งออก	จนได้รบักำรยอมรบัจำกนำนำประเทศทัว่โลก	ทัง้ไทยยงัเป็นผูผ้ลติรถยนต์ปิกอพั

ขนำด	1	ตัน	มำกที่สุดเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งสำมำรถผลิตได้กว่ำ	1	ล้ำนคัน	จำกทั้งหมดทั่วโลก

ที่ผลิตปีละ	1.8	ล้ำนคัน	โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	67	ของกำรส่งออกรถยนต์ทั้งหมดของไทย	

กำรผลติรถยนต์ของไทยนัน้	เป็นกำรผลติเพือ่จ�ำหน่ำยในประเทศ	และส่งออกในสดัส่วน

ที่ใกล้เคียงกัน	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในช่วง	 5	 ปีที่ผำ่นมำ	 ควำมนิยมรถยนต์นั่ง	 โดยเฉพำะรถยนต์นั่ง

ขนำดเล็กเพิ่มสูงขึ้นประมำณร้อยละ	26-47	ในขณะที่ควำมต้องกำรรถบรรทุกขนำด	1	ตัน	เติบโต

ในอัตรำที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยอดจ�ำหน่ำยในประเทศทั้งหมด

ด้วยแนวโน้มควำมนิยมของผู้บริโภค	 ผนวกกับปัญหำรำคำน�้ำมันที่ผันผวน	 รวมทั้ง

ปัญหำโลกร้อน	 ในปี	 2550	คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้เปิดให้กำรส่งเสริมกิจกำรรถยนต์

ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล	(ECO-CAR)	โดยก�ำหนดให้คุณสมบัติของรถ	ECO-CAR	ต้อง

ประหยัดน�้ำมัน	โดยจะต้องมีอัตรำสิ้นเปลืองน�้ำมันไม่เกิน	5	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	เป็นมิตรต่อ	

สิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน	Emission	ตำม	Euro	4	รวมทัง้ยงัมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน	UNECE	

Reg.	94.	Rev.	0,	และ	UNECE	Reg.	95.	Rev.	0	โดยปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับกำรส่งเสริม

ภำยใต้กิจกำรผลิตรถ	ECO-CAR	ทั้งสิ้น	5	รำย	ได้แก่	นิสสัน	ฮอนด้ำ	ซูซูกิ	มิตซูบิชิ	และโตโยต้ำ	

มีก�ำลังกำรผลิตรวม	740,000	คัน	

ทั้งไทยยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์

ปิกอัพขนาด	1	ตัน		

มากทีสุ่ดเป็น	อันดับ	

1 ของโลก 
ซึง่สามารถผลิตได้กว่า	

1 ล้านคัน 
จากทั้งหมดทัว่โลกทีผ่ลิตปีละ	

1.8 ล้านคัน

อุตสาหกรรมยานยนต์
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เผชิญวิกฤตปี 2554 เนื่องจากแผ่นดินไหวญี่ปุ่นและอุทกภัย
ปี	 2554	 ไทยผลิตรถยนต์รวม	 1,457,795	 คัน	 นับเป็นผู้ผลิตรถยนต์มำกเป็นอันดับที่	

14	ของโลก	โดยลดลงร้อยละ	11	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2553	กำรผลิตลดลงมีสำเหตุสืบเนื่องมำ

จำกแผ่นดนิไหวและคลืน่สนึำมทิีญ่ีปุ่น่ในช่วงไตรมำสแรกและปัญหำอทุกภยัในประเทศไทยในช่วง

ไตรมำสที่	 4	แม้โรงงำนประกอบรถยนต์ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัยเพียงแห่งเดียว	แต่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทำนในด้ำนขำดแคลนชิ้นส่วน	 ส่งผลท�ำให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถผลิต

รถยนต์ได้ตำมก�ำลังกำรผลิตปกติ	

กำรผลิตรถยนต์ของไทยในปี	 2554	 จ�ำแนกแบ่งเป็นรถยนต์นั่งจ�ำนวน	 537,987	 คัน	

รถปิคอพัขนำด	1	ตนั	จ�ำนวน	899,200	คนั	และรถยนต์เพือ่กำรพำณชิย์จ�ำนวน	20,608	คนั	เป็นกำร

จ�ำหน่ำยในประเทศ	794,081	คัน	ลดลงร้อยละ	0.8	และส่งออก	735,627	คัน	ลดลงร้อยละ	18	

ส�ำหรับรถจักรยำนยนต์ในปี	2554	ไทยผลิตรถจักรยำนยนต์	 (CBU)	ทั้งสิ้น	2,046,168	

คัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	9	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2553	โดยมีผู้น�ำตลำด	ได้แก่	ฮอนด้ำ	มีสัดส่วนตลำด

ร้อยละ	69	ยำมำฮ่ำ	ร้อยละ	24	และซูซูกิ	ร้อยละ	4	ตำมล�ำดับ	มียอดส่งออกรถจักรยำนยนต์

รวม	CBU	และ	CKD	รวมทั้งสิ้น	1,213,002	คัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	49	โดยแบ่งเป็น	CBU	จ�ำนวน	

221,164	คัน	และ	CKD	จ�ำนวน	991,383	คัน	โดยตลำดส�ำคัญที่ไทยส่งออกรถจักรยำนยนต์มำก

ที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	ลำว	พม่ำ	และออสเตรเลีย

ส�ำหรบัมลูค่ำกำรส่งออกยำนยนต์และชิน้ส่วนยำนยนต์ในปี	2554	มมีลูค่ำรวม	780,923	

ล้ำนบำท	 จ�ำแนกเป็นกำรส่งออกรถยนต์	 342,875	 ล้ำนบำท	 ลดลงร้อยละ	 14	 ส่งออกรถ

จักรยำนยนต์	413,266	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14	ส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์จ�ำแนกเป็น	ส่งออก

ชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่ำ	392,870	ล้ำนบำท	และชิ้นส่วนรถจักรยำนยนต์มูลค่ำ	20,396	ล้ำนบำท

กำรน�ำเข้ำยำนยนต์และชิ้นส่วนในปี	2554	มีมูลค่ำ	393,959.7	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	

6	โดยจ�ำแนกเป็นกำรน�ำเข้ำรถยนต์	51,055	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	12	น�ำเข้ำรถจักรยำนยนต์

มูลค่ำ	1,301	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	112	และน�ำเข้ำชิ้นส่วนยำนยนต์	341,603	ล้ำนบำท	เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	6	โดยจ�ำแนกย่อยเป็นกำรน�ำเข้ำชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่ำ	326,617	ล้ำนบำท	และน�ำเข้ำ

ชิ้นส่วนรถจักรยำนยนต์มูลคำ่	 13,815	 ล้ำนบำท	 เมื่อคิดมูลคำ่ส่วนต่ำงมูลค่ำน�ำเข้ำและส่งออก

ของยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ข้ำงต้นแล้ว	มีมูลค่ำส่งออกมำกกว่ำน�ำเข้ำ	386,963	ล้ำนบำท	

ลดลงร้อยละ	6	เมื่อเทียบกับปี	2553		

แนวโน้มผลิตมากเป็นประวัติการณ์ในปี 2555
รัฐบำลได้ตั้งเป้ำหมำยว่ำภำยในปี	 2558	 ประเทศไทยจะเป็นฐำนกำรผลิตรถยนต์ติด	

1	ใน	10	อันดับแรกของโลก	โดยในปี	2555	ประเทศไทยมีก�ำลังผลิตรถยนต์ประมำณ	2.6	ล้ำน

คัน/ปี	ทั้งนี้	ผู้ประกอบรถยนต์ทุกค่ำยสำมำรถกลับมำผลิตได้ตำมปกติอีกครั้งหนึ่ง	ในช่วงไตรมำส

ที่สองของปี	 2555	ท�ำให้มีกำรคำดหมำยในปี	 2555	 ไทยจะผลิตรถยนต์มำกเป็นประวัติกำรณ์ที่

ระดับมำกกว่ำ	2	ล้ำนคัน

ส�ำหรับรถยนต์	ECO-CAR	จะทวีควำมส�ำคัญเพิ่มขึ้น	โดยในปี	2558	คำดว่ำไทยจะผลิต	

ECO-CAR	เป็นจ�ำนวนมำกถึง	7	แสนคัน	นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำว

ขึ้นสู่กำรเป็นผู้ผลิตรถยนต์	1	ใน	10	อันดับแรกของโลก	ภำยในปี	2558	ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของ

นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์ที่เน้นประหยัดพลังงำน	 อันจะพัฒนำไปสู่กำรส่งเสริมกำรผลิต

รถยนต์ที่ใช้พลังงำนทำงเลือกในอนำคตต่อไป		

รถยนต์นัง่จำานวน	

537,987 
คัน	

รถปิคอัพขนาด	1	ตัน	จำานวน	

899,200 
คัน	

และรถยนต์เพือ่การพาณิชย์

จำานวน	

20,608 
คัน
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ และประเทศไทยมี
ศักยภาพและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอด 
ส่งออกสูงที่สุดในช่วงที่ผ่านมา ในปี 2554 มียอดส่งออกสูงถึง 53,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฐานการผลิตหลัก
ในประเทศ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ส่วนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Hard Disk Drive (HDD) และชิ้นส่วน เซมิคอนดัคเตอร์ แผ่น
วงจรพิมพ์กึ่งส�าเร็จรูป (PCBA) รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าเร็จรูปอื่นๆ

การผลิตได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
มูลค่ำส่งออกของสินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำในปี	2554	มีมูลค่ำ	22,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	9	เมือ่เทยีบกบัปี	2553	แต่เป็นกำรขยำยตวัในช่วงครึง่ปีแรก	ส่วนครึง่ปีหลงั

มีผู้ผลิตหลำยรำยประสบภำวะน�้ำท่วม	ท�ำให้ต้องหยุดสำยกำรผลิตในช่วงไตรมำสสุดท้ำย	สินค้ำ

ที่ผลิตมำกที่สุด	ได้แก่	เครื่องปรับอำกำศ	ตู้เย็น	ตลำดส่งออกที่ส�ำคัญ	ได้แก่	ตลำดอำเซียน	อียู	

และญี่ปุ่น	มีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ	46	 โดยตลำดอำเซียนมีอัตรำกำรขยำยตลำดสูงขึ้นถึงร้อย

ละ	12	เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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มูลค่ำส่งออกของสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์	ในปี	2554	มีมูลค่ำ	31,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

ปรับตัวลดลงร้อยละ	6	 เมื่อเทียบกับปี	 2553	ยอดส่งออกส่วนใหญ่มำจำก	HDD	วงจรรวมและ

ไมโครแอสเซมบลแีละไดโอดทรำนซสิเตอร์	และอปุกรณ์กึง่ตวัน�ำ	มมีลูค่ำรวมกนักว่ำ	23,000	ล้ำน

เหรยีญสหรฐัฯ	ยอดส่งออกทีห่ดตวัลงมผีลมำจำก	กำรหยดุสำยกำรผลติของโรงงำนผลติ	HDD	รำย

ใหญ่ในจังหวัดอยุธยำและปทุมธำนี	เนื่องจำกประสบภำวะน�้ำท่วมในช่วงไตรมำสสุดท้ำย	

ตลำดส่งออกที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 จีน	 อำเซียน	 อียู	 และญี่ปุ่น	 มีสัดส่วนรวมกันมำกถึง	

ร้อยละ	48	โดยตลำดจีนมีอัตรำกำรหดตัวสูงขึ้นถึง	17%	เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ความสนใจลงทุนยังมีอย่างต่อเนื่อง
อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้ำมกีำรขอรบักำรส่งเสรมิในปี	2554	จ�ำนวน	

279	 โครงกำร	 มูลค่ำกำรลงทุนรวมกว่ำ	 87,700	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	

ร้อยละ	33	มโีครงกำรขนำดใหญ่	เช่น	กจิกำรผลติและทดสอบวงจรรวม	3	โครงกำร	ลงทนุรวมกว่ำ	

11,000	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิต	PCB	ลงทุน	4,700	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิตชิ้นส่วน	Suspension	

ของ	HDD	ลงทุน	2,700	ล้ำนบำท	กำรผลิตเครื่องคิดเลขและปริ้นเตอร์	2,000	ล้ำนบำท	โครงกำร

ผลิตคอมเพรสเซอร์ส�ำหรับเครื่องปรับอำกำศ	 2,400	 ล้ำนบำท	 โครงกำรผลิตเครื่องถ่ำยเอกสำร	

5,700	ล้ำนบำท	เป็นต้น

เนื่องจำกได้เกิดอุทกภัยในช่วงไตรมำส	4	ของปี	2554	ท�ำให้ผู้ประกอบกำรหลำยรำยใน

อตุสำหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์ซึง่ตัง้โรงงำนในพืน้ทีจ่งัหวดัอยธุยำและปทมุธำน	ีได้

รับควำมเสียหำย	 ส�ำนักงำนฯ	 จึงปรับหลักเกณฑ์กำรน�ำเข้ำเครื่องจักรมำทดแทนตำมประกำศที่	

4/2554	อกีทัง้ยงัได้ตัง้ทมีงำนเฉพำะกจิเพือ่ด�ำเนนิกำรอนญุำตให้ผูข้อรบักำรส่งเสรมิน�ำเครือ่งจกัร

และวัตถุดิบไปตั้งอยู่นอกโครงกำรเป็นกำรชั่วครำว	โดยอนุมัติอนุญำตเป็นกรณีเร่งด่วน

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรยงัได้ออกมำตรกำรจงูใจให้สทิธแิละประโยชน์เป็นกรณพีเิศษแก่

กิจกำรที่เสียหำยจำกอุทกภัย	โดยออกประกำศที่	1/2555	เพื่อให้โครงกำรที่ได้รับส่งเสริมอยู่เดิม

ทีป่ระสบปัญหำน�ำ้ท่วมเครือ่งจกัรและยงัมสีทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลเหลอือยู่	

สำมำรถน�ำเครือ่งจกัรทีม่อียูเ่ดมิมำรวมกบัเครือ่งจกัรทีล่งทนุใหม่โดยให้สทิธปิระโยชน์ด้ำนภำษเีป็น

กรณีพิเศษ	โดยเงินลงทุนตำมมำตรกำรนี้	 ให้ครอบคลุมถึงค่ำซ่อมแซมอำคำรโรงงำน	เครื่องจักร	

อุปกรณ์ที่เสียหำย	และส่วนที่น�ำเข้ำมำทดแทนเครื่องจักรที่เสียหำย

มีกำรคำดหมำยว่ำอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์จะฟื้นตัวจำกอุทกภัย

ในช่วงไตรมำสที่	3	ของปี	2555	ทั้งนี้	 ในระยะที่ผ่ำนมำอุตสำหกรรมนี้ได้กระจุกตัวในพื้นที่ตอน

เหนอืของกรงุเทพมหำนครค่อนข้ำงมำก	ท�ำให้ได้รบัผลกระทบจำกอทุกภยัอย่ำงรนุแรง	ดงันัน้	ใน

ระยะหลังได้กระจำยไปลงทุนในพื้นที่อื่นๆ	มำกขึ้น	เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการขอรับการส่งเสริมในปี 2554 
จ�านวน 279 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 87,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 33 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

เครือ่งใช้ไฟฟ้ามีการขอรับการส่ง

เสริมในปี	2554	จำานวน	

279 
โครงการ	

มูลค่าการลงทุนรวมกว่า	

87,700 
ล้านบาท
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ก้าวสู่แผนแม่บทระยะที่ 3

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีบทบาทส�าคัญด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก โดยการให้สิทธิและประโยชน์ด้าน
ภาษีอากรเป็นสิ่งจูงใจแก่ภาคเอกชน ในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องการ 
เงินลงทุนและเทคโนโลยีที่สูงมาก และก็นับเป็นกลไกส�าคัญที่ผลักดันให้
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสำหกรรมที่มีวัฏจักรทั้งขึ้นและลง	 เนื่องจำกลักษณะกำร

เพิ่มขึ้นของอุปสงค์และอุปทำนที่แตกต่ำงกัน	 ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์จะเป็นแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป	 แต่อุปทำนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเมื่อโครงกำรลงทุนเสร็จ

สมบูรณ์	

ส�ำหรบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมขีองไทยนัน้	ถงึแม้ว่ำจะใช้วตัถดุบิในประเทศเป็นส่วนใหญ่	

แต่ส่วนหนึ่งก็ยังต้องพึ่งพำวัตถุดิบที่เป็นน�้ำมันดิบและแนฟทำ	ดังนั้น	ภำวะเศรษฐกิจโลก	จึงมีผล	

กระทบต่ออตุสำหกรรมนีอ้ย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้	ซึง่จำกสถติกิำรส่งเสรมิกำรลงทนุทีผ่่ำนมำกส็ะท้อน

ให้เห็นถึงวัฏจักรนี้ได้เป็นอย่ำงดี	

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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ปี		 	โครงการทีย่ืน่ขอรับการส่งเสริม		 โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ

	จำานวนโครงการ	 	เงินลงทุน	(ล้านบาท)		 	จำานวนโครงการ	 	เงินลงทุน	(ล้านบาท)		

2545 2 15,495 1 9,045

2546 5 29,009 5 33,303

2547 9 85,135 10 86,452

2548 6 60,066 4 9,265

2549 11 111,551 10 104,062

2550 11 70,296 12 120,069

2551 5 12,700 5 13,747

2552 2 1,876 3 2,550

2553 3 9,244 - -

2554 11 45,799 10 31,571

2555	(ม.ค.	ก.พ.) 4 40,934 1 1,000

	รวม	 69 482,105 61 411,064

ที่มำ:	ระบบฐำนข้อมูล	BOI	Information

การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ระยะเวลำ	 10	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ได้มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรม

ปิโตรเคมแีล้ว	รวม	69	โครงกำร	เงนิลงทนุรวม	411,064	ล้ำนบำท	ซึง่หำกพจิำรณำจำกแผนแม่บท

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะที่	 3	 พ.ศ.	 2547-2561	 ที่คำดว่ำจะใช้วงเงินลงทุนจ�ำนวน	 410,000	

ล้ำนบำท	ทั้งนี้	นับถึงปัจจุบัน	ได้มีโครงกำรที่จะลงทุนในอุตสำหกรรมนี้แล้วถึง	368,716	ล้ำนบำท	

มูลค่าอนุมัติให้การส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

9,045

33,303

86,452

9,265

104,062
120,069

13,747
2,550 0

31,571

1,000

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ม.ค.-ก.พ.

หน่วย : ล้านบาท

ที่มำ:	ระบบฐำนข้อมูล	BOI	Information	
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สถานการณ์ในมาบตาพุดเริ่มคลี่คลาย
ในปี	 2554	 โครงกำรลงทุนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีเริ่มกลับมำด�ำเนินกำรอีกครั้ง		

ภำยหลงัเกดิกำรชะลอตวัเนือ่งจำกกรณสีมำคมต่อต้ำนสภำวะโลกร้อนและเครอืข่ำยประชำชนใน

มำบตำพดุ	ได้ยืน่ฟ้องต่อศำลปกครอง	ฟ้องหน่วยงำนรฐัว่ำได้ออกใบอนญุำตให้แก่โครงกำรลงทนุ	

76	โครงกำร	ในพืน้ทีม่ำบตำพดุและพืน้ทีใ่กล้เคยีงในจงัหวดัระยอง	โดยไม่ได้ปฏบิตัติำมบทบญัญตัิ

ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	2550	มำตรำ	67	วรรค	2	ที่ระบุถึงแนวทำงปฏิบัติใน

กำรพิจำรณำโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง	

ภำยหลังที่ศำลปกครองกลำงได้มีค�ำพิพำกษำเกี่ยวกับกรณีดังกล่ำว	 โดยมีค�ำสั่งให้	

เพิกถอนใบอนุญำตกำรด�ำเนินโครงกำรตำมที่มีกำรก�ำหนดประเภทกิจกำรที่ส่งผลกระทบรุนแรง

ต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนตำมประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	ส่วนโครงกำร

ที่ไม่อยู่ในประเภทกิจกำรดังกล่ำวให้ยกค�ำร้อง	ส่งผลให้โครงกำรที่ถูกระงับไว้ก่อนหน้ำนี้	สำมำรถ

ด�ำเนนิกำรต่อไปได้	นอกจำกนี	้หน่วยงำนภำครฐัยงัได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ	ให้สอดคล้องตำม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำวด้วย

ส�ำหรบัในส่วนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	ได้ออกประกำศ	ป.	1/2554	

เรื่อง	นโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง	ลงวันที่	 2	พฤษภำคม	2554	ก�ำหนด

เงื่อนไขกำรพิจำรณำให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่เป้ำหมำยที่ต้องมีกำรควบคุมปัญหำด้ำน	

สิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง		โดยแบ่งเป็น	3	กรณี	คือ

•	 กรณีที่	1	หำกเป็นโครงกำรที่ไม่ก่อให้เกิด	NOx	SO2	และ	VOCs	พิจำรณำให้กำร

ส่งเสริมกำรลงทุนตำมขั้นตอนปกติ

•	 กรณีที่	2	หำกเป็นโครงกำรที่อำจก่อให้เกิด	NOx		และ	SO2	จะพิจำรณำให้กำร

ส่งเสริมกำรลงทุนหำกมีกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตำมมำตรกำรปรับลดและส�ำรองสัดส่วนค่ำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศในด้ำน	

NOx	และ	SO2	(มำตรกำร	80/20)

•	 กรณทีี	่3	หำกเป็นโครงกำรทีอ่ำจก่อให้เกดิ	VOCs	เป้ำหมำย	3	ชนดิ	ได้แก่	benzene,	

1,3-Butadiene,	1,2-Dichloroethane	จะต้องบริหำรจัดกำรแล้วกำรปล่อยมลพิษ

ไม่เพิ่มขึ้นจำกเดิม	โดยมีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	(Best	Available	Technology/

Best	Practice)	ที่มีผลต่อกำรลด	VOCs	เป้ำหมำย	3	ชนิด

ซึ่งโครงกำรที่ก่อให้เกิด	NOx	SO2	และ	VOCs	เป้ำหมำย	3	ชนิด	จะต้องได้รับควำมเห็น

ชอบด้ำนมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ESA,	EIA	หรอื	EIA	ส�ำหรบัโครงกำร

อำจรุนแรง	แล้วแต่กรณี	ก่อนออกบัตรส่งเสริม	สร้ำงควำมชัดเจนให้แก่นักลงทุนถึงแนวปฏิบัติที่	

ถูกต้อง	ท�ำให้โครงกำรต่ำงๆ	ในพื้นที่มำบตำพุดมีทำงออกและสำมำรถเดินหน้ำต่อไปได้	

ในปี 2554 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติถึง 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 31,571 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง เป็นเงินลงทุน
ระดับพันล้าน
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การลงทุนกระเตื้องขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ไทยยังมีควำมสนใจลงทุนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีอย่ำงต่อเนื่อง	 ทั้งขยำยก�ำลังผลิต	

และกำรผลติผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ทีย่งัไม่เคยมกีำรผลติในประเทศมำก่อน	ทัง้ในลกัษณะกำรลงทนุเอง	

หรือร่วมทุนกับนักลงทุนรำยอื่น	 เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	 กำรใช้วัตถุดิบร่วมกัน	 หรือ

ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกัน	เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน

ในปี	 2554	 มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติถึง	 10	 โครงกำร	 มูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิ้น	 31,571	

ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง	 เป็นเงินลงทุนระดับพันล้ำน		

ถงึแม้จะมเีงนิลงทนุไม่สงูมำกเมือ่เทยีบกบักำรลงทนุปิโตรเคมขีัน้ต้น	แต่เป็นกำรลงทนุในผลติภณัฑ์

ใหม่ๆ	ทีย่งัไม่เคยผลติมำก่อนในประเทศไทย	ซึง่ถอืเป็นแนวโน้มทีด่สี�ำหรบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี

ไทยในอนำคต	โดยรำยละเอียดของโครงกำรลงทุนส�ำคัญ	เป็นต้นว่ำ

บรษิทั	กรงุเทพ	ซนิธติกิส์	จ�ำกดั	และบรษิทั	JSR	Corporation	จ�ำกดั	ร่วมลงทนุในโครงกำร

ผลิต	Solution	Styrenec	Butadiene	Rubber	(S-SBR)	ขนำดก�ำลังผลิต	150,000	ตัน/ปี	เพื่อใช้ใน

อุตสำหกรรมยำงรถยนต์ประหยัดพลังงำน	เงินลงทุนทั้งสิ้น	8,351	ล้ำนบำท

เครือ	 SCG	 มี	 2	 โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม	 ลงทุนรวม	 6,870	 ล้ำนบำท	

โครงกำรแรกเป็นโครงกำรผลิต	 Isoprene,	Piperylene	และ	DI-Cyclopentadiene	 (DCPD)	ซึ่งยัง

ไม่มีผลิตในประเทศไทยมำก่อน	และโครงกำรผลิต	Butene-1	และ	Methyl		Tertiary	Butyl	Ether	

(MTBE)	โดยทั้ง	2	โครงกำรจะใช้	Mixed	C5	และ	Mixed	C4	ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกโรงโอเลฟินส์

ของบริษัท	มำบตำพุดโอเลฟินส์	จ�ำกัด	มำเป็นวัตถุดิบ	

มีโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติถึง	

10 
โครงการ	

มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น	

31,571 
ล้านบาท	

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
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กลุ่ม	ปตท.	มี	2	โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม	ลงทุนรวม	6,040	ล้ำนบำท		คือ	

โครงกำรผลติ	Polymethyl	Methacrylate	(PMMA)	เป็นกำรร่วมทนุกบับรษิทั	อำซำฮ	ีคำเซอ	ิเคมคิอล	

จ�ำกดั	(ประเทศญีปุ่น่)	และโครงกำรผลติ	Polybutylene	Succinate	(PBS)	ซึง่โครงกำรนีเ้ป็นกำรร่วม

ทนุกบับรษิทั	Mitsubishi	Chemical	Corporation	(MCC)	ของญีปุ่น่	ส�ำหรบั	PBS	เป็นพลำสตกิย่อย

สลำยได้ทำงชีวภำพ	ที่สำมำรถผลิตจำกวัตถุดิบ	คือ	Succinic	Acid	 (SA)	ที่ได้จำกทั้งปิโตรเลียม	

(Petro	 Base)	 และผลิตผลทำงกำรเกษตร	 (Bio	 Based)	 ส�ำหรับโครงกำรนี้จะใช้วัตถุดิบที่ได้จำก

ปิโตรเลียม	ซึ่งสำมำรถย่อยสลำยได้ภำยใน	180	วัน	ปัจจุบันมีผู้ผลิต	PBS	 เพียง	2	 รำยในโลก	

คือ	บริษัท	Mitsubishi	Chemical	Corporation	(MCC)	และ	Showa	High	Polymer	ประเทศญี่ปุ่น

นอกจำกนี้	 ผู้ผลิตปิโตรเคมีกลุ่มอื่นๆ	 ได้มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร

ลงทุนในปี	2554	เช่นเดียวกัน	ทั้งโครงกำรขยำยก�ำลังผลิต	Styrene	Monomer	ของบริษัทไออำร์

พีซี	 โครงกำรผลิตสำรอะโรแมติกส์ของกลุ่มไทยออยล์	 กำรขยำยก�ำลังผลิต	 Propylene	 Glycol	

ของกลุ่มดำวเคมิคอล	และบริษัท	ไทยโพลีอะซีทัล	จ�ำกัด	ผู้ผลิต	Polyacetal	Resin	(POM)	เพียง	

รำยเดยีวในประเทศ	กไ็ด้ขยำยก�ำลงัผลติอกี	45,000	ตนั/ปี	โดยมเีงนิลงทนุทัง้สิน้	5,000	ล้ำนบำท

ส�ำหรับทิศทำงในอนำคต	 ทั้งภำครัฐและเอกชนได้หันมำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพของสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่	 เพื่อกำรอยู่ร่วม

กันอย่ำงยั่งยืน	ทุกฝ่ำยจึงได้หันมำให้ควำมส�ำคัญกับแนวคิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสีเขียว	หรือ	

Green	Industry	มำกขึ้น

ส�ำหรับคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้น�ำแนวคิดกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน	(Sustainable	Investment)	มำใช้	โดยก�ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนที่ท�ำให้เกิด

ควำมสมดลุ	ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	เพือ่สร้ำงกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิและ

ควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนอย่ำงแท้จริง

กลุ่ม	ปตท.	มี	2	โครงการทีไ่ด้รับ

อนุมัติให้การส่งเสริม	ลงทุนรวม	

6,040 
ล้านบาท
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ในปี 2554 มีผู้สนใจลงทุนและยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน รวมทั้งสิ้น 95 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมสูงถึง 138,635.3 
ล้านบาท 

ในปี	2554	ประเทศไทยใช้พลังงำน	70.3	ล้ำนตันเทียบเท่ำกับน�้ำมันดิบ	และคำดว่ำจะ

เพิ่มขึ้นเป็น	 81.5	 ล้ำนตันเทียบเท่ำกับน�้ำมันดิบในปี	 2559	 โดยกำรพัฒนำพลังงำนปิโตรเลียม

ภำยในประเทศไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ต่อพลังงำนภำยในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่ำง

รวดเรว็	ท�ำให้ไทยต้องพึง่พำกำรน�ำเข้ำพลงังำนจำกต่ำงประเทศจ�ำนวนมำก	ทัง้พลงังำนในรปูของ

น�้ำมัน	ก๊ำซธรรมชำติ	ถ่ำนหิน	รวมถึงน�ำเข้ำพลังงำนไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ

ปริมำณและมูลค่ำน�ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	

หำกไม่มกีำรพฒันำพลงังำนทดแทนขึน้ภำยในประเทศอย่ำงจรงิจงัแล้ว	ย่อมจะส่งผลกระทบอย่ำง

รุนแรงต่อควำมมั่นคงทำงพลังงำน	 รวมถึงจะต้องสูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศจ�ำนวนมำกเป็นค่ำ

น�ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

จำกเหตุผลข้ำงต้น	 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้ให้ควำมส�ำคัญในด้ำนพลังงำน

ทดแทนเป็นอย่ำงมำก	เนือ่งจำกจะช่วยสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนแก่ประเทศ	ขณะเดยีวกนัยงั

ช่วยเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบัภำคธรุกจิของประเทศอกีด้วย	โดยคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนจึงมีมติเมื่อวันที	่ 30	 กันยำยน	 2547	 ปรับปรุงนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนดำ้น

พลังงำนครั้งใหญ่	ก�ำหนดให้สิทธิและประโยชน์พิเศษกรณีเป็นพลังงำนทดแทน	คือ	ยกเว้นอำกร

ขำเข้ำเครื่องจักร	ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน	ครอบคลุมทั้งกำรลงทุนผลิต

ผลติเชือ้เพลงิจำกพลงังำนทดแทน	กำรผลติไฟฟ้ำและไอน�ำ้จำกพลงังำนทดแทน	กำรผลติอปุกรณ์

และเครื่องจักรในด้ำนพลังงำนทดแทน

ประเทศไทยใช้พลังงาน	

70.3 
ล้านตัน

เทียบเท่ากับนำ้ามันดิบ	

และคาดว่าจะเพิม่ขึ้นเป็น	

81.5 
ล้านตัน

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนปี 2554
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กำรลงทุนในไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน	 โดยเฉพำะกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง

อำทติย์	ได้เพิม่ขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด	โดยเฉพำะภำยหลงักระทรวงพลงังำนได้ก�ำหนดมำตรกำรจงูใจ

ด้วยมำตรกำร	Adder	นับตั้งแต่ปี	2549	เป็นต้นมำ	เช่น	พลังงำนแสงอำทิตย์	ก�ำหนดที่ระดับ	8	

บำท/หน่วย	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ซึ่งปัจจุบันลดลงเหลือ	6.5	บำท/หน่วย	พลังงำนลมก�ำหนดที่ระดับ	

3.50	บำท/หน่วย	พลังงำนชีวมวล	0.30	บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ฯลฯ	

นอกจำกนี้	ในช่วงต่อมำคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนยังได้ออกนโยบำยส่งเสริมกำร

ลงทนุเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืเมือ่ต้นปี	2553	ก�ำหนดให้สทิธแิละประโยชน์ด้ำนเขตส่งเสรมิกำร

ลงทนุเป็นกำรพเิศษ	(เพิม่เตมิจำกกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่งจกัรและยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล	

8	ปี)	ส�ำหรบัโครงกำรลงทนุผลติพลงังำนทดแทนในทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย	ยกเว้นเฉพำะกรณตีัง้

ในกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น	โดยก�ำหนดให้ยื่นขอรับกำรส่งเสริมภำยในปี	2555	โดยภำยหลังจำก

นั้นจะได้รับกำรส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์ปกติ

การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนกิจการพลังงานทดแทนสะสมถึงครึง่แรก	ปี	2555

ชนิดเชื้อเพลิง จำานวน	(โครงการ) กำาลังผลิต	(เมกะวัตต์)

เชื้อเพลิงชีวมวล	 132 1,580.5

ก๊ำซชีวภำพ 124 405.3

น�้ำมันดีเซล 1 6.0

พลังน�้ำ 1 6.0

พลังงำนแสงอำทิตย์ 154 996.6

พลังงำนลม 14 314.0

ขยะมูลฝอย 9 53.5

ลมร้อนจำกกระบวนกำรผลิต	(Waste	Heat) 6 158.0

รวม 441 3519.9

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์เป็นกลุ่มพลังงำนทดแทนที่มีแนวโน้มกำรลงทุน

เพิม่สงูขึน้	ต่อเนือ่งมำตลอดระยะเวลำ	2-	3	ปีทีผ่่ำนมำ	โดยมจี�ำนวนโครงกำรทีส่นใจขอรบัส่งเสรมิ

มีโครงการโรงไฟฟ้าทีบ่ีโอไออนุมัติ

ให้การส่งเสริมรวมทั้งสิ้น	

109 
โครงการ	

ผลิตไฟฟ้ารวม	

983 
เมกะวัตต์	

เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ	

55,413 
ล้านบาท

การผลติพลงังานทดแทนจากเชือ้เพลงิชวีมวล และก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากของเสยีจาก
กระบวนการผลติในภาคอตุสาหกรรม มสีดัส่วนการยืน่ขอรบัการส่งเสรมิ 22 โครงการ 
และ 12 โครงการ คดิเป็นเงนิลงทนุรวมทัง้สิน้ 9,386 ล้านบาท และ 1,127 ล้านบาท
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กำรลงทุนในปี	2554	รวม	46	โครงกำร	ก�ำลังผลิตรวม	424.8	เมกะวัตต์	เงินลงทุนทั้งสิ้น	43,364		

ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 48	 ของจ�ำนวนโครงกำรในกลุ่มพลังงำนทดแทนทั้งหมด	 โดยเป็นกำร

ลงทุนที่ตอบรับกำรปรับเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นร้อยละ	 25	 ตำมแผนกำรใช้

พลงังำนทดแทนภำยในประเทศของแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืกระหว่ำงปี		

2555-2564	ของกระทรวงพลงังำน	ทีต่ัง้เป้ำกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์สงูถงึ	2,000	เมกะวตัต์	

ในปี	2564	

ส�ำหรบักำรผลติไฟฟ้ำกลุม่พลงังำนทดแทน	ทีน่่ำสนใจอืน่ได้แก่	กำรผลติพลงังำนทดแทน

จำกเชื้อเพลิงชีวมวล	 และก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม

ที่มีสัดส่วนกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริม	22	โครงกำร	และ	12	โครงกำร	คิดเป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น	

9,386	ล้ำนบำท	และ	1,127	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ

ภำพรวมกำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิกจิกำรผลติไฟฟ้ำทัง้หมดในปี	2554	พบว่ำ	มโีครงกำร

โรงไฟฟ้ำทีอ่นมุตัใิห้กำรส่งเสรมิรวมทัง้สิน้	109	โครงกำร	ผลติไฟฟ้ำรวม	983	เมกะวตัต์	เงนิลงทนุ

ทั้งสิ้นประมำณ	55,413	ล้ำนบำท	ซึ่งกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ยังคงมีมูลค่ำลงทุน

สูงที่สุดอยู่ที่	27,705	ล้ำนบำท	ก�ำลังผลิตรวม	247	เมกะวัตต์	คิดเป็นประมำณร้อยละ	50	ของ

มูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด			

คำดว่ำอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนยังมีแนวโน้มกำรลงทุนในปี	 2555	 สูงขึ้นอย่ำงต่อ

เนือ่ง	ตำมกำรส่งเสรมิกำรปรบัเพิม่กำรใช้พลงังำนทดแทนภำยในประเทศของแผนพฒันำพลงังำน

ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกร้อยละ	 25	 ใน	 10	 ปี	 ช่วงระหว่ำงปี	 2555-2564	 ของกระทรวง

พลังงำน	 และประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเรื่องนโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อ

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	ซึ่งก�ำหนดยื่นขอรับกำรส่งเสริมได้ถึงสิ้นปี	2555	นี้
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กระทรวงพลงังานได้จดัท�าแผนการพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 
2555-2564 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) เพื่อ
ก�าหนดกรอบและทศิทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ โดยได้ก�าหนด
ให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 7,413 ktoe ในปี 2555 เป็น 
25,000 ktoe ในปี 2564 หรอืคดิเป็น 25% ของการใช้พลงังานรวมทัง้หมด เพือ่
ช่วยลดการพึ่งพาและการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น

เอทำนอลและไบโอดเีซลจดัว่ำเป็นพลงังำนทดแทนกำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิและดเีซลส�ำหรบั

ภำคขนส่ง	 ปัจจุบันประเทศไทยมีก�ำลังผลิตเอทำนอลวันละประมำณ	 1.3	 ล้ำนลิตร	 ตำมแผน

พัฒนำฯ	มีเป้ำหมำยเพิ่มกำรผลิตเอทำนอลเป็น	9	ล้ำนลิตรต่อวัน	ทั้งนี้กำรด�ำเนินกำรให้ได้ตำม

เป้ำหมำยดังกล่ำว	จ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่ส�ำคัญหลำยประกำร	ทั้งกำรเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย

ต่อไร่ของมันส�ำปะหลังและอ้อย	กำรส่งเสริมพืชทำงเลือกอื่นๆ	ที่จะน�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบ	รวมถึง

มำตรกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเตรียมยกเลิกกำรใช้น�้ำมัน

เบนซิน	91	ในเดือนตุลำคม	พ.ศ.	2555	สนับสนุนกำรผลิตรถยนต์	E85	สร้ำงแรงจูงใจในกำรเร่งรัด

ขยำยสถำนีบริกำร	 E20	 และกำรปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยต่ำงๆ	 เพื่อรองรับ	

กำรค้ำเอทำนอลอย่ำงเสรีในอนำคต

ส�ำหรบัไบโอดเีซลซึง่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทนน�ำ้มนัดเีซล	ปัจจบุนัมกี�ำลงักำรผลติรวม	1.62	

ล้ำนลิตรต่อวัน	ตำมแผนพัฒนำฯ	พ.ศ.	2564	มีเป้ำหมำยกำรผลิต	5.97	ล้ำนลิตรต่อวัน	โดยมุ่ง

เน้นกำรพฒันำร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ส่งเสรมิกำรปลกูปำล์มในพืน้ทีท่ีเ่หมำะสม	

สำมำรถให้ผลผลิตไม่น้อยกว่ำ	3.2	ตันต่อไร่ต่อปี	และมีอัตรำสัดส่วนกำรให้น�้ำมัน	(Oil	Content)	

ไม่น้อยกว่ำ	18%	รวมทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรแบบครบวงจร	ตั้งแต่กำรปลูกปำล์มน�้ำมัน	กำรสกัด

น�้ำมัน	กำรผลิตน�้ำมันพืชบริโภค	กำรผลิตไบโอดีเซลและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง	กำรน�ำเข้ำ	กำรส่ง

ออกและ	R&D	เพื่อลดต้นทุนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ประเทศสูงสุด	กำรทดลองน�ำร่อง	B10	หรือ	

B20	 กำรวิจัยและพัฒนำกำรร่วมกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อใช้เชื้อเพลิงใหม่	

ทดแทนดีเซล	 ซึ่งประกอบด้วยกำรพัฒนำพืชพลังงำนใหม่	 ได้แก่	 สบู่ด�ำและสำหร่ำย	 กำรน�ำ	

เอทำนอลมำผสมใช้แทนน�ำ้มนัดเีซล	และกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรแปรสภำพน�ำ้มนั	และกำรขยำย

ผลเพื่อกำรผลิตในเชิงพำณิชย์ต่อไป*

อุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน

ไบโอดีเซล	

ปัจจุบันมีกำาลังการผลิตรวม	

1.62 
ล้านลิตรต่อวัน	

มีเป้าหมายการผลิต	

5.97 
ล้านลิตรต่อวัน

ที่มำ:	*	แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก	25%	ใน	10	ปี	(พ.ศ.	2555-2564),		
www.http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf
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นอกจำกนีย้งัมกีำรส่งเสรมิให้ผลติและใช้พลงังำนทดแทนวสัดเุหลอืทิง้ทีย่งัสำมำรถก่อให้

เกิดเป็นพลังงำน	เช่น	พลังงำนจำกขยะ	หรือกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกน�้ำเสียที่เกิดจำกกำรแปรรูป

ในอุตสำหกรรมอำหำร	เป็นต้น

ส�ำนักงำนฯ	 ได้มีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมผลิตเชื้อเพลิงจำก

พลังงำนทดแทน	 ในแนวทำงที่สอดคล้องกับกำรใช้พลังงำนทดแทนของกระทรวงพลังงำน	

โดยจัดประเภทกิจกำรผลิตที่เกี่ยวกับพลังงำนทดแทน	 เช่น	 กำรผลิตเอทำนอล	 ไบโอดีเซล	

ก๊ำซชีวภำพ	น�้ำมันสังเครำะห์จำกยำงรถยนต์ใช้แล้ว	หรือจำกเศษพลำสติก	เป็นกิจกำรที่ให้ควำม

ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ	 ทั้งนี้โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมได้รับสิทธิและ

ประโยชน์สูงสุด	 ปัจจุบันมีโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมผลิตเอทำนอลแล้ว	 จ�ำนวน	 34	 โครงกำร		

คิดเป็นก�ำลังผลิตวันละประมำณ	7.5	 ล้ำนลิตรต่อวัน	มีมูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้นประมำณ	44,801	

ล้ำนบำท	โครงกำรผลติไบโอดเีซล	จ�ำนวน	22	โครงกำร	คดิเป็นก�ำลงัผลติวนัละประมำณ	5.2	ล้ำน

ลิตร	มูลค่ำกำรลงทุนประมำณ	5,600	ล้ำนบำท	โครงกำรผลิตน�้ำมันสังเครำะห์จำกยำงรถยนต์ใช้

แล้วและเศษพลำสติก	จ�ำนวน	8	โครงกำร	คิดเป็นก�ำลังผลิตปีละประมำณ	0.17	ลิตรต่อวัน	มูลค่ำ

กำรลงทุนประมำณ	820	ล้ำนบำท	และโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ	จ�ำนวน	59	โครงกำร	คิดเป็น

ก�ำลังผลิตปีละประมำณ	723.8	ล้ำนลูกบำศก์เมตร

ผลิตภัณฑ์ จำานวนโครงการ กำาลังผลิต	(ล้านลิตรต่อวัน) มูลค่าการลงทุน	(ล้านบาท)

เอทำนอล	99.5% 34 7.5 44,801

ไบโอดีเซล 22 5.2 5,600

น�้ำมันสังเครำะห์ 8 0.17 820

ในปี	พ.ศ.	2553	คณะกรรมกำรยังได้ออกประกำศเรื่อง	กำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน	 โดยก�ำหนดให้กิจกำรเกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนและพลังงำนทดแทน	 เป็น

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย	 และเป็นกิจกำรที่ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นพิเศษ	 ซึ่งโครงกำรที่ได้

รับกำรส่งเสริมตำมมำตรกำรดังกล่ำวจะได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด	 (ยกเว้นตั้งโครงกำรใน

กรุงเทพมหำนคร)	 รวมถึงมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรประหยัดพลังงำน	 กำรใช้พลังงำน

ทดแทน	และกำรลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยจะได้รบัสทิธแิละประโยชน์ด้ำนภำษอีำกรตำมที่

ส�ำนกังำนก�ำหนด	ทัง้นีเ้พือ่เป็นกำรสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรลงทนุปรบัปรงุหรอืปรบั

เปลีย่นเครือ่งจกัรไปสูเ่ทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เพือ่ลดกำรใช้พลงังำนหรอืลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	

ไม่ว่ำจะเป็นปรมิำณน�ำ้เสยีหรอืของเสยี	และกำรน�ำพลงังำนทดแทนมำใช้ในโครงกำร	ซึง่ถอืว่ำเป็น

มำตรกำรหนึ่งเพื่อพัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงจริงจังมำกขึ้นในอนำคต

โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมผลิต

เอทานอลจำานวน	

34 
โครงการ	คิดเป็น

7.5 
ล้านลิตรต่อวัน	

มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น

44,801 
ล้านบาท
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05 บทสรุป
งานบีโอไอแฟร์	2011
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หลังจากห่างหายไปกว่าทศวรรษ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ หรอืบโีอไอ ได้จดังานมหกรรมแสดงนทิรรศการครัง้ยิง่ใหญ่
ของประเทศไทยอีกครั้ง ภายใต้ชื่องานว่า “บีโอไอแฟร์ 2011” ที่อิมแพ็ค 
เมอืงทองธาน ีภายใต้แนวคดิทีเ่ป็นหลกัในการจดังานคอื “โลกสดใส ไทย
ยั่งยืน” หรือ “Going Green for the Future” ซึ่งครั้งแรกได้วางแผนจะ
จัดขึ้นในวันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2554 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้
ประสบวิกฤตมหาอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554 
จึงเลื่อนการจัดงานมาเป็น 5-20 มกราคม 2555 แทน และเพิ่มแนวคิด
หลักของงานเป็น “รวมพลังน�้าใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน: Going Green 
for the Future”

บทสรุปงานบีโอไอแฟร์	2011

รายงานประจ�าปี 2554      ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  100



จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

บีโอไอแฟร์	 2011	 เป็นมหกรรมแสดงนิทรรศกำรครั้งที่	 3	 จัดโดยส�ำนักงำนฯ	 เพื่อ

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

พระชนมพรรษำ	7	รอบ	5	ธันวำคม	2554	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภำพของอุตสำหกรรม

ไทย	ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมในอนำคต	 รวมถึงได้น้อมน�ำหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 มำประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้

ภำคอุตสำหกรรมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

กำรแสดงนิทรรศกำร	 “บีโอไอแฟร์	 2011”	 เป็นกำรแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

บรษิทัชัน้น�ำทีล่งทุนในประเทศไทย	ซึง่สะท้อนใหเ้หน็ถงึควำมเชือ่มัน่ด้ำนกำรลงทนุของนกัลงทนุ

ทั้งไทยและต่ำงประเทศ	 โดยส�ำนักงำนฯ	 มีควำมตั้งใจอย่ำงแท้จริงที่จะให้งำนบีโอไอแฟร์	 2011	

เป็นเวทีเผยแพร่กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 และกำรดูแลรักษำและฟื้นฟู	

สิ่งแวดล้อมของภำคอุตสำหกรรม	 รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบกำรจำกทั่วโลกได้มีโอกำสพบปะ

เจรจำธรุกจิและสร้ำงเครอืข่ำย	ซึง่จะช่วยกระตุน้เศรษฐกจิตลอดจนสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในเศรษฐกจิ

ไทย	และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศอีกด้วย	รวมทั้งต้องกำรให้งำนนี้เป็นกำรกระตุ้นให้

สังคมไทยก้ำวไปสู่สังคมที่มีควำมสุขและมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

สิ่งที่พิเศษที่สุด	คือ	งำนบีโอไอแฟร์	2011	จะเป็นงำนนิทรรศกำรซึ่งมุ่งไปสู่กำรเป็น	Low	

Carbon	Fair	งำนแรกในอำเซยีนและประเทศไทย	หรอืนทิรรศกำรทีส่ำมำรถลดปรมิำณกำรปล่อย

ก๊ำซเรอืนกระจกสูส่ภำพแวดล้อม	ซึง่จะเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนกัและควำมรูใ้นเรือ่งกำรก้ำวไป

สู่กำรเป็นสังคมคำร์บอนต�่ำ	หรือ	Low	Carbon	Society	ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยภำคอุตสำหกรรม

ของรฐับำลปัจจบุนั	ทีมุ่ง่เน้นพฒันำภำคอตุสำหกรรมให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	มคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อสังคมอยู่ร่วมกับชุมชนได้

ประสบผลส�าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ

ในช่วงของกำรจัดงำนบีโอไอแฟร์	2011	ตลอด	18	วัน		คือ	ระหว่ำงวันที่	5-22	มกรำคม	

2555	ประสบควำมส�ำเร็จด้วยดีในแง่มุมต่ำงๆ	ทั้งในแง่ปริมำณ	คือ	ผู้เข้ำร่วมชมงำน	และในแง่

คุณภำพ	 คือ	 กำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับศักยภำพและพลวัตรของไทย	 รวมถึงปลูกฝัง

จิตส�ำนึกให้ร่วมมือร่วมใจกันรักษำสิ่งแวดล้อม	โดยได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมชมงำนรวมกว่ำ	

2.6	ล้ำนคน		โดยในจ�ำนวนนีม้กีำรเยีย่มชมงำนในลกัษณะของหมูค่ณะจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ	

รวมกว่ำ	1,000	คณะ	หรือรวมกว่ำ	100,000	คน	มำจำกทุกภำคส่วน

กรณขีองคณะจำกภำยในประเทศ	ประกอบด้วยคณะทตูำนทุตูต่ำงประเทศในไทย		คณะ

นักธุรกิจไทย	 หอกำรค้ำจังหวัด	 หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน	 ตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษำ

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ	มัธยมศึกษำ	อำชีวศึกษำ	ไปจนถึงมหำวิทยำลัย	ทั้งจำกส่วนกลำงและ

ส่วนภูมิภำค	
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ส�ำหรบัในส่วนคณะจำกต่ำงประเทศ	ประกอบด้วย	คณะผูบ้รหิำรและนกัธรุกจิของบรษิทั

ข้ำมชำติ	รวมถึงคณะสื่อมวลชนจำกต่ำงประเทศ	มีจ�ำนวนรวม	40	คณะ	จำกประเทศต่ำงๆ	เช่น		

ญี่ปุ่น	 เกำหลี	 จีน	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 นิวซีแลนด์	 บังคลำเทศ	 ปำกีสถำน	 มำเลเซีย	 อินโดนีเซีย	

อิสรำเอล	เป็นต้น	

จำกจ�ำนวนประชำชนที่มำร่วมชมงำนจ�ำนวนมำก	 ประกอบกับกำรแสดงนิทรรศกำรที่	

น่ำสนใจ	ท�ำให้งำนบโีอไอแฟร์	2011	มบีทบำทส�ำคญัในกำรเสรมิสร้ำงควำมเชือ่มัน่ทัง้แก่นกัลงทนุ	

นักธุรกิจทั้งในและตำ่งประเทศ	 รวมถึงกระตุ้นให้ประชำชนทุกกลุ่มตระหนักถึงศักยภำพของภำค

อตุสำหกรรมและเศรษฐกจิของไทยทีก่�ำลงัฟ้ืนตวัอย่ำงรวดเรว็ภำยหลงัวกิฤตอิทุกภยัและจะยงัคง

ก้ำวเดินหน้ำต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง

นิทรรศการภายในอาคาร 552 บริษัท 2,969 บูธ

งำนบีโอไอแฟร์	2011	ประกอบด้วย	2	พื้นที่ส�ำคัญ	ส่วนแรก	คือ	พื้นที่แสดงนิทรรศกำร

ภำยในอำคำร	552	บริษัท	จ�ำนวนพื้นที่รวม	2,969	บูธ	โดยกลุ่มแฟชั่นและเครื่องประดับมีจ�ำนวน

บริษัทเข้ำร่วมนิทรรศกำรมำกที่สุด	 คือ	 151	 บริษัท	 จ�ำนวนรวม	 878	 บูธ	 รองลงมำ	 คือ	 กลุ่ม

ผลติภณัฑ์ใช้ในบ้ำนเรอืน	103	บรษิทั	จ�ำนวนรวม	297	บธู	และกลุม่เกษตรแปรรปู	70	บรษิทั	305	บธู

ธุรกิจทีแ่สดงนิทรรศการในงานบีโอไอแฟร์	2011	ในส่วนพื้นทีภ่ายในอาคาร

กลุ่ม จำานวนบริษัท จำานวนบูธ

เกษตรแปรรูป 70 305

แฟชั่น	เครื่องประดับ 151 878

ยำนยนต์	เครื่องจักร	อุปกรณ์ 63 245

ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้ำนเรือน 103 297

บริกำร	พลังงำน	สำธำรณูปโภค 62 237

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 52 568

หน่วยงำนรำชกำร	สถำบันกำรเงิน 26 400

สถำนทูต	หอกำรค้ำต่ำงประเทศ 25 39

รวม 552 2,969

งานบีโอไอแฟร์ 2011 ประกอบด้วย 2 พื้นที่ส�าคัญ ส่วนแรก คือ พื้นที่แสดง
นิทรรศการภายในอาคาร 552 บริษัท จ�านวนพื้นที่รวม 2,969 บูธ โดยกลุ่มแฟชั่น
และเครื่องประดับมีจ�านวนบริษัทเข้าร่วมนิทรรศการมากที่สุด คือ 151 บริษัท 
จ�านวนรวม 878 บูธ
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อาคารนิทรรศการ 42 อาคาร

ส่วนกำรก่อสร้ำงอำคำรนทิรรศกำรกลำงแจ้งบรเิวณรมิทะเลสำบมจี�ำนวนรวม	42	อำคำร	

(Pavilion)	 ซึ่งก่อสร้ำงขึ้นจำกพื้นที่ทั้งสิ้น	 86	 หน่วย	 (บำงอำคำรใช้พื้นที่มำกกว่ำ	 1	 หน่วย	 โดย	

1	หน่วยเท่ำกับ	500	ตำรำงเมตร)	จ�ำแนกเป็น

-	อำคำรนิทรรศกำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	รวม	3	อำคำร	คือ	

ศำลำศรัทธำศรม	 (Royal	 Pavilion)	 เป็นศำลำเฉลิมพระเกียรติ	 อำคำรนิทรรศกำรบีโอไอ	 (BOI	

Pavilion)	และอำคำรนิทรรศกำรประเทศไทย		(Thailand	Pavilion)	

-	 อำคำรนิทรรศกำรของหน่วยงำนภำครัฐ	 	 รวม	 2	 อำคำร	 คือ	 อำคำรนิทรรศกำร	

เอก็ซ์โป	2020		โดยส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดัประชมุและนทิรรศกำร	(TCEB)	และอำคำรนทิรรศกำร

ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	

-	อำคำรของบริษัทเอกชน	รวม	37	อำคำร	ครอบคลุมธุรกิจต่ำงๆ	เช่น	เครื่องใช้ไฟฟ้ำ

และอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มยำนยนต์	กลุ่มเกษตรและอำหำร	วัสดุก่อสร้ำง	เคมีภัณฑ์	ฯลฯ

ปลูกฝังจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

ภำยใต้แนวคดิหลกัในกำรจดังำนทีว่่ำ	“รวมพลงัน�ำ้ใจ	โลกสดใส	ไทยรุง่เรอืง”	ซึง่ให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม	ได้จัดกิจกรรมต่ำงๆ		ในด้ำนนี้	อำทิ

-	กำรเดนิทำงและกำรขนส่ง		ในงำนบโีอไอแฟร์	2011	จดัให้มโีครงกำร	“จอดแล้วจรหรอื	

Park	&	Ride”		ซึ่งสำมำรถลดกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้ถึง		20,000	คัน	และท�ำให้อัตรำส่วนกำร

เดินทำงมำงำนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล	ร้อยละ	45	และรถสำธำรณะ	ร้อยละ	55

-	งำนสิ่งพิมพ์	เน้นกำรใช้ระบบดิจิตอลแทนกำรพิมพ์ด้วยกระดำษ	เช่น	คู่มือผู้ออกงำน	

เปลี่ยนจำกกำรพิมพ์กระดำษขนำด	 A4	 ซึ่งต้องพิมพ	์ 100	 กว่ำหน้ำจ�ำนวน	 3,000	 ชุด	 มำเป็น	

Online	Exhibitor	Manual	ที่ผู้ออกงำนสำมำรถดูข้อมูลและส่ง	order	บริกำรต่ำงๆ	แบบ	online	

ได้	ส่วนสมุดรำยนำมของงำนเปลี่ยนจำกกำรพิมพ์กระดำษขนำด	A4	ซึ่งต้องพิมพ์ประมำณ	300	

หน้ำ	จ�ำนวน	5,000	ชุด	มำเป็น	e-Show	Directory	(Electronic	Show	Directory)	ซึ่งจะ	upload	

บนเว็บไซต์ของงำน	ท�ำให้ลดกำรใช้กระดำษได้มำกถึงร้อยละ	90
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-	กำรใช้วสัดสุิน้เปลอืง	รณรงค์ลดปรมิำณขยะด้วยวธิต่ีำงๆ	เช่น	กล่องบรรจอุำหำรเปลีย่น

จำกกำรใช้โฟม	มำเป็นกล่องผลติจำกวสัดชุวีภำพ	เพือ่ให้สำมำรถย่อยสลำยตำมธรรมชำต	ิรณรงค์

และคัดแยกขยะต้นทำงเพื่อให้สำมำรถน�ำมำรีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่ได้

-	 กำรก่อสร้ำงและตกแต่งภำยใน	 ก�ำหนดให้แก่ผู้ออกงำนนิทรรศกำรทุกรำยและผู้รับ

เหมำก่อสรำ้งใช้วัสดุก่อสรำ้งที่สำมำรถรีไซเคิลน�ำกลับไปใช้ได้หรือน�ำไปใช้ซ�้ำในงำนอื่นๆ	 ได	้ ซึ่ง	

ผูอ้อกงำนทกุรำยได้ปฏบิตัติำมเงือ่นไขนีอ้ย่ำงเคร่งครดั	ส่วนแลนด์มำร์คของงำนบโีอไอแฟร์	2011	

ได้ผลติขึน้จำกวสัดรุไีซเคลิจำกแผ่นกรนีบอร์ด	นอกจำกนี	้ก�ำหนดให้พืน้ทีน่ทิรรศกำรภำยในอำคำร

ไม่มีกำรปูพรม	 ช่วยลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของเครื่องดูดฝุ่นได	้ รวมทั้งไม่ใช้ผำ้คลุมโต๊ะเก้ำอี้ใน

ห้องสัมมนำ	ท�ำให้ไม่ต้องน�ำผ้ำมำซักฟอก	จึงช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ	น�้ำ	และของเสียจำกผงซักฟอก

-	 กำรใช้พลังงำน	 พยำยำมรณรงค์ให้ออกแบบกำรก่อสร้ำงให้ประหยัดพลังงำนและใช้

หมนุเวยีน	เป็นต้นว่ำ	อำคำรศนูย์อ�ำนวยกำร	(Organizer	Office)	ได้ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทิตย์ซึ่งเป็นพลังงำนสะอำด	ส�ำหรับภำยในบริเวณงำนได้ติดตั้ง	Solar	Tree/Sun	Flower	ที่

ออกแบบเป็นต้นไม้แผงโซล่ำร์	 เพื่อผลิตไฟฟ้ำส�ำหรับไฟส่องสว่ำงบริเวณทำงเดิน	 ส่วนไฟถนน	

(Street	 Lighting)	 บริเวณพื้นที่ริมทะเลสำบ	 ได้มีกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนลม	 เพื่อจ่ำย

ไฟแสงสว่ำง

งาน Low Carbon Fair ครั้งแรกของอาเซียน
กิจกรรมที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งในงำนนิทรรศกำรบีโอไอแฟร์	 2011	 คือ	 กำรตั้งใจที่จะเป็น

งำน	 Low	 Carbon	 Fair	 เป็นครั้งแรกทั้งของไทยและอำเซียน	 ซึ่งส�ำนักงำนได้ปรึกษำหำรือใน	

รำยละเอียดร่วมกับนักวิชำกำรด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อร่วมกันก�ำหนดแนวทำงกำร

บริหำรจัดกำรเพื่อให้บรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เมื่อแนวคิดต่ำงๆ	 ได้พูดคุยและตกผลึกเป็นรูปเป็นร่ำงแล้ว	 ส�ำนักงำนจึงได้ร่วมมือกับ

วทิยำลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	โดยมผีูช่้วยศำสตรำจำรย์	ดร.ปมทอง	

มำลำกลุ	ณ	อยธุยำ	เป็นหวัหน้ำคณะ	ท�ำกำรศกึษำและก�ำหนดแนวทำงประเมนิกำรลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกของงำนบีโอไอแฟร์	2011	ตำมแนวคิด	Low	Carbon	ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเริ่มต้นกำร

ท�ำงำนหรือนับหนึ่งอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อน�ำไปสู่กำรเป็น	Low	Carbon	Fair

แนวควำมคิดในกำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้แบ่งกำรด�ำเนินกำรออกเป็น	

3	ช่วง	ได้แก่	ก่อนกำรจัดงำน	(Pre-event)	ระหว่ำงงำน	(During	event)	และช่วงภำยหลังกำรจัด

สามารถด�าเนินการได้บรรลุทุกเป้าหมายของการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 และเป็นไป
ตามแนวคิดหลักที่ก�าหนดไว้คือ “รวมพลังน�้าใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน: Going Green 
for the Future”
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งำน	(Post-event)	เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ	อำทิเช่น	ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ	ปริมำณกำรใช้น�้ำ	และ

ปริมำณของเสีย	 เป็นต้น	 ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะรวบรวมและค�ำนวณออกมำเพื่อประเมินกำรปล่อย

และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	โดยจะมกีำรเปรยีบเทยีบกบักำรจดังำนทัว่ไปทีไ่ม่ได้มกีำรน�ำ

แนวคิดคำร์บอนต�่ำมำประยุกต์ใช้

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปได้ว่ำ	 กรณีกำรจัดงำนนิทรรศกำรทั่วไป	 จะปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกประมำณ	 26,735	 ตันของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	 ส่วนกรณีกำรจัดงำน	

บีโอไอแฟร์	2011	ได้ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพียง	10,187	ตันของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	

ซึ่งลดลงมำกถึงร้อยละ	64

เมื่อค�ำนวณเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำร	รวมทั้งสิ้น	2,586,410	คน	

และพื้นที่จัดงำนรวม	237,000	ตำรำงเมตร	คิดเป็นปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อจ�ำนวน	

ผู้เข้ำเยี่ยมชมงำน	 3.94	 กก.	 ของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ/คน	 และปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกต่อพื้นที่จัดงำน	42.98	กก.	ของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ/ตร.ม.

ภำยหลังกำรจัดงำนบีโอไอแฟร์	2011	ส�ำนักงำนได้ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ	ปลูกป่ำเพิ่ม

เติมรวม	80,941	ต้น	ซึ่งประเมินว่ำปริมำณกำรดูดซับคำร์บอนของต้นไม้อยู่ที่ระดับเฉลี่ย	8	กก.	

ของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ/ต้น/ปี	 โดยคิดอัตรำกำรรอดตำยของต้นไม้อยู่ที่ปลูกที่ระดับ	

ร้อยละ	50	ดงันัน้	ตลอดอำยขุองต้นไม้	40	ปี	จะสำมำรถชดเชยกำรปลอ่ยคำร์บอนได้	12,000	ตนั

ของคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	ซึง่จะสำมำรถช่วยชดเชยกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของกำรจดั

งำนบีโอไอแฟร์	2011	ครั้งนี้ได้ทั้งหมด	ท�ำให้กลำยเป็นงำนนิทรรศกำรที่ไม่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกโดยสุทธิแต่อย่ำงใด	(Carbon	Neutral)

ทั้งหมดนี้	กล่ำวได้ว่ำ	ส�ำนักงำนฯ	สำมำรถด�ำเนินกำรได้บรรลุทุกเป้ำหมำยของกำรจัด

งำน	บีโอไอแฟร์	2011	และเป็นไปตำมแนวคิดหลักที่ก�ำหนดไว้	คือ	“รวมพลังน�้ำใจ	โลกสดใส	ไทย

ยั่งยืน:	Going	Green	for	the	Future”
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การประชุมผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน  
(CEO Forum) 

แสดงศักยภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการจัด
ประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) ได้จดัประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูของภาคเอกชน หรอื 
CEO Forum ในวนัที ่17 มกราคม 2555 ณ โรงแรมพลาซา แอทธนิ ีกรงุเทพมหานคร 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานบีโอไอแฟร์ 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงศกัยภาพทางธรุกจิของไทยและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความเชือ่มัน่ของ 
ชาวไทยและชาวต่างชาติในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุน 

งำนดังกล่ำวได้เชิญผู้บริหำรระดับสูง	 (CEO)	 จำกบริษัทชั้นน�ำของโลกมำพบและ

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้น�ำภำครัฐและเอกชนของไทยเกี่ยวกับบรรยำกำศกำรลงทุนใน

ประเทศไทยภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของโลก	 รวมถึงรับฟังแนวนโยบำยเศรษฐกิจล่ำสุดของ

ประเทศไทย	โดยได้รบัควำมสนใจจำกบรษิทัชัน้น�ำและนกัลงทนุจำกทัง้ไทยและต่ำงประเทศอย่ำง

ท่วมท้น	 มีผู้เขำ้ร่วมประชุมมำกกวำ่	 500	 คน	 โดยในจ�ำนวนนี้เป็นผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่	

เดินทำงมำร่วมงำนจำกต่ำงประเทศ	81	คน	

ในช่วงเช้ำ	เป็นกำรบรรยำยของผู้น�ำภำครัฐและองค์กรระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับทิศทำง	

นโยบำย	 โอกำส	 และสิ่งท้ำทำยของเศรษฐกิจและกำรลงทุนทั้งในระดับโลก	 ระดับภูมิภำค	 และ

ระดับประเทศ	 ผู้บรรยำยกิตติมศักดิ์ประกอบด้วย	 นำยโทนี่	 แบลร์	 อดีตนำยกรัฐมนตรีอังกฤษ	

นำยกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง	 รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพำณิชย์	 นำยแพทย์
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วรรณรัตน์	ชำญนุกูล	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม	ดร.วีรพงษ์	รำมำงกูร	ประธำนคณะ

กรรมกำรยุทธศำสตร์เพื่อฟื้นฟูและสร้ำงอนำคตประเทศ	(กยอ.)	ดร.ศุภชัย	พำณิชภักดิ์	เลขำธิกำร

อังค์ถัด	(UNCTAD)	และ	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เลขำธิกำรอำเซียน

ในช่วงรบัประทำนอำหำรกลำงวนั	นำยอรรคพล	สรสชุำต	ิผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนส่งเสรมิ

กำรจดักำรประชมุและนทิรรศกำร	(สสปน.)		ได้น�ำเสนอควำมพร้อมและศกัยภำพของประเทศไทย

ในกำรเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพจัดงำนเอ็กซ์โปที่ก�ำหนดจะเกิดขึ้นในปี	2020

ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในประเทศไทย

ในช่วงบ่ำย	 เป็นกำรเสวนำและบรรยำยโดยผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทชั้นน�ำของโลก

ที่มีกำรลงทุนในประเทศไทย	 ได้แก่	 นำยกำนต์	 ตระกูลฮุน	 ประธำนและซีอีโอ	 เครือซีเมนต์ไทย	

(เอสซีจี)	นำยโยชิฮิสะ	ไคนุมะ	ประธำนกรรมกำรบริหำร	บริษัท	มินิแบ	จ�ำกัด	ประเทศญี่ปุ่น	นำย

แพท	ดอว์สัน	ประธำนภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก	บริษัท	ดำว	เคมีคอล	จ�ำกัด	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	

และนำยจอห์น	เอฟ	คอย์น	ประธำนและซีอีโอ	บริษัท	เวสเทิร์น	ดิจิตอล	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	

มำร่วมแลกเปลีย่นทศันะและประสบกำรณ์เกีย่วกบักลยทุธ์สูค่วำมยัง่ยนืเพือ่องค์กรในโลกทีก่�ำลงั

เปลี่ยนแปลง	 โดยมี	 ดร.ณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 กรรมกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ	เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร	

ในกำรประชุมครั้งนี้	 ทุกฝ่ำยต่ำงแสดงทัศนคติถึงควำมมั่นใจในประเทศไทย	 เป็นต้นว่ำ	

นำยจอห์น	เอฟ	คอย์น	ประธำนและซีอีโอ	บริษัท	เวสเทิร์น	ดิจิตอล	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	ซึ่ง

เป็นผู้ผลิตฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟรำยใหญ่อันดับหนึ่งของโลก	ซึ่งมีโรงงำน	2	แห่ง	 ในนิคมอุตสำหกรรม

บำงปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 และเขตอุตสำหกรรมนวนคร	 จังหวัดปทุมธำนี	 ซึ่งได้รับ	

ผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกอุทกภัยครั้งนี้	 ได้มำเล่ำถึงประสบกำรณ์กำรฟื้นฟูโรงงำนอย่ำงรวดเร็ว

ให้กลบัมำผลติได้อกีครัง้หนึง่ภำยหลงัอทุกภยั	อนัเป็นผลจำกกำรร่วมมอืร่วมใจของพนกังำนทกุคน	

ซึง่เขำรูส้กึประทบัใจมำก	และยนืยนัว่ำยงัคงมัน่ใจในประเทศไทยและจะยงัคงลงทนุในประเทศไทย

อย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต	ปิดท้ำยด้วย	ดร.อรรชกำ	สบีญุเรอืง	เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำร

ลงทุน	กล่ำวขอบคุณผู้ร่วมงำน	

กิจกรรมส�ำคัญภำยหลังกำรประชุม	คือ	นำงสำวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	นำยกรัฐมนตรี	 ได้

ให้เกียรติเป็นประธำนในงำนเลี้ยงอำหำรค�่ำแก่ผู้ร่วมงำน	CEO	Forum	(CEO	Gala	Dinner)	และ

กล่ำวปำฐกถำเรือ่งอนำคตประเทศไทย	(Thailand:	Creating	the	Future)	ณ	ตกึสนัตไิมตร	ีท�ำเนยีบ

รฐับำล	และมกีำรแสดงวฒันธรรมไทยโดยควำมร่วมมอืจำกกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยให้แขก

ผู้มีเกียรติได้รับชม	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำรัฐบำลไทยให้ควำมส�ำคัญกับกำรลงทุนอย่ำงจริงจัง

และยินดีต้อนรับนักลงทุนต่ำงชำติที่มำลงทุนในประเทศไทย
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การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน

เป็นกลไกส�าคัญในการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก 

ในปี 2548 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดตั้งโครงการที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (Honorary Investment Advisor-HIA) ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ คือ 

1.	 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของไทยในแง่แหล่งรองรับกำรลงทุนที่มีคุณภำพ	 และเป็น

ศูนย์กลำงกำรลงทุนของภูมิภำค	รวมทั้งสร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักลงทุน	

2.	เป็นผูป้ระสำนงำนหลกัในกำรให้ข้อมลู	ข่ำวสำร	และประชำสมัพนัธ์กำรท�ำธรุกจิ	และ

กำรลงทนุในไทย	รวมถงึเป็นตวักลำงตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงนกัลงทนุต่ำงชำตแิละส�ำนกังำนฯ		

3.	 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	 และให้บริกำรนักลงทุนจำกประเทศ	

เป้ำหมำย	รวมถึงเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมชักจูงกำรลงทุนในประเทศเป้ำหมำย	
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4.	เป็นตวักลำงสร้ำงเครอืข่ำยและประสำนงำนกบัองค์กร	สถำบนั	หน่วยงำนเอกชน	และ

รำชกำรทีเ่กีย่วข้องในต่ำงประเทศ	เพือ่ร่วมด�ำเนนิภำรกจิต่ำงๆ	ในกำรส่งเสรมิและชกัจงูกำรลงทนุ

ทัง้จำกต่ำงประเทศมำยงัประเทศไทย	และจำกไทยไปยงัต่ำงประเทศ	หรอืสร้ำงหุน้ส่วนเชงิกลยทุธ์	

(Strategic	Partners)	ในเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ส�ำหรับกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ฯ	นั้น	ก�ำหนดคัดเลือกจำกผู้บริหำรระดับสูงของ

บริษัทที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรลงทุนในไทย	 มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย	 และสนับสนุนกำร

ลงทุนในประเทศไทย	

ทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ

ส�ำนักงำนได้ร่วมกับส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (สสปน.)	 ได้จัด

ประชมุทีป่รกึษำกติตมิศกัดิฯ์	ขึน้เป็นครัง้แรกเมือ่วนัที	่16	มกรำคม	2555	ณ	โรงแรมพลำซำแอทธนิี	

กรุงเทพมหำนคร	 มีที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ฯ	 เข้ำร่วมประชุม	 16	 คน	 โดยมี	 ดร.ศุภชัย	 พำนิชภักดิ์	

เลขำธิกำรอังค์ถัด	 (UNCTAD)	 เป็นประธำนกำรประชุม	 ซึ่งได้กล่ำวเปิดประชุมพร้อมกับบรรยำย

ถึงแนวโน้มกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลก	

นำยแพทย์วรรณรตัน์	ชำญนกุลู	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม	และนำยอรรคพล		

สรสุชำติ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	ได้ให้เกียรติกล่ำวต้อนรับ

ในงำนเลี้ยงรับประทำนอำหำรกลำงวันกับที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ฯ	

กำรประชุมครั้งนี้	ส�ำนักงำนฯ	ได้น�ำเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนระยะ	5	ปี	ของ	

ส�ำนักงำนฯ	และรับฟังข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไข	ก่อนประกำศใช้ต่อไป	ซึ่ง

ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่ำทิศทำงส�ำคัญ	คือ	กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรศึกษำ	โดยนับเป็น

กุญแจส�ำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้ำวพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง	(Middle	Income	

Trap)	และพัฒนำกำรลงทุนที่ยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนในอนำคต
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กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2554
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1.	งำน	70	ปี	กระทรวงอุตสำหกรรม
2.	งำนชักจูงกำรลงทุน	ณ	ประเทศญี่ปุ่น
3.	พิธีมอบวุฒิบัตร	หลักสูตรสร้ำงนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ
4.	สัมมนำส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ	เรื่อง	“กำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ	โอกำสและก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จ”

1

2

3

4

กิจกรรมสำาคัญ06
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1.	งำน	THAI	SUBCON	ปี	2011
2,	3	รับประกำศเกียรติคุณกำรรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	ณ	โรงแรมมิรำเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น

1

2 3
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ทีต่ั้งสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และหน่วยงานภายใน

ที่อยู่ส�านักงานใหญ่

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

555	ถนนวิภำวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

โทรศัพท์	(662)	553-8111	โทรสำร	(662)	553-8222

เว็บไซต์:	http://www.boi.go.th	

อีเมล์:	head@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

อำคำรจัตุรัสจำมจุรี	ชั้น	18	ถนนพญำไท	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

โทรศัพท์	(662)	209-1100	โทรสำร	(662)	209-1199

อีเมล์:	osos@boi.go.th

ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท�างาน

อำคำรจัตุรัสจำมจุรี	ชั้น	18	ถนนพญำไท	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

โทรศัพท์	(662)	209-1100	โทรสำร	(662)	209-1194

อีเมล์:	visawork@boi.go.th

07
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

ห้อง	108-110	อำคำรแอร์พอร์ต	บิซิเนส	พำร์ก	

90	ถนนมหิดล	ต�ำบลหำยยำ	

อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50100

โทรศัพท์	(053)	203-397-400	

โทรสำร	(053)	203-404	

อีเมล์:	chmai@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

2112/22	ถนนมิตรภำพ	ต�ำบลในเมือง	

อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครรำชสีมำ	30000

โทรศัพท์	(044)	213-184-6	

โทรสำร	(044)	213-182	

อีเมล์:	korat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

177/54	หมู่	17	ถนนมิตรภำพ	

อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000	

โทรศัพท์	(043)	271-300-2	

โทรสำร	(043)	271-303	

อีเมล์:	khonkaen@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

เลขที่	46	หมู่	5	นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง	

ต�ำบลทุ่งสุขลำ	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	20230

โทรศัพท์	(038)	491-820-30

โทรสำร	(038)	490-479	

อีเมล์:	chonburi@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

7-15	อำคำรไชยงค์	ถนนจุติอุทิศ	

อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ	90110	

โทรศัพท์	(074)	347-161-5

โทรสำร	(074)	347-160		

อีเมล์:	songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

49/21-22	ถนนศรีวิชัย	ต�ำบลมะขำมเตี้ย	

อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	84000

โทรศัพท์	(077)	284-637,	284-435

โทรสำร	(077)	284-638

อีเมล์:	songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

อำคำรไทยศวิำรตัน์	ชัน้ที	่3	

เลขที	่59/15	ถนนบรมไตรโลกนำถ	2	ต�ำบลในเมือง	

อ�ำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000

โทรศัพท์	(055)	248-111	

โทรสำร	(055)	248-777	

อีเมล์:	phitsanulok@boi.go.th
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Tokyo
Thailand	Board	of	Investment	Tokyo	Office
Royal	Thai	Embassy
8th	Fl.,	Fukuda	Building	West,
2-11-3	Akasaka,	Minato-ku,	Tokyo	107-0052	Japan
Tel:	(813)	3582	1806
Fax:	(813)	3589	5176
E-mail:	tyo@boi.go.th

Osaka
Thailand	Board	of	Investment	Osaka	Office
Royal	Thai	Consulate-General,	Osaka
Bangkok	Bank	Bldg.	5th	Floor
1-9-16	Kyutaro-Machi,	Chuo-Hu
Osaka	541-0056	Japan
Tel:	(816)	626	9226-7,	627	11395
Fax:	(816)	627	11394
E-mail:	osaka@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

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:	(882)	319	9998
Fax:	(882)	319	9997
E-mail:	seoul@boi.go.th

Shanghai
Thailand	Board	of	Investment	Shanghai	Office
Royal	Thai	Consulate-General
15	F.,	Crystal	Century	Tower,	567	Weihai	Road,
Shanghai,	200041,	P.R.China
Tel:	(86	21)	6288	9728,	6288	9729
Fax:	(86	21)	6288	9730
E-mail:	shanghai@boi.go.th

Tokyo

Osaka

ShanghaiStockholm

Paris

Seoul

Sydney

Taipei

Guangzhou

Los	Angeles

New	York

Frankfurt

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

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)	838	77770
Fax:	(86	20)	838	72700
E-mail:	guangzhou@boi.go.th

Taipei
Thailand	Board	of	Investment	Taipei	Office
Taipei	World	Trade	Center
3rd	Floor,	Room	3E40,
No.5,	Hsin-Yi	Road,	Sec.5
Taipei	110,	Taiwan,	R.O.C.
Tel:	(88	6)	2	234	56663
Fax:	(88	6)	2	234	59223
E-mail:	taipei@boi.go.th

Sydney
Thailand	Board	of	Investment	Sydney	Office
Level	1,	234	George	Street,	NSW	2000,	Australia
Tel:	(61	02)	9252	4884
Fax:	(61	02)	9252	2883
E-mail:	sydney@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)	92	91	230
Fax:	(49	69)	92	91	2320
E-mail:	fra@boi.go.th	and
	 boifrankfurt@nexgo.de

Paris
Thailand	Board	of	Investment	Paris	Office
Ambassade	Royale	de	Thailande
8,	Rue	Greuze
75116	Paris,	France
Tel:		(33	1)	56	90	26	00
	 (33	1)	56	90	26	01
Fax:		(33	1)	56	90	26	02
E-mail:	par@boi.go.th

Stockholm
Thailand	Board	of	Investment,	Sweden	Office
Stureplan	4C
4th	Floor	114	35	Stockholm,	Sweden
Tel:		 46	(0)8	463	11	58
	 46	(0)8	463	11	72
	 46	(0)8	463	11	74-75
Fax:		46	(0)8	463	11	60
E-mail:	stockholm@boi.go.th

New York
Thailand	Board	of	Investment	New	York	Office
61	Broadway,	Suite	2810	New	York
N.Y.	10006	U.S.A.
Tel:	(212)	422	9009
Fax:	(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	U.S.A.
Tel:		(1	323)	960	1199
Fax:		(1	323)	960	1190
E-mail:	boila@boi.go.th
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1.	 นำยยุทธศักดิ์	คณำสวัสดิ์	 ประธำนคณะท�ำงำน	

2.	 น.ส.ชนกพร	หนูหอม		 คณะท�ำงำน

3.	 น.ส.อนิณ	เมฆสุขใส		 คณะท�ำงำน

4.	 นำยชูวงศ์	ตั้งคุณสมบัติ		 คณะท�ำงำน

5.	 น.ส.วันทนำ	ทำตำล		 คณะท�ำงำน

6.	 น.ส.ปิยวรรณ	ขยันมำก	 คณะท�ำงำน

7.	 น.ส.ปวีณำ	ศิริสุทธิกุล	 คณะท�ำงำน

8.	 น.ส.เอมอร	อรรถพร	 คณะท�ำงำน

9.	 นำงสุวรีย์	พัฒนวิทยำกุล	 คณะท�ำงำน

รายชื่อผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2554 

10.	นำยอรรจน์	อิ่มศูนย์	 คณะท�ำงำน

11.	น.ส.ฐิติมำ	เริงทรัพย์	 คณะท�ำงำน

12.	นำงบุษยำพร	วิริยะศิริ	 คณะท�ำงำน

13.	นำยอรรจน์สิทธิ์	สร้อยทอง	 คณะท�ำงำน

14.	น.ส.พรรณี	เซ็งสุทธำ	 คณะท�ำงำน

15.	นำงณัฏฐิณี	เนตรอ�ำไพ	 คณะท�ำงำน

16.	นำยสุทธิเกตติ์	ทัดพิทักษ์กุล	 คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร

17.	นำยกฤตวิทย์	มัธยมำงกูร		 คณะท�ำงำนและผูช่้วยเลขำนกุำร

18.	นำยณัฐพล	สุขส�ำรำญ		 คณะท�ำงำนและผูช่้วยเลขำนกุำร
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