
รา่งยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี

(พ.ศ.
 

2556
 

–
 

2560)

โดย

นายอดุม  วงศว์ิวฒัน์ไชย

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

14

 
มกราคม 2556

[ ปรบัปรงุ ณ วนัที่  7 มกราคม 2556

 
]
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2.
 

ข้อเสนอยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการลงทนุในระยะ 5 ปี               

(พ.ศ.
 

2556
 

–
 

2560)

3.
 

กรอบเวลาการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรใ์หม่
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1. ความจาํเป็นของการปรบัเปลี่ยนยทุธศาสตร์



4

ความจาํเป็นของการปรบัเปลี่ยนยทุธศาสตร์

สถานการณ์โลกและภมูิภาคเปลี่ยนไป



 
ประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชีย มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและการลงทุน

 ของโลกมากขึน้



 
AEC จะทาํให้อาเซียนเป็นแหล่งรองรบัการลงทุนที่สาํคญัมาก  ซึ่งมีแนวโน้มที่การแย่งชิง

 การลงทนุจากคู่แข่งในภมูิภาคจะรนุแรงขึน้  ขณะเดียวกนักเ็ป็นโอกาสของธรุกิจไทยใน

 การออกไปลงทนุในต่างประเทศด้วย  



 
ญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สดุ มีความจาํเป็นต้องออกมาลงทุนในอาเซียนมากขึน้



 
แนวโน้มธรุกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป  เทคโนโลยีพฒันาแบบก้าวกระโดด  การลงทุนในภาค

 บริการมีสดัส่วนสงูขึน้ และเกิดธรุกิจใหม่ๆ  ที่ขยายตวัรวดเรว็ เช่น

• ธรุกิจรองรบัสงัคมผูส้งูอายแุละการดแูลรกัษาสขุภาพ
• ธรุกิจรองรบัชีวิตคนเมือง (Urbanization)
• ธรุกิจเชิงสร้างสรรค ์ (Creative Industries)
• ธรุกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การประหยดัพลงังานและการใช้พลงังานทดแทน
• ความตระหนักเรื่องการตอบแทนกลบัสู่สงัคม (CSR)

(1/4)
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สถานการณ์ในประเทศไทยเปลี่ยนไป



 
ประเทศไทยตกอยู่ในกบัดกัประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

มานานหลายทศวรรษ



 
โครงสรา้งเศรษฐกิจไทยพึ่งพาต่างชาติสงู ทาํให้อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง  



 
ความเหลื่อมลํา้ทางเศรษฐกิจยงัอยู่ในระดบัสงูและมีช่องว่างมากขึน้



 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยอยู่ในระดบัตํา่  โดยเฉพาะ S&T และโลจิสติกส์



 
การวิจยัและพฒันาอยู่ในระดบัตํา่เพียง 0.2% ของ GDP มานานนับสิบปี



 
ขาดกาํลงัคนในทกุระดบั  ทัง้ปริมาณและคณุภาพ



 
ขาดพืน้ที่รองรบัอตุสาหกรรมหนักแห่งใหม่



 
ความมัน่คงทางพลงังาน อาจเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต 



 
โครงสรา้งภาษีอากรเปลี่ยนแปลงไปมาก 

• ภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลงจาก 30% เหลือ 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556

• อากรนําเข้าลดลงมาก เนื่องจากข้อตกลง FTA ต่างๆ

ความจาํเป็นของการปรบัเปลี่ยนยทุธศาสตร์
(2/4)
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มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่  11 ตลุาคม 2554

ความจาํเป็นของการปรบัเปลี่ยนยทุธศาสตร์
(3/4)

ให้สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุรว่มกบักระทรวงการคลงั 

ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน  เพื่อให้สอดรบั

 กบัสภาวการณ์และการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนของ

 ต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  และเพื่อเป็นการดแูลฐานภาษีเงินได้ของ

 ประเทศ ให้สอดคล้องกบัการดาํเนินการปรบัลดอตัราภาษีเงินได้นิต

 
ิ

บคุคลเป็นการทัว่ไป



Thailand 1.0

Thailand 2.0

Thailand 3.0

Thailand 4.0

เกษตร

อตุสาหกรรมเบา

FDI-based

(รถยนต,์ E&E, ปิโตรเคมี)

• Knowledge-based Economy
• Creative Industry
• Green Industry 
• Alternative Energy
• Hospitality & Wellness 
• Logistics Hub 

7

(BOI ประมวลจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 และแผนพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ)

ยกมาตรฐาน

และเพิ่มมลูค่า

ODM & OBM

• R&D  
• Product Champion
& Specialty Products

ทิศทางอตุสาหกรรมไทยในอนาคต

ความจาํเป็นของการปรบัเปลี่ยนยทุธศาสตร์
(4/4)
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2. ข้อเสนอยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการลงทนุ

ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
 

2556
 

–
 

2560)



92497-2500

เปิดเสรีอตุฯ
และกระจาย
สู่ภมูิภาคส่งเสริม

ส่งออก

กม.ส่งเสริม
อตุสาหกรรม
ฉบบัแรก

ปีแห่งการลงทนุ
วิกฤติเศรษฐกิจ
และการเมือง

ทดแทน
นําเข้า

พรบ.ส่งเสริม
อตุฯ ปี 2497

2501-2514

2515-2534

2535-2539

2540-2542

2543-2550

2551-2552

วิกฤติ 
เศรษฐกิจ

พฒันาขีด
ความสามารถ
การแข่งขนั

- ปว.227
- พรบ.ส่งเสริมลงทุน ปี 2520
แก้ไขปี 2534

- พฒันาชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก

ประกาศที่ 1/36

ประกาศ
ผอ่นปรน

หลกัเกณฑฯ์

- ประกาศที่ 1/43
- แก้ไข พรบ.ปี 2544
เพิ่ม Cap วงเงิน

- ปรบัให้สอดคล้อง WTO
- เน้นงานตลาดเชิงรกุ

มาตรการพิเศษ

เพิ่มสิทธิประโยชน์

- ปว.33
- พรบ.ส่งเสริม
ลงทุนเพื่อ     
กิจการอตุฯ 
ปี 2503

- จดัตัง้ สกท. ปี 2509

2553-2555

ลงทนุ
ยัง่ยืน

- วิสยัทศัน์ใหม่

- นโยบายยัง่ยืน

BOI : อดีต – ปัจจบุนั – อนาคต 

2556-2560

ปรบั
โครงสร้าง
เศรษฐกิจ
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ส่งเสริมการลงทนุเพื่อปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจไทย 

ให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและสามารถก้าวข้าม Middle Income Trap


 

ส่งเสริมการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างมลูค่าเพิ่มของ

 ภาคอตุสาหกรรม


 
ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมสีเขียว  เพื่อการเติบโตอย่างสมดลุและยัง่ยืน  


 

ส่งเสริมให้เกิดคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม่ๆ ในภมูิภาค เพื่อสร้างการกระจกุ

 ตวัใหมข่องการลงทนุ 


 
ส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั

 ของธรุกิจไทย

ทิศทางยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการลงทนุใหม่



ปัจจบุนั ใหม่ แนวทางดาํเนินการ

ส่งเสริมแบบ

 ครอบคลมุเกือบ

 ทกุกิจการ  
(Broad-based)

ส่งเสริมแบบมีเป้าหมาย

 ชดัเจน (Focus & 
Prioritized)



 

Refocus ประเภทกิจการที่จะส่งเสริม



 

Prioritize โดยกาํหนดสิทธิประโยชน์ที่ต่างกนั

 ตามความสาํคญัของแต่ละกิจการ



 

กาํหนดสิทธิประโยชน์ที่ต่างกนัระหว่างโครงการ

 ลงทนุใหม่และโครงการขยาย (Re-investment)

ส่งเสริมตาม

 ประเภทกิจการ

 (Sector-based 
Incentives )

ส่งเสริมให้ทาํกิจกรรมท

 
ี่

เป็นประโยชน์กบั

 ประเทศ (Merit-based 
Incentives)



 

ลดสิทธิประโยชน์พืน้ฐาน และใช้หลกัเกณฑ ์

Merit-based โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อ

 จงูใจให้เกิดกิจกรรมที่จะพฒันาความสามารถใน

 การแข่งขนั เช่น R&D, สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ส่งเสริมตามเขต

 พืน้ที่ (Zones)
ส่งเสริมให้เกิด              
คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรม

 ใหมใ่นภมูิภาค (New 
Regional Clusters)



 

ยกเลิกการส่งเสริมที่อิงกบัเขตพืน้ที่ (Zoning)



 

ส่งเสริมให้เกิดคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม่ใน         

แต่ละภาคหรือพืน้ที่ชายแดน เพื่อสร้างการ

 กระจกุตวัใหม่ๆ ของการลงทนุ  

2

1

3

11

การปรบัเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริมการลงทนุ
เพื่อปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (1/2)



ปัจจบุนั ใหม่ แนวทางดาํเนินการ

ส่งเสริมโดยเน้น

 การให้สิทธ

 
ิ

ประโยชน์ภาษี
(Tax Incentives)

ส่งเสริมโดยเน้นการ

 อาํนวยความสะดวกให

 
้

เกิดการลงทุน
(Facilitation)



 

เน้นอาํนวยความสะดวกผา่นสิทธิประโยชน์ 
Non-tax และบริการที่ครบวงจร



 

ปรบัปรงุกฎระเบียบ ลดอปุสรรคในการลงทนุ       
เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทนุที่ดี 



 

ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพฒันาบคุลากร

 รองรบัภาคอตุสาหกรรม


 

บรูณาการเครื่องมือสนับสนุนของหน่วยงาน

 ต่างๆ ในลกัษณะ Package

ส่งเสริมการ

 ลงทุนในประเทศ

 เป็นหลกั 
(Inbound)

ส่งเสริมการลงทนุทัง้ใน

 และต่างประเทศ 
(Inbound & Outbound)



 

ให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมการลงทนุไทย

 ในต่างประเทศมากขึน้  เพื่อเพิ่มความ 
สามารถในการแข่งขนัของธรุกิจไทย

การวดัผลจาก

 มลูค่าคาํขอฯ 
(Applications)

การวดัผลจากคณุค่า

 ของโครงการลงทุน 
(Outcomes)



 

กาํหนด KPI ที่ชดัเจน เพื่อสามารถวดัผล

 ประโยชน์และความคุ้มค่าของการส่งเสริมการ

 ลงทนุได้

5

4

6

(2/2)

การปรบัเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริมการลงทนุ
เพื่อปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

12



จาก

สู่

ส่งเสริมแบบครอบคลมุเกือบทกุกิจการ  
(Broad-based)

ส่งเสริมแบบมีเป้าหมายชดัเจน 

(Focus & Prioritized)

13

1
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โครงสร้างพืน้ฐานที่จาํเป็นสาํหรบัการพฒันาอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมที่พฒันาจากทรพัยากร

ในประเทศและความเป็นไทย  

(Thainess)

อตุสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถ
เป็นฐานการผลิตหลกัของโลก

(Global Supply Chain)

เทคโนโลยีพืน้ฐานขัน้สงู ที่จะช่วยยกระดบัอตุสาหกรรมไทย

กลุ่มอตุสาหกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต

1

2

3 4
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โครงสร้างพืน้ฐานที่จาํเป็นสาํหรบัการพฒันาอตุสาหกรรม  (Industrial Foundation)

1.

 
กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส ์ (เช่น เขตอตุสาหกรรม  การผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาติ     

นํ้าประปาหรือนํ้าเพื่ออตุสาหกรรม   การขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า  สนามบินพาณิชย ์ 

ศนูยบ์ริการโลจิสติกส)์

2.

 
กลุ่มอตุสาหกรรมพืน้ฐาน  (เช่น เหลก็ ปิโตรเคมี  เยื่อกระดาษหรอืกระดาษ  เครื่องจกัร)

3.

 
กลุ่มอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละเครื่องมือวิทยาศาสตร ์ (เช่น  เครื่องมือแพทย ์ ยา  อาหารทาง

 การแพทย ์เครื่องมือวิทยาศาสตร)์

4.

 
กลุ่มอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม  (เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

 หมนุเวียน เชื้อเพลิงชีวภาพ กิจการ Recycle

 
การบริการบาํบดันํ้าเสียและกาํจดักากอตุสาหกรรม  

การบริการด้านจดัการพลงังาน (ESCO))

5.

 
กลุ่มธรุกิจบริการสนับสนุนภาคอตุสาหกรรม  (เช่น R&D, HRD, Engineering Design, Software,  

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน  กิจการ ROH

 
 กิจการสนับสนุนการค้า

 และการลงทนุ)

10 กลุ่มอตุสาหกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต
(1/2)
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เทคโนโลยีพืน้ฐานขัน้สงูที่จะช่วยยกระดบัอตุสาหกรรมไทย (Advanced Core Technologies)

6.

 
กลุ่มเทคโนโลยีพืน้ฐานขัน้สงู  (เช่น  เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีวสัดขุัน้สงู)



 
อตุสาหกรรมที่พฒันาจากทรพัยากรในประเทศ และความเป็นไทย  (Thainess)

7.

 
อตุสาหกรรมอาหารและแปรรปูสินค้าเกษตร  (เช่น อาหารแปรรปู  วตัถเุจือปนอาหาร   สารสกดั

 จากสมนุไพร  การปรบัปรงุพนัธุแ์ละขยายพนัธุพ์ืช  ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ)

8.

 
อตุสาหกรรม Hospitality & Wellness

 
(เช่น กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา  การสรา้ง

 ภาพยนตรไ์ทยและบริการที่เกี่ยวข้อง  ศนูยฟ์ื้นฟสูขุภาพ  ศนูยส์วสัดิการสาํหรบัผูส้งูอาย)ุ



 
อตุสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถเป็นฐานการผลิตหลกัของโลก 

(Global Supply Chain)

9.  อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอปุกรณ์ขนส่งอื่นๆ  (เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถไฟ รถไฟฟ้า 

อากาศยาน ต่อเรือหรือซ่อมเรือ)

10.

 
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใช้ไฟฟ้า  (เช่น Electronic Design, Organics & Printed 

Electronics,  HDD &

 
SDD และชิ้นส่วน, เซลลแ์สงอาทิตย,์

 
White Goods

 
)

10 กลุ่มอตุสาหกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต
(2/2)



การกาํหนดประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์

บญัชีกิจการที่จะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
(ในจาํนวนนี้ ได้รบัสิทธิฯ สงูสดุ 

8 ปี ประมาณ 30 กิจการ)
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บญัชีกิจการที่จะได้รบัการอาํนวยความสะดวกผา่น

 สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจกัร วตัถดุิบ และ Non-tax

ประมาณ 100 กิจการ

ประมาณ 30 กิจการ

ประมาณ 80 กิจการ

เป็นกิจการที่มีความสาํคญัสงูต่อการปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจและม

 

ี

ความจาํเป็นต้องให้สิทธิประโยชน์ยกเว้น CIT เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

 ลงทนุ และให้สามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งได้

A

เป็นกิจการที่ยงัควรส่งเสริม แต่ไม่จาํเป็นต้องได้รบัยกเว้น CIT

 โดยจะให้ได้รบัสิทธิฯ ด้านเครื่องจกัร วตัถดุิบ และ Non-tax

B

กลุ่มที่จะยกเลิกให้การส่งเสริมC



กลุ่ม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล อากร

 เครื่องจกัร

อากรวตัถดุิบ

 เพื่อส่งออก

Non-tax

A1* 8 ปี (ไม่ cap วงเงิน)   
A1 8 ปี  +

 
Merit (เพื่อปลด cap)   

A2 5 ปี  +

 
Merit   

A3 3 ปี  +

 
Merit   
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การกาํหนดสิทธิประโยชน์สาํหรบักลุ่ม A และ B

B1 -   
B2 -  - 
B3 - -  
B4 - - - 



การกาํหนดประเภทกิจการภายใต้ยทุธศาสตรใ์หม่
Focus ประเภทกิจการ และกาํหนดสิทธิประโยชน์ตามความสาํคญั

กลุ่มอตุสาหกรรม A1*

 

(8 ปี 

ไม่ cap)

A1

(8 ปี)

A2

(5 ปี)

A3

(3 ปี)

B1 B2 B3 B4

1. โครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์ 1 - 4 1 1 2 - -

2. อตุสาหกรรมพืน้ฐาน - 5 9 10 4 2 2 -

3. การแพทยแ์ละเครื่องมือวิทยาศาสตร์ - 2 3 3 1 2 - -

4. พลงังานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม 1 6 2 - - - - -

5. ธรุกิจบริการสนับสนุนภาคอตุสาหกรรม 5 - 1 - - 1 - 1

6. เทคโนโลยีพืน้ฐานขัน้สงู 1 1 - 1 - - - -

7. อาหารและแปรรปูสินค้าเกษตร - 2 2 5 - 2 - -

8.

 

Hospitality & Wellness - - 3 - - - - 3

9. ยานยนตแ์ละอปุกรณ์ขนส่งอื่นๆ - 6 1 3 1 - - -

10. อิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 - 10 11 1 - - -

10 22 35 34 8 9 2 4
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ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

อตัรา CIT 20%1 25% 17% 25% 30% 25%2

อตัรา PIT สงูสดุ 35%1 26% 20% 30% 32% 35%

สิทธิประโยชน์

CIT

ยกเวน้ไมเ่กนิ 8 ปี 

+ ลดหยอ่น 50%

ไมเ่กนิ 5 ปี

ยกเวน้

5

 

-

 

10 ปี

ยกเวน้ไมเ่กนิ 

15 ปี

ยกเวน้ 

5

 

-

 

10 ปี 

+ ลดหยอ่น 

50%

 

2 ปี

ยกเวน้ไมเ่กนิ 

8 ปี

ยกเวน้ 2-4 ปี 

+ ลดหยอ่น 50%

 
ไมเ่กนิ 9 ปี 

Investment 

Allowance
- 60-100% ของ

 
เงนิลงทุน

ไมเ่กนิ 100% 

ของเงนิลงทุน

ไมเ่กนิ 30% 

ของเงนิลงทุน

- -

Grants - R&D / Training 

Grants

R&D / Training 

Grants 

N.A. N.A. N.A.

การเจรจาต่อรอง - ดาํเนินการได

 

้

ผา่นมาตรการ 

Pre-Package 

Incentives

สนบัสนุนในรปู 

Package ตาม

 
ความตอ้งการ

N.A. N.A. ความชว่ยเหลอื

 
จากรฐับาลทอ้งถิน่      

เชน่ ทีด่นิราคาถกู

1 ตัง้แต่ปีภาษ ี2556 เป็นตน้ไป    2 สาํหรบัอุตสาหกรรมนํ้ามนั ก๊าซ และทรพัยากรธรรมชาต ิเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 32 – 50 20

เปรียบเทียบอตัราภาษีและสิทธิประโยชน์
ของไทยกบัคู่แข่งในอาเซียน



เปรียบเทียบผลตอบแทนทางธรุกิจกบัคู่แข่ง 3 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของไทยสามารถแข่งขนัได้เกือบทุกอตุสาหกรรม  ยกเว้นกลุ่มที่ลงทุนใน

 สินทรพัยต์ํา่ เช่น R&D และธรุกิจบริการต่างๆ ควรมี Grant หรอื Funding เพิ่มเติม

*

 

ดชันี METR index แสดงถงึความน่าดงึดดูในการลงทุนของประเทศ โดยเปรยีบเทยีบกบั 3 ประเทศคู่แขง่ และคาํนวณจาก 40 ประเภทกจิการ 
ซึง่เป็นตวัแทนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุมอตุสาหกรรม

ดัชนชีีว้ดัความนาดงึดดูในการลงทนุของไทยเทียบคูแขง*
คาดชันียิ่งมาก ยิ่งดึงดูดนกัลงทนุมาก โดยประเทศคูแขงในอาเซยีนทีใ่หสทิธิประโยชนมากทีสุ่ดจะมีดชันเีทากบั100
และคาดชันคีวรจะมากในกลุมกจิการที ่BOI อยากไดมาก เชน กลุมทีไ่ดรับยกเวน CIT

 

8 ป

กลุมทีไ่ดรบัยกเวน CIT

 

8 ป กลุมทีไ่ดรบัยกเวน CIT 5 ป กลุมทีไ่ดรบัยกเวน CIT 3 ป 

โครงสรางพืน้ฐานและโลจิสตกิส

อตุสาหกรรมพืน้ฐาน

การแพทย และอุปกรณ
วิทยาศาสตร

พลังงานทดแทนและบรกิาร
ดานสิ่งแวดลอม

ธุรกจิบรกิารสนับสนนุอตุสาหกรรม

เทคโนโลยพีืน้ฐานขัน้สูง

อาหารและแปรรูปสนิคาเกษตร

Hospitality

 

and Wellness

ยานยนตและอุปกรณขนสงอืน่ๆ

อิเลก็ทรอนกิสและเครือ่งใชไฟฟา

98 105 93

99 99 95

99 89

94 100

95 99

95

96 93

97

98 99 87

100 99 93

102

90

ไมม่ปีระเภทกจิการ

ไมม่ปีระเภทกจิการ

ไมม่ปีระเภทกจิการ

ไมม่ปีระเภทกจิการ ไมม่ปีระเภทกจิการ

94
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เป็นกิจการที่มีมลูค่าเพิ่มตํา่ การใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดบัตํา่ กระบวนการผลิตไม่ซบัซ้อน     

การเชื่อมโยงกบัอตุสาหกรรมต่างๆ มีน้อย  ใช้แรงงานเข้มข้น และสามารถดาํเนินกิจการได

 
้

เอง โดยไม่จาํเป็นต้องได้รบัการส่งเสริม (เช่น การเพาะปลกูด้วยระบบ Hydroponics  การฆ่าและ

 ชาํแหละสตัว ์ ยางขัน้ต้น บรรจภุณัฑแ์ก้ว ผลิตภณัฑพ์ลาสติกที่ใช้ในครวัเรือน  สิ่งของจากกระดาษ  

กระดาษทราย  สิ่งปรงุแต่งสาํหรบัประทินร่างกาย เครื่องดื่มชา-กาแฟ  ขนมขบเคี้ยว  ลกูอม 

ชอ็กโกแลต็ หมากฝรัง่  แห-อวน  กิจการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์  ที่อยู่อาศยัสาํหรบัผูม้ีรายได้น้อย

 หรือปานกลาง)


 

มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก หรอืใช้พลงังานสงู (เช่น การถลงุแร่  เหมืองหินอ่อนหรือหินแกรนิต   

การผลิตวสัดทุนไฟหรือฉนวนกนัความร้อน  การผลิตเฟอรโ์รอลัลอย  การฟอกหนังสตัว)์


 

เป็นกิจการสมัปทาน หรอืกิจการผกูขาดที่รฐัคุ้มครองอยู่แล้ว  (เช่น ทางสมัปทาน โทรคมนาคม

 ดาวเทียม  บริการโทรศพัท ์ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน)


 

ขดักบักฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  (ได้แก่ กิจการโรงพยาบาล ขดักบัธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพ

 แห่งชาติ)

ปัจจยัที่ใช้พิจารณายกเลิกให้การส่งเสริมบางกิจการ
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นโยบายส่งเสริมแบบบรูณาการเฉพาะสาขา 

กลุ่มที่ BOI จะส่งเสริมในลกัษณะเป็น Package เฉพาะสาขา 

โดยบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Agenda ตวัอย่างหน่วยงานภาคี

การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, สสว.,

 
SME Bank, 

สถาบนัพฒันา SME, สถาบนัอิสระต่างๆ

การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

(Creative Economy)

สนง.เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ห่งชาติ,

สนง.บริหารและพฒันาองคค์วามรู,้

สนง.นวตักรรมแห่งชาติ, กระทรวงวฒันธรรม

การพฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, สถาบนัพฒันา

 อตุสาหกรรมสิ่งทอ, ศนูยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 

สถาบนัวิจยัแฟชัน่ฯ, กระทรวงพาณิชย์

การส่งเสริมกิจการและกิจกรรมเพื่อสงัคม 

(Social Enterprise and CSR)

สาํนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ 

(สกส.),

 
 กระทรวงพฒันาสงัคมฯ

หรือ  นโยบายเฉพาะอื่นๆ ของรฐับาลหรือกระทรวงอตุสาหกรรม



จาก

สู่

ส่งเสริมตามประเภทกิจการ

(Sector-based Incentives)

ส่งเสริมให้ทาํกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กบั
 ประเทศ (Merit-based Incentives)
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สิทธิประโยชน์พืน้ฐาน

การนําหลกั Merit มาใช้ เพื่อจงูใจให้นักลงทนุพฒันา

ความสามารถและยกระดบัภาคอตุสาหกรรมให้สงูขึน้

สิทธิประโยชน์ตามคณุค่า (Merit)

สิทธิประโยชน์

ที่จะได้รบั

R&D

 

(ทัง้ดาํเนินการเองหรือร่วมกบั

 
สถาบนัการศึกษา/สถาบนัวิจยั หรือสนับสนุน

 
กองทนุพฒันาเทคโนโลยีและบคุลากร)

ใหส้ทิธฯิ เพิม่ตามสดัสว่น R&D ต่อยอดขาย      

1% หรอืไมน่้อยกวา่ 150 ล. ยกเวน้ CIT เพิม่ 1 ปี

2% หรอืไมน่้อยกวา่ 300 ล. ยกเวน้ CIT เพิม่ 2 ปี

3% หรอืไมน่้อยกวา่ 450 ล. ยกเวน้ CIT เพิม่ 3 ปี 

และปลด Cap

สิ่งแวดล้อม (ได้รบัมาตรฐาน ISO 14000  หรือ 

Carbon Footprint  หรือมาตรฐานอื่นที่คณะ

 
กรรมการฯ เหน็ชอบ)

 

ยกเวน้ CIT เพิม่ 1 ปี

การตัง้สถานประกอบการในนิคมฯ หรือเขต

 อตุสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสริม  ยกเวน้ CIT 
เพิม่ 1 ปี

โครงการขยาย   หมายถึง 

โครงการลงทนุโดยบริษทัเดิม 

และลงทุนในผลิตภณัฑเ์ดิม    

โดยไม่มีกระบวนการผลิตหรอื

 เทคโนโลยีที่สงูขึน้

โครงการ

ใหม่

โครงการ

ขยาย

A1* 8 ปี ไม่ cap 8 ปี ไม่ cap

A1 8 ปี 8 ปี

A2 5 ปี 3 ปี

A3 3 ปี 1 ปี

(สาํหรบักิจการในกลุ่ม A1 A2 A3 เท่านัน้)
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แนวทางการพิจารณาโครงการ 

ประโยชน์ต่อการ

 ปรบัโครงสร้าง

 เศรษฐกิจของ

 ประเทศ 

• มลูค่าเพิ่มต่อแรงงาน (บาท/คน)
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบคุลากรต่อค่าใช้จ่ายเงินเดือน (%)
• กรรมวิธีการผลิตที่ทนัสมยั มีความซบัซ้อน และใช้เครื่องจกัรใหม่ (กรณีเครื่องจกัร 
เก่าใช้แล้วจากต่างประเทศที่จะได้รบัยกเว้นอากร ต้องมีอายไุม่เกิน 5 ปี นับตัง้แต่ป

 

ี
ที่ผลิตถึงปีที่นําเข้า และต้องได้รบัใบรบัรองประสิทธิภาพจากสถาบนัที่เชื่อถือได้)

ประเดน็พิจารณา ข้อมลูที่ใช้พิจารณา

ผลกระทบต่อ

 สิ่งแวดล้อม

• มีระบบป้องกนัสภาพแวดล้อมเป็นพิษ  และการบาํบดักากของเสีย นํ้าเสีย                      

ฝุ่ นละอองหรือไอเสียที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

• ยอดขายต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพลงังาน (%)

ความเป็นไปได

 
้

ของโครงการ 

• อตัราหนี้สินต่อทนุของบริษทั  [โครงการริเริ่มต้องมีอตัราส่วนหนี้สินต่อทนุจดทะเบียน

 ไม่เกิน 3 ต่อ 1

 

ส่วนโครงการขยายจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี]

• IRR และระยะเวลาคืนทนุของโครงการ
• สาํหรบัโครงการที่มีเงินลงทนุมากกว่า 750 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทนุ

 หมนุเวียน) จะต้องแนบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• ประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกิจ และระยะเวลาดาํเนินธรุกิจในไทย

1

2

3
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จาก

สู่

ส่งเสริมตามเขตพืน้ที่ (Zones)

ส่งเสริมให้เกิดคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม่ 

ในภมูิภาค  (New Regional Clusters)

27
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ยกเลิก Zoning และสร้างคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม่      

ในแต่ละภมูิภาค (Regional Clusters) 

1.

 
ยกเลิกการแบง่เขต 1-3

 
แม้ว่า Zoning จะประสบความสาํเรจ็ในอดีต ทาํให้เกิด         

หวัเมืองใหม่ แต่ส่วนใหญ่ยงักระจกุตวัอยู่ในภาคตะวนัออกและรอบๆ กรงุเทพฯ 

เช่น ระยอง ชลบรุี อยธุยา ปทมุธานี ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ  เป็นต้น  ขณะที่พืน้ท

 
ี่

เขต 3 ส่วนใหญ่ ยงัขาดปัจจยัพืน้ฐานที่จะรองรบัการลงทนุ

2.

 
สร้างการกระจกุตวัใหม่ของการลงทนุ   ส่งเสริมให้เกิดคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม

 
่

ในภาคต่างๆ หรือบริเวณชายแดน ตามนโยบายการพฒันาพืน้ที่เฉพาะของรฐับาล

 หรือกระทรวงอตุสาหกรรม  ซึ่ง BOI จะกาํหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นรายกรณี 

อีกทัง้จะประสานงานเชิงรกุเพื่อให้มีมาตรการสนับสนุนอื่นๆ  เช่น การสร้างความ

 พรอ้มด้านโครงสร้างพืน้ฐานและพืน้ที่รองรบัอตุสาหกรรม  การลดค่าสาธารณูปโภค  

การพฒันาบคุลากร  มาตรการสนับสนุนทางการเงินหรือภาษีต่างๆ เป็นต้น
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4. ผลกัดนัให้เกิดการ

 ลงทนุในคลสัเตอร์

แนวทางการส่งเสริม Regional Clusters

1. กาํหนดคลสัเตอรท์

 

ี่

ต้องการส่งเสริม

• กาํหนดกลุ่มอตุสาหกรรมที่มีความสาํคญัต่อการปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจของ

 ประเทศ และต้องการผลกัดนัให้เกิดเป็นคลสัเตอรใ์หม่ในภมูิภาค  

2. กาํหนดพืน้ที่เป้าหมาย

3. กาํหนดสิทธิประโยชน

 

์
และมาตรการสนับสนุน

• กาํหนดพืน้ที่เป้าหมายที่มีศกัยภาพของแต่ละคลสัเตอร ์ ซึ่งจะพิจารณาจาก

 แผนพฒันาพืน้ที่เฉพาะของรฐับาลหรือกระทรวงอตุสาหกรรม  ความพรอ้ม

 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แรงงาน และปัจจยัเกื้อหนุนอื่นๆ  รวมทัง้จะให

 

้
ความสาํคญักบัความต้องการของคนในพืน้ที่ และความเข้มแขง็ของภาค

 

ี
เครือข่ายในพืน้ที่  เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความเป็นไปได้ที่คลสัเตอรจ์ะเกิดได้จริง

• ประสานงานเชิงรกุและหารือกบัทกุฝ่าย เพื่อรว่มกนัพิจารณากาํหนดสิทธ

 

ิ

ประโยชน์และมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสาํหรบัแต่ละคลสัเตอร ์

• ทาํงานร่วมกบัทกุฝ่าย เพื่อผลกัดนัให้เกิดการลงทนุในแต่ละคลสัเตอร ์ ทัง้จาก

 นักลงทนุในท้องถิ่น  นักลงทนุไทยจากพืน้ที่อื่น หรือนักลงทนุจากต่างประเทศ  

29

จดัตัง้ “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม่ในภมูิภาค”
(ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ)



New Regional Clusters
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คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอาหารแปรรปู  


 

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอาหารฮาลาล


 

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมยางพารา


 

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมแฟชัน่


 

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอากาศยาน


 

คลสัเตอรว์ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวั
อย่
าง



จาก

สู่

ส่งเสริมโดยเน้นการให้สิทธิประโยชน์ภาษี

(Tax Incentives)

ส่งเสริมโดยเน้นการอาํนวยความสะดวก
 ให้เกิดการลงทนุ  (Facilitation)

31
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• บรรยากาศการลงทุนที่ดีจะมีส่วนช่วยดึงดดูการลงทุนที่มีคณุภาพเข้าสู่ประเทศ

• การจดัอนัดบับรรยากาศการลงทนุของไทยคงเดิม  ขณะที่ประเทศคู่แข่งดีขึน้

Unit: Ranking

Source: A.T. Kearney 
Note : A.T.Kearney FDI Confidence Index is based on the impact 
of political, economic, and regulatory changes on the FDI 
intentions and the preferences of the leaders of top companies 
around the world.

TH1616

A.T. Kearney FDI Confidence Index

ID9

21
23

MY10

VN14

25

การสรา้งบรรยากาศการลงทุนที่ดี

Unit: Ranking

Ranking on the ease of doing business

Source: Doing Business Report, World Bank 

TH1818

VN99104

135 128 ID

25
MY12
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33

การเพิ่มบทบาทใหม่ๆ ของ BOI เพื่อสนับสนุนการลงทนุ

บทบาทด้านต่างๆ การดาํเนินการ

การสนับสนุนและอาํนวย

 ความสะดวก



 

เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานและผลกัดนัให้มีการปรบัปรงุกฎระเบียบ 

และลดอปุสรรคในการลงทุน ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านการลงทนุ เพื่อเสริมสร้าง

 บรรยากาศการลงทนุที่ดี



 

ประชาสมัพนัธเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์ด้านการลงทุนที่ดีของประเทศไทย



 

บรูณาการเครื่องมือสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ในลกัษณะ Package



 

อาํนวยความสะดวกผา่นสิทธิประโยชน์ Non-tax  และบริการที่เป็นเลิศ ทัง้ก่อน

 และหลงัการลงทนุ ในลกัษณะ One Start & One Stop Service



 

เป็นศนูยใ์ห้ข้อมลูและคาํปรึกษาด้านการลงทนุเชิงลึก



 

สร้างเครือข่ายและความสมัพนัธก์บันักลงทุนไทย-ต่างชาติ (CRM)

การสร้าง Regional Cluster 

 

ประสานงานเชิงรกุเพื่อทาํให้เกิด Regional Cluster ในภมูิภาคหรือพืน้ที่ชายแดน

การเชื่อมโยงอตุสาหกรรม 

 

ขยายบทบาทของหน่วย BUILD ในการเชื่อมโยงอตุสาหกรรมสาขาต่างๆ

การพฒันาบคุลากรเพื่อ

 รองรบัภาคอตุสาหกรรม



 

เชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน กระทรวงแรงงาน และสถาบนัการศึกษาทัง้ระดบั 

อดุมศึกษาและอาชีวศึกษา (University –

 

Industry Linkage)

การส่งเสริมลงทนุไทยใน

 ต่างประเทศ



 

บริการข้อมลูและคาํปรึกษา / สมัมนาและฝึกอบรม / ประสานงาน / อาํนวยความ

 สะดวก / จดักิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ



จาก

สู่

ส่งเสริมการลงทนุในประเทศเป็นหลกั 

(Inbound)

ส่งเสริมการลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ
(Inbound & Outbound)

34
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Unit: USD bln

ODI flows from Southeast Asia*

Source: UNCTAD

ID33
TH5

1 VN1

MY13
12

SG21

• การลงทนุไทยในต่างประเทศมีความจาํเป็นต่อการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ
 ภาคอตุสาหกรรม  เพื่อก้าวข้ามข้อจาํกดัด้านทรพัยากรในประเทศ  และเพื่อแสวงหาโอกาส

 ทางธรุกิจใหม่ๆ  แต่ในปัจจบุนัตวัเลขของไทยยงัค่อนข้างตํา่เมื่อเทียบกบัเพื่อนบา้น
• BOI ถกูคาดหวงัให้เป็นเจ้าภาพหลกัในการกาํหนดยทุธศาสตร ์ประเทศและอตุสาหกรรม

 เป้าหมาย รวมถึงการพฒันาเครือ่งมือสนับสนุนและการอาํนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

ความสาํคญัของการสง่เสรมิการลงทุนไทย
ในตา่งประเทศ
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วตัถปุระสงค์ ตวัอย่างอตุสาหกรรมเป้าหมาย รปูแบบการลงทนุ

1. แสวงหาวตัถดุิบที่ไทย

ขาดแคลน

อญัมณี  เหมืองแร่  ฟอกหนัง  

ประมง  ป่าไม้  พลงังาน  เหลก็ 

การเลี้ยงโคนม

ร่วมทนุกบันักลงทนุท้องถิ่น เพื่อ

 ผลิตวตัถดุิบหรือแปรรปูขัน้ต้นส่ง

 มาป้อนอตุสาหกรรมในประเทศ

2. ขยายตลาดให้กบัสินค้า

 หรือบริการในประเทศ

ผลิตภณัฑอ์าหาร  กิจการก่อสร้าง  

กิจการท่องเที่ยว ผลิตภณัฑ

 
์

พลาสติก (โดยเฉพาะของใช้ใน

 ครวัเรือน)  อาหารสตัว ์ สาํนักงาน

 ขายและศนูยก์ระจายสินค้า

ลงทนุเองหรือร่วมทนุกบันัก

 ลงทนุท้องถิ่น ผลิตสินค้า

 สาํเรจ็รปูเพื่อรองรบัการส่งออก

 วตัถดุิบหรือสินค้ากึ่งสาํเรจ็รปู

 จากประเทศไทย

3. รกัษาฐานตลาดหรือขยาย

 ตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก 

(ปัจจบุนัสินค้าหลายชนิด

 สญูเสียความสามารถในการ

 แข่งขนั  เพราะต้นทนุใน

 ประเทศสงูขึน้)

เสื้อผา้สาํเรจ็รปู รองเท้า  

เครื่องประดบั  เครื่องใช้ไฟฟ้า

ลงทนุเองหรือร่วมทนุกบั

นักลงทนุท้องถิ่น หรือว่าจ้าง

นักลงทนุท้องถิ่นผลิต เพื่อส่งออก

 ไปยงัประเทศที่สาม โดยอาศยั

 ประโยชน์จากต้นทุนที่ตํา่กว่าไทย  

และสิทธิ GSP

36

ส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

 อตุสาหกรรมในประเทศ สรา้งรายได้ให้กบัประเทศ  และเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก



การกาํหนดประเทศเป้าหมาย

37



 
ลาํดบั 1

 
อินโดนีเซีย  พม่า  เวียดนาม  กมัพชูา



 
ลาํดบั 2

 
จีน อินเดีย และอาเซียนอื่นๆ 



 
ลาํดบั 3

 
ตะวนัออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา 

1
2

3





 

จดัตัง้ “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ”

 
โดยมี รมว.

 อตุสาหกรรม เป็นประธาน  เพื่อกาํหนดนโยบายและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ               
ทัง้มาตรการด้านภาษีอากร  มาตรการด้านการเงิน  และมาตรการอื่นๆ ที่จาํเป็น



 

จดัตัง้ “สาํนักส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ” (อยู่ในขัน้ตอนกฤษฎีกา)

บทบาทการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

38

จดัตัง้ Body 
รบัผิดชอบ

ให้ข้อมลู &
องคค์วามรู้

สาํรวจลู่ทาง
การลงทุน



 

จดัตัง้ศนูยพ์ฒันาการลงทนุไทยในต่างประเทศ  เพื่อจดัอบรมหลกัสตูรสร้าง           
นักลงทนุไทยไปลงทนุต่างประเทศ  (ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 3-4)



 

จดัตัง้ศนูยข์้อมลูการลงทนุไทยในต่างประเทศ  เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่           
นักลงทนุอย่างครบวงจร  พร้อมมีทีมที่ปรึกษา ช่วยเหลือแนะนํานักลงทนุไทยใน

 การไปลงทุนในประเทศเป้าหมาย   


 

ศึกษาลู่ทางการลงทุนเชิงลึกในอตุสาหกรรมเป้าหมายสาขาต่างๆ 


 

จดัสมัมนาเผยแพร่ลู่ทางการลงทนุ ในหวัข้อต่างๆ เช่น กฎระเบียบในการทาํธรุกิจ

 ในต่างประเทศ โอกาสทางการตลาดในอตุสาหกรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น



 

นํานักลงทุนไทยไปสาํรวจลู่ทางการลงทนุและหารือกบัหน่วยงานรฐัในต่างประเทศ

ประสานงาน
แก้ปัญหา



 

ประสานงานเพื่ออาํนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กบันักลงทนุ


 

เจรจา G to G

 
ในประเทศเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธรุกิจและลดอปุสรรค

 ของนักลงทนุ



จาก

สู่

การวดัผลจากมลูค่าคาํขอฯ (Applications)

การวดัผลจากคณุค่าของโครงการลงทนุ 
(Outcomes)
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การกาํหนดตวัชี้วดัของ BOI ในอนาคต

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั

ส่งเสริมการพฒันาความสามารถใน

 การแข่งขนัและการสรา้งมลูค่าเพิ่มของ

 ภาคอตุสาหกรรม

•

 
จาํนวนโครงการและมลูค่าการลงทุนในกิจการกลุ่ม A

•

 
ตวัชี้วดัด้าน R&D  เช่น  จาํนวนโครงการที่ได้รบัการส่งเสริมทาํ 
R&D,  มลูค่า R&D ต่อยอดขายอตุสาหกรรม (R&D Intensity),  
จาํนวนการจดสิทธิบตัร  เป็นต้น

•

 
มลูค่าเพิ่มต่อแรงงาน  (Value added per worker)

•

 
มลูค่าการเชื่อมโยงอตุสาหกรรม

•

 
ผลการสาํรวจบรรยากาศการลงทนุของประเทศไทย

ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมสีเขียว •

 
จาํนวนบริษทัที่ได้รบัมาตรฐาน ISO 14000, Carbon Footprint 
หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

•

 
จาํนวนกิจการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รบัการส่งเสริม  

ส่งเสริมให้เกิดคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรม

 ใหม่ในภมูิภาค
ความสาํเรจ็ของการสรา้งคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม่  ทัง้จาํนวน

 โครงการ เงินลงทนุ และผลประโยชน์ที่เกิดขึน้

ส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ มลูค่าการลงทนุไทยในต่างประเทศ  โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม

 เป้าหมายและประเทศเป้าหมาย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการปรบัยทุธศาสตรใ์หม่

ประเทศ

• มีบรรยากาศการลงทนุที่ดีขึน้
• ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้  และสามารถยกระดบั Value Chain 
ของภาคอตุสาหกรรม  

• เกิดคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมใหม่ในแต่ละภมูิภาคหรอืพืน้ที่ชายแดน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

 การกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมลํา้ 
• ภาระทางการคลงัลดลง  และมีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรอย่างคุ้มค่าและม

 
ี

ประสิทธิภาพมากขึน้

BOI

นักลงทนุ

• มีความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้  จากการได้รบัสิทธิประโยชน์ทัง้ Tax และ Non-tax  
โดยเฉพาะมาตรการ Merit-based ที่จะช่วยยกระดบัและพฒันาภาคอตุสาหกรรมให

 
้

เติบโตอย่างยัง่ยืน
• ได้รบับริการและการอาํนวยความสะดวกที่ดีขึน้จาก BOI  ทัง้ก่อนและหลงัการลงทนุ   
ทัง้การลงทนุในประเทศและต่างประเทศ

• เป็นองคก์รหลกัที่ชี้นําทิศทางและดแูลการลงทนุภาคเอกชนในภาพรวม   
• เป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพ  ดาํเนินนโยบายโดยให้ความสาํคญักบัการกาํหนด

 เป้าหมายที่ชดัเจน และสามารถวดัผลได้อย่างเป็นรปูธรรม
41
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3. กรอบเวลาการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรใ์หม่



การดาํเนินการ กาํหนดเวลา

1. จดัสมัมนารบัฟังความคิดเหน็จากทกุภาคส่วน ทัง้ในส่วนกลางและส่วน

 ภมูิภาค  เพื่อประกอบการจดัทาํยทุธศาสตรใ์หม่
ม.ค. - ก.พ. 2556

2. นําเสนอผลการสมัมนา พรอ้มรายละเอียดยทุธศาสตรใ์หม่ต่อ

 คณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการส่งเสริม

 การลงทนุ

มี.ค.

 
2556

3. ประกาศใช้ยทุธศาสตรแ์ละหลกัเกณฑก์ารส่งเสริมการลงทุนใหม่                   
อย่างเป็นทางการ



 

คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่กลางปี 2556 เป็นต้นไป


 

จดัสมัมนาเพื่อชี้แจงยทุธศาสตรใ์หม่ ทัง้ในส่วนกลาง ภมูิภาค และ

 ต่างประเทศ  ตัง้แต่เดือน เม.ย.

 
2556

 
เป็นต้นไป 

มี.ค.

 
2556
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กรอบเวลาการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรใ์หม่



สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

กระทรวงอตุสาหกรรม


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

