ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2560)
โดย
นายอุดม วงศ์วิวฒ
ั น์ ไชย
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14 มกราคม 2556
[ ปรับปรุง ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 ]

หัวข้อนําเสนอ
1. ความจําเป็ นของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
2. ข้อเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2560)
3. กรอบเวลาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่
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ความจําเป็ นของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

(1/4)

สถานการณ์โลกและภูมิภาคเปลี่ยนไป
 ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและการลงทุน
ของโลกมากขึน้
 AEC จะทําให้อาเซียนเป็ นแหล่งรองรับการลงทุนที่สาํ คัญมาก ซึ่งมีแนวโน้ มที่การแย่งชิง
การลงทุนจากคู่แข่งในภูมิภาคจะรุนแรงขึน้ ขณะเดียวกันก็เป็ นโอกาสของธุรกิจไทยใน
การออกไปลงทุนในต่างประเทศด้วย
 ญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นนักลงทุนรายใหญ่ที่สดุ มีความจําเป็ นต้องออกมาลงทุนในอาเซียนมากขึน้
 แนวโน้ มธุรกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีพฒ
ั นาแบบก้าวกระโดด การลงทุนในภาค
บริการมีสดั ส่วนสูงขึน้ และเกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ขยายตัวรวดเร็ว เช่น
•
•
•
•
•
•

ธุรกิจรองรับสังคมผูส้ งู อายุและการดูแลรักษาสุขภาพ
ธุรกิจรองรับชีวิตคนเมือง (Urbanization)
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries)
ธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ความตระหนักเรื่องการตอบแทนกลับสู่สงั คม (CSR)
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ความจําเป็ นของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

(2/4)

สถานการณ์ในประเทศไทยเปลี่ยนไป
 ประเทศไทยตกอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
มานานหลายทศวรรษ
 โครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาต่างชาติสงู ทําให้อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
 ความเหลื่อมลํา้ ทางเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับสูงและมีช่องว่างมากขึน้
 ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับตํา่ โดยเฉพาะ S&T และโลจิสติกส์
 การวิจยั และพัฒนาอยู่ในระดับตํา่ เพียง 0.2% ของ GDP มานานนับสิบปี
 ขาดกําลังคนในทุกระดับ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
 ขาดพืน้ ที่รองรับอุตสาหกรรมหนักแห่งใหม่
 ความมันคงทางพลั
่
งงาน อาจเป็ นปัญหาใหญ่ในอนาคต
 โครงสร้างภาษี อากรเปลี่ยนแปลงไปมาก
• ภาษี เงินได้นิติบคุ คลลดลงจาก 30% เหลือ 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556
• อากรนําเข้าลดลงมาก เนื่ องจากข้อตกลง FTA ต่างๆ
5

ความจําเป็ นของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

(3/4)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับกระทรวงการคลัง
ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ ในการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สอดรับ
กับสภาวการณ์และการให้สิทธิประโยชน์ ในการส่งเสริมการลงทุนของ
ต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็ นการดูแลฐานภาษี เงินได้ของ
ประเทศ ให้สอดคล้องกับการดําเนินการปรับลดอัตราภาษี เงินได้นิติ
บุคคลเป็ นการทัวไป
่
6

ความจําเป็ นของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

(4/4)

ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
(BOI ประมวลจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ)
• R&D
• Product Champion
& Specialty Products
ODM & OBM
ยกมาตรฐาน
และเพิ่มมูลค่า

Thailand 3.0
FDI-based
Thailand 2.0 (รถยนต์, E&E, ปิโตรเคมี)
อุตสาหกรรมเบา

Thailand 4.0
• Knowledge-based Economy
• Creative Industry
• Green Industry
• Alternative Energy
• Hospitality & Wellness
• Logistics Hub

Thailand 1.0
เกษตร

7

2. ข้อเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)

8

BOI : อดีต – ปัจจุบนั – อนาคต
ปี แห่งการลงทุน
วิ กฤติ เศรษฐกิ จ
และการเมือง

ปรับ
โครงสร้าง
เศรษฐกิจ

ลงทุน
ยังยื
่ น

พัฒนาขีด
- วิ สยั ทัศน์ ใหม่
ความสามารถ
- นโยบายยังยื
่ น
การแข่งขัน มาตรการพิเศษ

วิกฤติ
เพิ่ มสิ ทธิ ประโยชน์
เปิดเสรีอตุ ฯ เศรษฐกิจ
- ประกาศที่ 1/43
และกระจาย
แก้ไข พรบ.ปี 2544
ส่งเสริม สู่ภมู ิ ภาค ประกาศ - เพิ
่ ม Cap วงเงิ น
ส่งออก ประกาศที่ 1/36 หลัผ่อกนปรน
เกณฑ์ฯ - ปรับให้สอดคล้อง WTO

ทดแทน
นําเข้า - ปว.227

กม.ส่งเสริม
- พรบ.ส่งเสริ มลงทุน ปี 2520
อุตสาหกรรม - ปว.33
แก้ไขปี 2534
ฉบับแรก - พรบ.ส่งเสริ ม - พัฒนาชายฝังทะเลภาคตะวั
่
นออก

- เน้ นงานตลาดเชิ งรุก

ลงทุนเพื่อ
พรบ.ส่งเสริ ม กิ จการอุตฯ
ปี 2503
อุตฯ ปี 2497
- จัดตัง้ สกท. ปี 2509
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ทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างยังยื
่ นและสามารถก้าวข้าม Middle Income Trap
 ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม
 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยังยื
่ น
 ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่ๆ ในภูมิภาค เพื่อสร้างการกระจุก
ตัวใหม่ของการลงทุน
 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจไทย
10

การปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ปัจจุบนั

1 ส่งเสริมแบบ

ใหม่

ส่งเสริมแบบมีเป้ าหมาย
ครอบคลุมเกือบ ชัดเจน (Focus &
ทุกกิจการ
Prioritized)
(Broad-based)

2

3

(1/2)

แนวทางดําเนินการ
 Refocus ประเภทกิจการที่จะส่งเสริม
 Prioritize โดยกําหนดสิทธิประโยชน์ ที่ต่างกัน

ตามความสําคัญของแต่ละกิจการ
 กําหนดสิทธิประโยชน์ ที่ต่างกันระหว่างโครงการ
ลงทุนใหม่และโครงการขยาย (Re-investment)
ส่งเสริมตาม
ส่งเสริมให้ทาํ กิจกรรมที่  ลดสิทธิประโยชน์ พืน้ ฐาน และใช้หลักเกณฑ์
ประเภทกิจการ เป็ นประโยชน์ กบั
Merit-based โดยให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเพื่อ
(Sector-based ประเทศ (Merit-based
จูงใจให้เกิดกิจกรรมที่จะพัฒนาความสามารถใน
Incentives )
Incentives)
การแข่งขัน เช่น R&D, สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
ส่งเสริมตามเขต ส่งเสริมให้เกิด
 ยกเลิกการส่งเสริมที่อิงกับเขตพืน
้ ที่ (Zoning)
พืน้ ที่ (Zones) คลัสเตอร์อตุ สาหกรรม  ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่ใน
ใหม่ในภูมิภาค (New
แต่ละภาคหรือพืน้ ที่ชายแดน เพื่อสร้างการ
Regional Clusters)
กระจุกตัวใหม่ๆ ของการลงทุน
11

การปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ปัจจุบนั

ใหม่

4 ส่งเสริมโดยเน้ น ส่งเสริมโดยเน้ นการ

การให้สิทธิ
อํานวยความสะดวกให้
ประโยชน์ ภาษี
เกิดการลงทุน
(Tax Incentives) (Facilitation)

5
6

(2/2)

แนวทางดําเนินการ
 เน้ นอํานวยความสะดวกผ่านสิทธิประโยชน์

Non-tax และบริการที่ครบวงจร
 ปรับปรุงกฎระเบียบ ลดอุปสรรคในการลงทุน
เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี
 ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
รองรับภาคอุตสาหกรรม
 บูรณาการเครื่องมือสนับสนุนของหน่ วยงาน
ต่างๆ ในลักษณะ Package
ส่งเสริมการ
ส่งเสริมการลงทุนทัง้ ใน  ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการลงทุนไทย
ลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ
ในต่างประเทศมากขึน้ เพื่อเพิ่มความ
เป็ นหลัก
(Inbound & Outbound) สามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย
(Inbound)
การวัดผลจาก การวัดผลจากคุณค่า
 กําหนด KPI ที่ชด
ั เจน เพื่อสามารถวัดผล
ของโครงการลงทุน
มูลค่าคําขอฯ
ประโยชน์ และความคุ้มค่าของการส่งเสริมการ
(Applications) (Outcomes)
ลงทุนได้
12

1
จาก
สู่

ส่งเสริมแบบครอบคลุมเกือบทุกกิจการ
(Broad-based)
ส่งเสริมแบบมีเป้ าหมายชัดเจน
(Focus & Prioritized)
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กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต

3

4

อุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาจากทรัพยากร อุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถ
เป็ นฐานการผลิตหลักของโลก
ในประเทศและความเป็ นไทย
(Global Supply Chain)
(Thainess)

2 เทคโนโลยีพืน้ ฐานขัน้ สูง ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย
1 โครงสร้างพืน้ ฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
14

10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต

(1/2)

 โครงสร้างพืน้ ฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Foundation)
1. กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานและโลจิสติกส์ (เช่น เขตอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซธรรมชาติ
นํ้าประปาหรือนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม การขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า สนามบินพาณิชย์
ศูนย์บริการโลจิสติกส์)
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน (เช่น เหล็ก ปิโตรเคมี เยื่อกระดาษหรือกระดาษ เครื่องจักร)
3. กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เช่น เครือ่ งมือแพทย์ ยา อาหารทาง
การแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
4. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียน เชื้อเพลิงชีวภาพ กิจการ Recycle การบริการบําบัดนํ้าเสียและกําจัดกากอุตสาหกรรม
การบริการด้านจัดการพลังงาน (ESCO))
5. กลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม (เช่น R&D, HRD, Engineering Design, Software,
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน กิจการ ROH กิจการสนับสนุนการค้า
และการลงทุน)
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10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต
(2/2)
 เทคโนโลยีพืน้ ฐานขัน้ สูงที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย (Advanced Core Technologies)
6. กลุ่มเทคโนโลยีพืน้ ฐานขัน้ สูง (เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวสั ดุขนั ้ สูง)

 อุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาจากทรัพยากรในประเทศ และความเป็ นไทย (Thainess)
7. อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร (เช่น อาหารแปรรูป วัตถุเจือปนอาหาร สารสกัด
จากสมุนไพร การปรับปรุงพันธุแ์ ละขยายพันธุพ์ ืช ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ)
8. อุตสาหกรรม Hospitality & Wellness (เช่น กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา การสร้าง
ภาพยนตร์ไทยและบริการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ฟื้นฟูสขุ ภาพ ศูนย์สวัสดิการสําหรับผูส้ งู อายุ)

 อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถเป็ นฐานการผลิตหลักของโลก
(Global Supply Chain)
9. อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ (เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ รถไฟฟ้ า
อากาศยาน ต่อเรือหรือซ่อมเรือ)
10. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ า (เช่น Electronic Design, Organics & Printed
Electronics, HDD & SDD และชิ้นส่วน, เซลล์แสงอาทิตย์, White Goods )
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การกําหนดประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์

A

บัญชีกิจการที่จะได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
เป็ นกิจการที่มีความสําคัญสูงต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและมี
ความจําเป็ นต้องให้สิทธิประโยชน์ ยกเว้น CIT เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุน และให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

B

บัญชีกิจการที่จะได้รบั การอํานวยความสะดวกผ่าน
สิทธิประโยชน์ ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และ Non-tax

ประมาณ 100 กิจการ
(ในจํานวนนี้ ได้รบั สิทธิฯ สูงสุด
8 ปี ประมาณ 30 กิจการ)

ประมาณ 30 กิจการ

เป็ นกิจการที่ยงั ควรส่งเสริม แต่ไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ยกเว้น CIT
โดยจะให้ได้รบั สิทธิฯ ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และ Non-tax

C

กลุ่มที่จะยกเลิกให้การส่งเสริม

ประมาณ 80 กิจการ
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การกําหนดสิทธิประโยชน์ สาํ หรับกลุ่ม A และ B
กลุ่ม

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล

อากร
เครื่องจักร

อากรวัตถุดิบ
เพื่อส่งออก

Non-tax

A1*
A1
A2
A3

8 ปี (ไม่ cap วงเงิน)
8 ปี + Merit (เพื่อปลด cap)
5 ปี + Merit
3 ปี + Merit
















B1
B2
B3
B4

-



-


-







-
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การกําหนดประเภทกิจการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ใหม่
Focus ประเภทกิจการ และกําหนดสิทธิประโยชน์ ตามความสําคัญ
กลุ่มอุตสาหกรรม

A1* (8 ปี
ไม่ cap)

A1
(8 ปี )

A2
(5 ปี )

A3
(3 ปี )

B1

B2

B3

B4

1. โครงสร้างพืน้ ฐานและโลจิสติกส์

1

-

4

1

1

2

-

-

2. อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน

-

5

9

10

4

2

2

-

3. การแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

-

2

3

3

1

2

-

-

4. พลังงานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

1

6

2

-

-

-

-

-

5. ธุรกิจบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

5

-

1

-

-

1

-

1

6. เทคโนโลยีพืน้ ฐานขัน้ สูง

1

1

-

1

-

-

-

-

7. อาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร

-

2

2

5

-

2

-

-

8. Hospitality & Wellness

-

-

3

-

-

-

-

3

9. ยานยนต์และอุปกรณ์ ขนส่งอื่นๆ

-

6

1

3

1

-

-

-

10. อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ า

2

-

10

11

1

-

-

-

10

22

35

34

8

9

2

4
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เปรียบเทียบอัตราภาษี และสิทธิประโยชน์
ของไทยกับคู่แข่งในอาเซียน
ไทย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

อินโดนี เซีย

ฟิลิปปินส์

เวียดนาม

อัตรา CIT

20%1

25%

17%

25%

30%

25%2

อัตรา PIT สูงสุด

35%1

26%

20%

30%

32%

35%

สิทธิประโยชน์
CIT

ยกเว้นไม่เกิน 8 ปี
+ ลดหย่อน 50%
ไม่เกิน 5 ปี

ยกเว้น
5 - 10 ปี

ยกเว้นไม่เกิน
15 ปี

ยกเว้น
5 - 10 ปี
+ ลดหย่อน
50% 2 ปี

ยกเว้นไม่เกิน
8 ปี

ยกเว้น 2-4 ปี
+ ลดหย่อน 50%
ไม่เกิน 9 ปี

Investment
Allowance

-

60-100% ของ
เงินลงทุน

ไม่เกิน 100%
ของเงินลงทุน

ไม่เกิน 30%
ของเงินลงทุน

-

-

Grants

-

R&D / Training
Grants

R&D / Training
Grants

N.A.

N.A.

N.A.

การเจรจาต่อรอง

-

ดําเนินการได้
ผ่านมาตรการ
Pre-Package
Incentives

สนับสนุนในรูป
Package ตาม
ความต้องการ

N.A.

N.A.

ความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลท้องถิน่
เช่น ทีด่ นิ ราคาถูก

1 ตัง้ แต่ปีภาษี 2556

เป็ นต้นไป

2 สําหรับอุตสาหกรรมนํ้ ามัน

ก๊าซ และทรัพยากรธรรมชาติ เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 32 – 50
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เปรียบเทียบผลตอบแทนทางธุรกิจกับคู่แข่ง 3 ประเทศ (อินโดนี เซีย มาเลเซีย เวียดนาม)
สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ของไทยสามารถแข่งขันได้เกือบทุกอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มที่ลงทุนใน
สินทรัพย์ตาํ่ เช่น R&D และธุรกิจบริการต่างๆ ควรมี Grant หรือ Funding เพิ่มเติม
ดัชนีชว
ี้ ด
ั ความนาดึงดูดในการลงทุนของไทยเทียบคูแขง*

กลุม
 อุตสาหกรรม

คาดัชนียิ่งมาก ยิ่งดึงดูดนักลงทุนมาก โดยประเทศคูแขงในอาเซียนทีใ
่ หสท
ิ ธิประโยชนมากทีส
่ ุดจะมีดช
ั นีเทากับ100
และคาดัชนีควรจะมากในกลุม
 กิจการที่ BOI อยากไดมาก เชน กลุม
 ทีไ
่ ดรับยกเวน CIT 8 ป

กลุม
 ทีไ
่ ดรบ
ั ยกเวน CIT 8 ป

กลุม
 ทีไ
่ ดรบ
ั ยกเวน CIT 5 ป

กลุม
 ทีไ
่ ดรบ
ั ยกเวน CIT 3 ป

โครงสรางพืน
้ ฐานและโลจิสติกส

98

105

93

อุตสาหกรรมพืน
้ ฐาน

99

99

95

การแพทย และอุปกรณ
วิทยาศาสตร

90

99

89

พลังงานทดแทนและบริการ
ดานสิ่งแวดลอม

94

100

ไม่มปี ระเภทกิจการ

95

99

ไม่มปี ระเภทกิจการ

ธุรกิจบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพน
ื้ ฐานขัน
้ สูง

95

อาหารและแปรรูปสินคาเกษตร

102

Hospitality and Wellness
ยานยนตและอุปกรณขนสงอืน
่ ๆ
อิเล็กทรอนิกสและเครือ
่ งใชไฟฟา

ไม่มปี ระเภทกิจการ

ไม่มปี ระเภทกิจการ
96
97

94
93
ไม่มปี ระเภทกิจการ

98

99

87

100

99

93

* ดัชนี METR index แสดงถึงความน่าดึงดูดในการลงทุนของประเทศ โดยเปรียบเทียบกับ 3 ประเทศคู่แข่ง และคํานวณจาก 40 ประเภทกิจการ
ซึง่ เป็ นตัวแทนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
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ปัจจัยที่ใช้พิจารณายกเลิกให้การส่งเสริมบางกิจการ


เป็ นกิจการที่มีมลู ค่าเพิ่มตํา่ การใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับตํา่ กระบวนการผลิตไม่ซบั ซ้อน
การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆ มีน้อย ใช้แรงงานเข้มข้น และสามารถดําเนินกิจการได้
เอง โดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั การส่งเสริม (เช่น การเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponics การฆ่าและ
ชําแหละสัตว์ ยางขัน้ ต้น บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน สิ่งของจากกระดาษ
กระดาษทราย สิ่งปรุงแต่งสําหรับประทินร่างกาย เครื่องดื่มชา-กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ลูกอม
ช็อกโกแล็ต หมากฝรัง่ แห-อวน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่อาศัยสําหรับผูม้ ีรายได้น้อย
หรือปานกลาง)



มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก หรือใช้พลังงานสูง (เช่น การถลุงแร่ เหมืองหินอ่อนหรือหินแกรนิต
การผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน การผลิตเฟอร์โรอัลลอย การฟอกหนังสัตว์)



เป็ นกิจการสัมปทาน หรือกิจการผูกขาดที่รฐั คุ้มครองอยู่แล้ว (เช่น ทางสัมปทาน โทรคมนาคม
ดาวเทียม บริการโทรศัพท์ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน)



ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ กิจการโรงพยาบาล ขัดกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ)
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นโยบายส่งเสริมแบบบูรณาการเฉพาะสาขา
กลุ่มที่ BOI จะส่งเสริมในลักษณะเป็ น Package เฉพาะสาขา
โดยบูรณาการร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
Agenda

ตัวอย่างหน่ วยงานภาคี

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สสว., SME Bank,
สถาบันพัฒนา SME, สถาบันอิสระต่างๆ
สนง.เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ,
สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู,้
สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ, กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ,
สถาบันวิจยั แฟชันฯ,
่ กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
(สกส.), กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)
การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชัน่

การส่งเสริมกิจการและกิจกรรมเพื่อสังคม
(Social Enterprise and CSR)

หรือ นโยบายเฉพาะอื่นๆ ของรัฐบาลหรือกระทรวงอุตสาหกรรม
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2
จาก
สู่

ส่งเสริมตามประเภทกิจการ
(Sector-based Incentives)
ส่งเสริมให้ทาํ กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ กบั
ประเทศ (Merit-based Incentives)
24

การนําหลัก Merit มาใช้ เพื่อจูงใจให้นักลงทุนพัฒนา
ความสามารถและยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้สงู ขึน้
สิทธิประโยชน์ พืน้ ฐาน
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

โครงการขยาย หมายถึง
โครงการลงทุนโดยบริษทั เดิม
และลงทุนในผลิตภัณฑ์เดิม
โดยไม่มีกระบวนการผลิตหรือ
เทคโนโลยีที่สงู ขึน้

สิทธิประโยชน์ ตามคุณค่า (Merit)
(สําหรับกิจการในกลุ่ม A1 A2 A3 เท่านัน้ )

R&D (ทัง้ ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั หรือสนับสนุน
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร)
ให้สทิ ธิฯ เพิม่ ตามสัดส่วน R&D ต่อยอดขาย
1% หรือไม่น้อยกว่า 150 ล. ยกเว้น CIT เพิม่ 1 ปี
2% หรือไม่น้อยกว่า 300 ล. ยกเว้น CIT เพิม่ 2 ปี
3% หรือไม่น้อยกว่า 450 ล. ยกเว้น CIT เพิม่ 3 ปี
และปลด Cap

สิทธิประโยชน์
ที่จะได้รบั

สิ่งแวดล้อม (ได้รบั มาตรฐาน ISO 14000 หรือ
Carbon Footprint หรือมาตรฐานอื่นที่คณะ
กรรมการฯ เห็นชอบ) ยกเว้น CIT เพิม่ 1 ปี
การตัง้ สถานประกอบการในนิคมฯ หรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริม ยกเว้น CIT
เพิม่ 1 ปี
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แนวทางการพิจารณาโครงการ
ประเด็นพิจารณา

ข้อมูลที่ใช้พิจารณา

1 ประโยชน์ ต่อการ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ

• มูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน (บาท/คน)
• ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายเงินเดือน (%)
• กรรมวิธีการผลิตที่ทนั สมัย มีความซับซ้อน และใช้เครื่องจักรใหม่ (กรณี เครื่องจักร
เก่าใช้แล้วจากต่างประเทศที่จะได้รบั ยกเว้นอากร ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่ปี
ที่ผลิตถึงปี ที่นําเข้า และต้องได้รบั ใบรับรองประสิทธิภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้)

2 ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

• มีระบบป้ องกันสภาพแวดล้อมเป็ นพิษ และการบําบัดกากของเสีย นํ้าเสีย
ฝุ่ นละอองหรือไอเสียที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
• ยอดขายต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน (%)

3 ความเป็ นไปได้
ของโครงการ

• อัตราหนี้ สินต่อทุนของบริษทั [โครงการริเริ่มต้องมีอตั ราส่วนหนี้ สินต่อทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส่วนโครงการขยายจะพิจารณาความเหมาะสมเป็ นรายกรณี ]
• IRR และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
• สําหรับโครงการที่มีเงินลงทุนมากกว่า 750 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) จะต้องแนบรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
• ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ และระยะเวลาดําเนินธุรกิจในไทย
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3
จาก
สู่

ส่งเสริมตามเขตพืน้ ที่ (Zones)
ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่
ในภูมิภาค (New Regional Clusters)

27

ยกเลิก Zoning และสร้างคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่
ในแต่ละภูมิภาค (Regional Clusters)
1. ยกเลิกการแบ่งเขต 1-3 แม้ว่า Zoning จะประสบความสําเร็จในอดีต ทําให้เกิด
หัวเมืองใหม่ แต่ส่วนใหญ่ยงั กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกและรอบๆ กรุงเทพฯ
เช่น ระยอง ชลบุรี อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เป็ นต้น ขณะที่พืน้ ที่
เขต 3 ส่วนใหญ่ ยังขาดปัจจัยพืน้ ฐานที่จะรองรับการลงทุน

2. สร้างการกระจุกตัวใหม่ของการลงทุน ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่
ในภาคต่างๆ หรือบริเวณชายแดน ตามนโยบายการพัฒนาพืน้ ที่เฉพาะของรัฐบาล
หรือกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง BOI จะกําหนดสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมเป็ นรายกรณี
อีกทัง้ จะประสานงานเชิงรุกเพื่อให้มีมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การสร้างความ
พร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและพืน้ ที่รองรับอุตสาหกรรม การลดค่าสาธารณูปโภค
การพัฒนาบุคลากร มาตรการสนับสนุนทางการเงินหรือภาษี ต่างๆ เป็ นต้น
28

แนวทางการส่งเสริม Regional Clusters
จัดตัง้ “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่ในภูมิภาค”
(ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

1. กําหนดคลัสเตอร์ที่
ต้องการส่งเสริม

• กําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ และต้องการผลักดันให้เกิดเป็ นคลัสเตอร์ใหม่ในภูมิภาค

2. กําหนดพืน้ ที่เป้ าหมาย

• กําหนดพืน้ ที่เป้ าหมายที่มีศกั ยภาพของแต่ละคลัสเตอร์ ซึ่งจะพิจารณาจาก
แผนพัฒนาพืน้ ที่เฉพาะของรัฐบาลหรือกระทรวงอุตสาหกรรม ความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน แรงงาน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ รวมทัง้ จะให้
ความสําคัญกับความต้องการของคนในพืน้ ที่ และความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายในพืน้ ที่ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีความเป็ นไปได้ที่คลัสเตอร์จะเกิดได้จริง

3. กําหนดสิทธิประโยชน์
และมาตรการสนับสนุน

• ประสานงานเชิงรุกและหารือกับทุกฝ่ าย เพื่อร่วมกันพิจารณากําหนดสิทธิ
ประโยชน์ และมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับแต่ละคลัสเตอร์

4. ผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนในคลัสเตอร์

• ทํางานร่วมกับทุกฝ่ าย เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในแต่ละคลัสเตอร์ ทัง้ จาก
นักลงทุนในท้องถิ่น นักลงทุนไทยจากพืน้ ที่อื่น หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ
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่ยาง
ัต อ
ว

New Regional Clusters
 คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมอาหารแปรรูป
 คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมอาหารฮาลาล
 คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมยางพารา
 คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมแฟชัน่
 คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมอากาศยาน
 คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30

4
จาก

ส่งเสริมโดยเน้ นการให้สิทธิประโยชน์ ภาษี
(Tax Incentives)

สู่

ส่งเสริมโดยเน้ นการอํานวยความสะดวก
ให้เกิดการลงทุน (Facilitation)
31

การสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี
• บรรยากาศการลงทุนที่ดีจะมีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุนที่มีคณ
ุ ภาพเข้าสู่ประเทศ
• การจัดอันดับบรรยากาศการลงทุนของไทยคงเดิม ขณะที่ประเทศคู่แข่งดีขึน้
A.T. Kearney FDI Confidence Index

Ranking on the ease of doing business

Unit: Ranking

Unit: Ranking

9

ID

18
25

12
18

MY
TH

99

VN

128

ID

10 MY
14 VN
16

16 TH

21
23
25

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.

104
135

Source: Doing Business Report, World Bank

32

การเพิ่มบทบาทใหม่ๆ ของ BOI เพื่อสนับสนุนการลงทุน
การดําเนินการ

บทบาทด้านต่างๆ
การสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวก




เป็ นหน่ วยงานหลักในการประสานงานและผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบ
และลดอุปสรรคในการลงทุน ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านการลงทุน เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ด้านการลงทุนที่ดีของประเทศไทย
บูรณาการเครื่องมือสนับสนุนของหน่ วยงานต่างๆ ในลักษณะ Package
อํานวยความสะดวกผ่านสิทธิประโยชน์ Non-tax และบริการที่เป็ นเลิศ ทัง้ ก่อน
และหลังการลงทุน ในลักษณะ One Start & One Stop Service
เป็ นศูนย์ให้ข้อมูลและคําปรึกษาด้านการลงทุนเชิงลึก
สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กบั นักลงทุนไทย-ต่างชาติ (CRM)

การสร้าง Regional Cluster



ประสานงานเชิงรุกเพื่อทําให้เกิด Regional Cluster ในภูมิภาคหรือพืน้ ที่ชายแดน

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม



ขยายบทบาทของหน่ วย BUILD ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ

การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับภาคอุตสาหกรรม



เชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน กระทรวงแรงงาน และสถาบันการศึกษาทัง้ ระดับ
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา (University – Industry Linkage)

การส่งเสริมลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ



บริการข้อมูลและคําปรึกษา / สัมมนาและฝึ กอบรม / ประสานงาน / อํานวยความ
สะดวก / จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
33







5
จาก

ส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป็ นหลัก
(Inbound)

สู่

ส่งเสริมการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
(Inbound & Outbound)
34

ความสําคัญของการส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ
• การลงทุนไทยในต่างประเทศมีความจําเป็ นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดด้านทรัพยากรในประเทศ และเพื่อแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ แต่ในปัจจุบนั ตัวเลขของไทยยังค่อนข้างตํา่ เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน
• BOI ถูกคาดหวังให้เป็ นเจ้าภาพหลักในการกําหนดยุทธศาสตร์ ประเทศและอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย รวมถึงการพัฒนาเครือ่ งมือสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ODI flows from Southeast Asia*
Unit: USD bln

21 SG
13 MY
12
3
1

Source: UNCTAD

5 TH
3 ID
1 VN
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ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในประเทศ สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ และเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก
วัตถุประสงค์
1. แสวงหาวัตถุดิบที่ไทย
ขาดแคลน
2. ขยายตลาดให้กบั สินค้า
หรือบริการในประเทศ

ตัวอย่างอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
อัญมณี เหมืองแร่ ฟอกหนัง
ประมง ป่ าไม้ พลังงาน เหล็ก
การเลี้ยงโคนม
ผลิตภัณฑ์อาหาร กิจการก่อสร้าง
กิจการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
พลาสติก (โดยเฉพาะของใช้ใน
ครัวเรือน) อาหารสัตว์ สํานักงาน
ขายและศูนย์กระจายสินค้า

3. รักษาฐานตลาดหรือขยาย เสื้อผ้าสําเร็จรูป รองเท้า
ตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก เครือ่ งประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้ า
(ปัจจุบนั สินค้าหลายชนิด
สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน เพราะต้นทุนใน
ประเทศสูงขึน้ )

รูปแบบการลงทุน
ร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น เพื่อ
ผลิตวัตถุดิบหรือแปรรูปขัน้ ต้นส่ง
มาป้ อนอุตสาหกรรมในประเทศ
ลงทุนเองหรือร่วมทุนกับนัก
ลงทุนท้องถิ่น ผลิตสินค้า
สําเร็จรูปเพื่อรองรับการส่งออก
วัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสําเร็จรูป
จากประเทศไทย
ลงทุนเองหรือร่วมทุนกับ
นักลงทุนท้องถิ่น หรือว่าจ้าง
นักลงทุนท้องถิ่นผลิต เพื่อส่งออก
ไปยังประเทศที่สาม โดยอาศัย
ประโยชน์ จากต้นทุนที่ตาํ่ กว่าไทย
และสิทธิ GSP
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การกําหนดประเทศเป้ าหมาย


ลําดับ 1 อินโดนี เซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา



ลําดับ 2 จีน อินเดีย และอาเซียนอื่นๆ



ลําดับ 3 ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา

2
3

1
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บทบาทการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
จัดตัง้ “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ” โดยมี รมว.
อุตสาหกรรม เป็ นประธาน เพื่อกําหนดนโยบายและเครือ่ งมือสนับสนุนต่างๆ
ทัง้ มาตรการด้านภาษี อากร มาตรการด้านการเงิน และมาตรการอื่นๆ ที่จาํ เป็ น
 จัดตัง้ “สํานักส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ” (อยู่ในขัน้ ตอนกฤษฎี กา)

จัดตัง้ Body
รับผิดชอบ



ให้ข้อมูล &
องค์ความรู้



สํารวจลู่ทาง
การลงทุน
ประสานงาน
แก้ปัญหา

จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดอบรมหลักสูตรสร้าง
นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ (ขณะนี้ อยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 3-4)
 จัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
นักลงทุนอย่างครบวงจร พร้อมมีทีมที่ปรึกษา ช่วยเหลือแนะนํานักลงทุนไทยใน
การไปลงทุนในประเทศเป้ าหมาย
 ศึกษาลู่ทางการลงทุนเชิงลึกในอุตสาหกรรมเป้ าหมายสาขาต่างๆ
 จัดสัมมนาเผยแพร่ล่ท
ู างการลงทุน ในหัวข้อต่างๆ เช่น กฎระเบียบในการทําธุรกิจ
ในต่างประเทศ โอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เป็ นต้น


นํานักลงทุนไทยไปสํารวจลู่ทางการลงทุนและหารือกับหน่ วยงานรัฐในต่างประเทศ




ประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กบั นักลงทุน
เจรจา G to G ในประเทศเป้ าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและลดอุปสรรค
ของนักลงทุน
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6
จาก
สู่

การวัดผลจากมูลค่าคําขอฯ (Applications)
การวัดผลจากคุณค่าของโครงการลงทุน
(Outcomes)
39

การกําหนดตัวชี้วดั ของ BOI ในอนาคต
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถใน
• จํานวนโครงการและมูลค่าการลงทุนในกิจการกลุ่ม A
การแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มของ • ตัวชี้วดั ด้าน R&D เช่น จํานวนโครงการที่ได้รบั การส่งเสริมทํา
R&D, มูลค่า R&D ต่อยอดขายอุตสาหกรรม (R&D Intensity),
ภาคอุตสาหกรรม
จํานวนการจดสิทธิบตั ร เป็ นต้น
• มูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน (Value added per worker)
• มูลค่าการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
• ผลการสํารวจบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทย
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว • จํานวนบริษทั ที่ได้รบั มาตรฐาน ISO 14000, Carbon Footprint
หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
• จํานวนกิจการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รบั การส่งเสริม
ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อตุ สาหกรรม
ใหม่ในภูมิภาค

ความสําเร็จของการสร้างคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่ ทัง้ จํานวน
โครงการ เงินลงทุน และผลประโยชน์ ที่เกิดขึน้

ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

มูลค่าการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
เป้ าหมายและประเทศเป้ าหมาย
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากการปรับยุทธศาสตร์ใหม่

ประเทศ

• มีบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึน้
• ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ และสามารถยกระดับ Value Chain
ของภาคอุตสาหกรรม
• เกิดคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมใหม่ในแต่ละภูมิภาคหรือพืน้ ที่ชายแดน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมลํา้
• ภาระทางการคลังลดลง และมีการใช้สิทธิประโยชน์ ด้านภาษี อากรอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

นักลงทุน

• มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ จากการได้รบั สิทธิประโยชน์ ทงั ้ Tax และ Non-tax
โดยเฉพาะมาตรการ Merit-based ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตอย่างยังยื
่ น
• ได้รบั บริการและการอํานวยความสะดวกที่ดีขึน้ จาก BOI ทัง้ ก่อนและหลังการลงทุน
ทัง้ การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

BOI

• เป็ นองค์กรหลักที่ชี้นําทิศทางและดูแลการลงทุนภาคเอกชนในภาพรวม
• เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดําเนินนโยบายโดยให้ความสําคัญกับการกําหนด
เป้ าหมายที่ชดั เจน และสามารถวัดผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม
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3. กรอบเวลาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่
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กรอบเวลาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่
การดําเนินการ

กําหนดเวลา

1. จัดสัมมนารับฟั งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ใหม่

ม.ค. - ก.พ. 2556

2. นําเสนอผลการสัมมนา พร้อมรายละเอียดยุทธศาสตร์ใหม่ต่อ
คณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

มี.ค. 2556

3. ประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์และหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนใหม่
อย่างเป็ นทางการ

มี.ค. 2556

 คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่กลางปี 2556 เป็ นต้นไป
 จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ใหม่ ทัง้ ในส่วนกลาง ภูมิภาค และ

ต่างประเทศ ตัง้ แต่เดือน เม.ย. 2556 เป็ นต้นไป
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สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม

