
กระทรวงการคลังได้จัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559  
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
และความเข้าใจของมาตรการและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม 

การลงทุนให้ปี 2559 เป็นปีทองแห่งการลงทุนของประเทศไทย และแนวนโยบาย 
ในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศอ่ืนๆ ช่วงเช้าเป็นการเสวนา 
ในหัวข้อมาตรการและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559  
(2016 The Year of Investment) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ 
และเอกชนประมาณ 200 คน

นายเกยีรติชัย โสภาเสถยีรพงษ์ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงการคลงั 
กลา่วเปิดการสมัมนาวา่ หากพจิารณาตวัเลขการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 พบว่า เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัว 
อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป แต่ในปี 2559 เศรษฐกจิไทยกยั็งคงเผชญิกบัแนวโนม้ 
ปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลกอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
1. เศรษฐกจิโลกท่ีอาจจะยังไมฟ้ื่นตวัเตม็ท่ีและยังเปราะบาง   2. ความผนัผวน 
ของตลาดการเงินโลกซ่ึงมีสาเหตุมาจากการดำาเนินนโยบายการเงิน 
ของประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกัน 3. ความผันผวน
ของราคาสนิคา้เกษตร ดงันัน้ปี 2559 จงึเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเรง่ผลกัดนั 
ให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยลดการพึ่งพิง
จากอุปสงค์ภายนอกประเทศและเกิดความสมดุลในโครงสร้างเศรษฐกิจ
มากข้ึน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศไทยอีกด้วย

การเสวนาในช่วงเช้าหัวข้อ “มาตรการและนโยบายภาครัฐ 
ในการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิคือ  
1. นายกฤศ จนัทรส์วุรรณ ผูอ้ำานวยการสำานกัขับเคลือ่นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ 
ของประเทศ สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม   2. นายนฤตม ์เทอดสถรีศกัดิ ์
ผูอ้ำานวยการสำานกัยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการลงทุน สำานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 3. นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อำานวยการสำานักนโยบาย 
และแผนรฐัวสิาหกจิ สำานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ  4. นางสาว
สุมาลี สถิตชัยเจริญ ผู้อำานวยการสำานักนโยบายภาษี สำานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง สรุปสาระจากการเสวนาได้ ดังนี้

นายกฤศ จันทร์สุวรรณ กล่าวถึงทิศทางนโยบายอุตสาหกรรมไทย 
ในอนาคตว่าจะต้องเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม  
ดังนัน้ รฐับาลจงึไดม้กีารกำาหนดทิศทางในการขับเคลือ่นโดยมุง่สูอุ่ตสาหกรรม
สร้างสรรค์ท่ีสมดุลและย่ังยืน ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบ
คลสัเตอรแ์ละ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 2. พัฒนาผูป้ระกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมรวมถึงวิสาหกิจชุมชน 3. ยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีด 
ความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของไทย 
จากอนัดบัปัจจบัุนท่ี 51 ไปสูอ่นัดบัท่ี 45 ข้ึนไป ตามการจดัลำาดบัประเทศของ 
IMD พรอ้มกบัขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมโดยมุ่งสู ่10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาภาครัฐทั้งกระทรวง 
การคลังและ BOI ได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนเป็นจำานวนมาก  
โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้  
โดยผูข้อรบัการสง่เสรมิการลงทุนจะไดส้ทิธปิระโยชนท้ั์งทางภาษีและมิใช่ภาษี 
ซ่ึง BOI มีนโยบายในการสง่เสรมิการลงทุนหลายรปูแบบ คอื 1. การให้สทิธิ 
ประโยชน์ตามประเภทกิจการ 2. การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่า

2559 ปีทองแห่งการลงทุนของไทย

ของกิจการ 3. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นท่ี 4. สิทธิประโยชน์สำาหรับ 
SMEs 5. มาตรการเร่งรัดการลงทุน 6. มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ ท้ังนี ้ไดม้กีารยกตวัอย่างการให้สทิธปิระโยชน ์
ในการส่งเสริมการลงทุนผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ
คลสัเตอร ์และนโยบายการสง่เสรมิการลงทุนผา่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ  
ซ่ึงเป็นการให้สิทธิประโยชน์ในเชิงพื้นท่ีร่วมกับเป็นการให้สิทธิประโยชน์
ตามคุณค่าของกิจการ

นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้จัดทำา
มาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ดังนี้

1. สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจการ SMEs แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
มาตรการด้านการเงินและมาตรการด้านภาษี สำาหรับมาตรการทางการเงิน 
ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อดอกเบ้ียต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ให้แกผู่ป้ระกอบการ SMEs (Soft Loan) โครงการค้ำาประกนัสนิเช่ือ Portfolio 
Guarantee Scheme และมาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน
โดยจดัตัง้เป็นกองทุนรว่มลงทุน ในสว่นของมาตรการดา้นภาษีประกอบดว้ย  
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ SMEs เหลือ 10% เป็นเวลา  
2 รอบระยะเวลาบัญชี มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะ
เวลาบัญชีสำาหรับกิจการ New Start-up

2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ัวไป ประกอบด้วย 3 มาตรการ 
ได้แก่ 1) มาตรการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าสำาหรับการลงทุนในทรัพย์สิน 
ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการดำาเนนิธรุกจิของกจิการ 2) มาตรการหักค่าใช้จา่ยในการวจิยั 
และพัฒนาได้ 3 เท่าและ 3) มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค โดยการยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต อากรขาเข้า (ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้สามารถหัก 
คา่เสือ่มไดเ้ตม็จำานวน สำาหรบัรถยนตต์น้แบบท่ีผลติในประเทศหรอืนำาเขา้มา 
เพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะในประเทศไทย

3. สิทธิประโยชน์ในการลงทุนใน New Growth Engine สำาหรับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมตลอดจนการให้แรงจูงใจทางการเงินสำาหรับ
กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายผา่นกองทุนเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขัน
สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

4. สิทธิประโยชน์พิเศษสำาหรับการลงทุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐาน 
ในการลงทุนใน AEC โดยให้สทิธปิระโยชนส์ำาหรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
ตามแนวชายแดนเป็นการท่ัวไปหากไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI และสิทธิประโยชน์ในการจัดตั้งสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)

นายชาญวิทย์ นาคบุรี กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีทองของภาครัฐวิสาหกิจดังนี้ 
1. เป็นปีแห่งการลงทุนของรฐัวิสาหกจิ โดยมตคิรม. เม่ือวันท่ี 22 ก.ย. 2558 
เห็นชอบงบลงทุนประจำาปีงบประมาณ 2559 วงเงนิเบิกจา่ยจำานวน 593,167 
ลา้นบาท โดยภาครฐัวสิาหกจิมบีทบาทสำาคญัในการผลกัดนัเงนิลงทนุเขา้สู่
ระบบเศรษฐกจิไทย  2. รฐับาลไดมี้มาตรการ PPP Fast Track เพ่ือลดข้ันตอน 
การดำาเนินการจากเดิม 25 เดือนลดเหลือ 9 เดือน และขจัดปัญหา 
การให้ภาคเอกชนมารว่มลงทุนกบัรฐับาล โดยโครงการท่ีภาคเอกชนรว่มลงทุน 
กับรัฐบาลผ่านมาตรการ PPP Fast Track ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า 
สายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน  
และโครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง 2 สาย (สายบางปะอนิ-นครราชสมีา  

และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี) 3. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่อการระดมเงินทุนในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง (Green Field Project)  
และโครงการท่ีมีความเสี่ยงต่ำา (Brown Field Project) รวมท้ังเป็นการ 
ลดภาระเงินลงทุนของภาครัฐ

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “แนวนโยบายในการสง่เสรมิการลงทุน 
(Investment Promotion and Policy)” โดยไดร้ับเกียรติจากผูเ้ชี่ยวชาญจาก
ธนาคารโลก คือ Mr. Xavier Forneris, Senior Investment Policy Officer, 
Trade and Competitiveness, World Bank และ Mr. Harald Jedlicka, 
Senior Investment Policy Officer, Trade and Competitiveness, World 
Bank ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

Mr. Xavier Forneris กล่าวถึงภาพรวมการลงทุนทางตรงจาก 
ต่างประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยปัจจัยสำาคัญท่ีมีผลต่อ
ความม่ันใจของนักลงทุนต่างชาติ คือความมีเสถียรภาพทางการเมือง 
นอกจากนี้ประเทศไทยมีโอกาสในการดึงดูดการค้าและการลงทุนจาก 
ตา่งประเทศเนือ่งจากเป็นสว่นหนึง่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทย 
ควรดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ คือการคุ้มครอง
การลงทุนระหว่างประเทศ เช่น ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ  
(International Investment Agreements: IIAs) และความตกลงเพ่ือการสง่เสรมิ 
และคุ้มครองการลงทุนทวิภาคี (Bilateral Investment Treaty: BIT)  
ซ่ึงจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นประเด็น 
เกี่ยวกับการไม่เลือกประติบัติ การประติบัติเย่ียงคนชาติ การคุ้มครอง 
การยึดทรัพย์ การประกันการเวนคืน และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ 
การลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ หากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพ้ืนแปซิฟิก (TPP) จะสร้างโอกาส 
และส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศอีกด้วย

Mr. Harald Jedlicka กลา่วว่า นโยบายการลงทุนไมไ่ดเ้ป็นเพยีงการให้
สทิธปิระโยชนแ์กก่ารลงทุนทางตรงเท่านัน้ แตค่วรดำาเนนิควบคูไ่ปกบันโยบาย
การลงทุนอ่ืนๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรหาอุตสาหกรรม 
เป้าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให้สามารถให้สทิธปิระโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม ปัจจบัุน
พบว่าประเทศไทยขาดแรงงานท่ีมีทักษะ ควรเปิดให้มีผู้เช่ียวชาญจาก 
ตา่งประเทศเข้ามาทำางานมากข้ึนเพือ่ให้มีการถา่ยทอดความรูเ้พือ่เสรมิสรา้ง 
ทักษะให้กับแรงงานในประเทศ และควรมีการส่งเสริมการลงทุน 
ในต่างประเทศเพื่อดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้  
ได้ยกตัวอย่างนโยบายการลงทุนของประเทศคอสตาริก้า ซ่ึงมีการกำาหนด
สทิธปิระโยชนเ์จาะจงเพ่ือสนบัสนนุธรุกจิดา้นเทคโนโลยี มีการกำาหนดกลยุทธ์
ท่ีชัดเจนร่วมกับภาคเอกชนโดยจัดทำา MOU ร่วมกัน จัดตั้งองค์กรกลาง 
เพื่อดูแลการลงทุน รวมถึงการอุดหนุนเพ่ือฝึกอบรม และได้เสนอ
แนวทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยโดยให้พิจารณา 
ความเหมาะสมของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายการลงทุน  
การให้สิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา 
โดยเฉพาะการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน 
ควรจัดให้มีศูนย์กลางฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศเพื่อให้เห็นภาพรวม
และกำาหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง


