
คณะท ำงำนสง่เสรมิกำรลงทนุภำคเอกชน:

10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำย
กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนำคต

New Engine Of Growth
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10 ปีทีผ่า่นมา:ลงทนุนอ้ย..ขยายตวัต า่

กำรลงทนุขยำยตวัต ำ่จำก 9%  2%
เป็นกำรลงทนุเพือ่ซอ่ม..มำกกวำ่..เพือ่สรำ้ง

ท ำให ้GDP ขยำยตัวต ำ่จำก 5% 3%
รำยไดน้อ้ย-สง่ออกแขง่ขนัไมไ่ด ้

การลงทุน %
GDP %

ปญัหาโครงสรา้ง..ลงทนุนอ้ย..เศรษฐกจิขยายตวัต า่..แขง่ขนัไมไ่ด้

10 ปีทีผ่า่นมา: เงนิลงทนุมาไทยนอ้ยลง

สว่นแบง่ FDI จำกตำ่งประเทศ
มำไทย/อำเซยีน จำก 30% 20%

ลดลง 6% ทกุปี
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ลงทนุเพิม่ 10 %   GDP เพิม่   5-6%

เงือ่นไข
1) ตอ้งเป็นกำรลงทนุ “เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่” อกีเทำ่ตัว

 อตุสำหกรรมอนำคต ทัง้เกษตร-อตุสำหกรรม-บรกิำร

2) ตอ้งเป็นกำรลงทนุ “เพือ่สรา้งความสมดลุ”
 วำงแผนแตล่ะอตุสำหกรรมอนำคตทัง้ คน-

สิง่แวดลอ้ม-เทคโนโลยี
 ลดควำมเหลือ่มล ้ำโดยกระจำยกำรลงทนุออกนอก

พืน้ทีน่อกกรงุเทพฯ

หมำยเหต:ุ เมือ่กอ่น (2000-5) ลงทนุ 1% GDP เพิม่ 0.7%
ขณะนี้ (2006-14) ลงทนุ 1% GDP เพิม่แค ่0.3%

เพือ่กา้วสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแลว้
ภายในปี 2575 เศรษฐกจิไทยตอ้ง
ขยายตวั ประมาณรอ้ยละ 6 ตอ่ปี

1 เหรยีญสหรัฐตอ่คนตอ่ปี

Asset
based

ประเทศพฒันาแลว้ 
ภายในปี 2575

รายได้
ประชากร
5,4101

Knowledge 
based

รายได้
ประชากร
12,7461

17 ปีขา้งหนา้

6%/ปี

ภารกจิของประเทศ: ลงทนุเพิม่ 10%ทกุปี เพือ่สรา้งพลงัใหก้บั

ประเทศ
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GDP calculation back up
Baseline in 2014 Normal case from HIS in 2030

New GDP 2030, in

2014 USD mn. Indirect/Induced effect

Real GDP in 

2014 USD mn.

Real GDP in 2014 

USD mn.

CAGR

2014-2030

Global

top decide 

Real GDP 

2030

Increase 

fr. 2014

Increase fr.

2030 (THB mn)

VA/ GO 

ratio

Increase fr.

2030

Gross output 

(THB mn)

Total 

multipler,

USD 2005

Multiplier

(THB mn)

0.45 13,251.22 209,156.24

0.83 1,303,143.62

0.39

48,507.99 

478,644.61

0.42 651,302.34

Sectors

0.01 492,795.23

0.01 1,568,544.41

0.03 1,237,008.73 0.74 34,516.51 912,067.42

0.00 481,024.38 0.46 10,135.12 222,253.71

5.07%15,226.95 27,404.81 3.74% 33,616.99 18,390.04 155,353.826,212.18Food

2,755.54 4,296.04 2.81% 4,296.04Mining 

6,874.03 3,289.69 -4.50% 3,289.69Oil & gas

4,329.90 5,976.76 2.04% 5,976.76Textile & apparel

4,552.13 6,845.22 2.58% 6,845.22Chemicals

6,179.09 10,492.13 3.36% 10,492.13Rubber & plastic products`

6,092.67 10,913.39 3.71% 10,913.39Mineral-based products

3,493.85 6,898.44 4.34% 6,898.44Basic & fabricated metals

21,144.70 43,006.86 4.54% 5.99% 53,619.53 32,474.82 265,400.7910,612.66Automotive

4,782.93 9,541.10 4.41% 9,541.10Other manufacturing

22,224.99 26,133.59 1.02% 26,133.59Manufacturing residual

11,662.13 20,805.03 3.68% 20,805.03Utilities

8,852.46 17,620.55 4.40% 17,620.55Construction

31,293.38 55,074.30 3.60% 55,074.30Wholesale

11,346.09 19,481.06 3.44% 19,481.06Retail

9,817.10 17,823.02 3.80% 17,823.02Sale of motor vehicle

28,778.45 54,635.08 4.09% 54,635.08Transport

28,373.94 53,205.82 4.01% 53,205.82Finance

4,825.09 10,800.54 5.17% 10,800.54Public

14,185.59 24,721.01 3.53% 24,721.01Education

26,686.83 48,488.26 3.80% 48,488.26Real estate

5,922.63 12,465.11 4.76% 12,465.11Healthcare

9,484.38 18,020.54 4.09% 18,020.54Social and private 

household

367,5563.00 630,792.31 3.43% 670,177.00Grand total

18,303.87 34,334.15 4.01% 6.12% 47,327.68 29,023.81 324,941.3212,993.53Electronics

17,716.09 32,577.28 3.88% 5.69% 42,924.83 25,208.74 258,770.6710,347.54Tourism

11,961.01 11,961.01 N/A 0.39 186,102.47Other discrepencies as a 

result of grouping

0.68 337,441.40

0.40 196,466.39

0.39 463,887.67 0.40 9,765.42 184,304.443.73%30,697.19 43,981.51 2.27% 24,464.11 279,583.2311,179.78Agriculture 33,616.99

1 From supply chain 2 From spending of employee

Value add to gross output

ratio

Indirect multiplier2

Induced multiplier1
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วเิคราะห ์
4 แนวโนม้โลกอนำคต..กบัไทย

• เทคโนโลยใีหม่ 12 อยำ่ง
• กำรเชือ่มโยงเศรษฐกจิ.สงัคม.คน
• กำรรวมเป็นเมอืง
• สงัคมผูส้งูอำยุ

สมัภาษณ ์ ผูล้งทนุ 70+ รำย
• ตำ่งประเทศและในประเทศ 
• เจำะผูล้งทนุและเจำ้ของเทคโนโลยี

ชัน้น ำ (จนี-ญีปุ่่ น-เกำหลใีต ้ยโุรป 
สหรัฐอเมรกิำ)

หารอื   กบั 15 หน่วยงำน  
• คณะท ำงำนสง่เสรมิกำรลงทนุ

ภำคเอกชน

น าเสนอ ทำ่น รมต.คลงั..รอง นรม.

น ำเสนอ นำยกรัฐมนตรี

First S-Curve: ยกระดบัอตุสาหกรรม
ปจัจบุนัเพือ่ตอ่ยอดการเจรญิเตบิโต

ยานยนตแ์หง่อนาคต

ทอ่งเทีย่วระดบัคณุภาพ

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

เกษตรเชงิประสทิธภิาพ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

อาหารแหง่อนาคต

อตุสาหกรรมชวีภาพ: พลงังาน-เคมชีวีภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมดจิติอล

อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ 

อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพ

New S-Curve: พฒันาอตุสาหกรรมอนาคต
เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิไทยแบบกา้วกระโดด

ระยะสัน้ถงึปำนกลำง ระยะยำว

1 2

5+5 อตุสาหกรรมเป้าหมาย.. ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ + 
เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม่
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การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ดจิติอล

อตุสาหกรรม
การแปรรปู
อาหาร 

อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิ
สอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรม
ยานยนต์
สมยัใหม่

อตุสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่ว

กลุม่รายไดด้แีละ
การทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่
อตุสาหกรรม

เชือ้เพลงิ
ชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร 

อตุสาหกรรม
การขนสง่
และการบนิ 

เตมิ 5 
อตุสาหกรรม

ใหม่

พัฒนำจำก

ตอ่ยอด 5 
อตุสาหกรรม

เดมิ

การพฒันาอตุสาหกรรมใหมม่รีากฐานสบืเนือ่งมาจากการตอ่ยอดอตุสาหกรรม
ปจัจบุนั 
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การตอ่ยอดอตุสาหกรรมเดมิ จะสามารถเพิม่รายไดป้ระชากรไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 70 จากเป้าหมาย อกีรอ้ยละ 30 จะมาจากอตุสาหกรรมใหม่

367.6

173.1

786.4

946.332.5

159.9

48.5

13.3
9.8

10.1
34.5

การ
ทอ่งเทีย่ว
กลุม่รายได้
ดแีละการ
ทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ

อเิล็กทรอ-
นกิสอ์จัฉรยิะ 

24.5
18.4

ยานยนต์
สมยัใหม่

เป้ำหมำยของ
ประเทศไทย

25.2

อตุสาห-
กรรมใหม่

อตุสำหกรรม
อืน่ๆ2

29.0

การแปร
รปูอาหาร 

การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ปัจจบุัน

ผลติภัณฑม์วลรวมของประเทศไทย, พันลำ้นเหรยีญสหรัฐในมลูคำ่ปี 25571 ขอ้มลูเบือ้งตน้

SOURCE: WorldBank; Global insights; NESDB; Team analysis

1 Converted from GNI per capital and population; using conversion rate from GNI to GDP from historical data. Back up calculation available. Then adjust GDP contribution in 2005 USD 
terms from global insights to real 2014 terms and match with World Bank. Data available until 2030 2 Growth rate projected by IHS global insights 

3 Assuming that existing sectors' growth rates will be uplifted to global top decile 4 Calculated from additional GDP growth of 5 existing sectors (Comparing new 
GDP to IHS Global Insights-predicted 2030 GDP) using indirect effect multiplier (from supply chains) and induced effect (from employee spending)

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ1 2

Direct impact

Indirect and induced impact4

70% 30%

เพือ่กา้วสูก่ารเป็น
ประเทศพฒันาแลว้
ภายในปี 2575 
เศรษฐกจิไทยตอ้ง
ขยายตวั ประมาณ
รอ้ยละ 6 ตอ่ปี

1 เหรยีญสหรฐัตอ่คนตอ่ปี

ประเทศพฒันาแลว้ 
ภายในปี 2575

Asset
based

รายได้
ประชากร
5,4101

Knowledge 
based

รายได้
ประชากร
12,7461

17 ปีขา้งหนา้

6%/ปี

เตมิ 5 

อตุสาห-

กรรมใหม่ปจัจบุนั
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อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่

• พัฒนำเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) โดยเริม่จำกกำรประกอบรว่มกบั
ผูผ้ลติ (OEM) เพือ่น ำไปสูอ่ตุสำหกรรมแบตเตอรี ่และระบบขบัเคลือ่นรถไฟฟ้ำตอ่ไป

• ขยำยธรุกจิในหว่งโซค่ณุคำ่ของอตุสำหกรรมยำนยนต ์โดยเฉพำะในดำ้นการ
ออกแบบและจดัท าตน้แบบ (Surface integration design & prototyping) 

• สง่เสรมิกำรใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและความแมน่ย าสงู 
(Catalytic manufacturing)

• พัฒนำธรุกจิอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละชืน้สว่นรถยนตท์ีก่า้วทนัมาตรฐานโลก 
เชน่ ชิน้สว่นระบบควำมปลอดภัย ชิน้สว่นระบบสง่ก ำลงั (Transmission System 
Parts)

• ผลติรถจกัรยานยนต์ (ขนาดมากกวา่ 248 cc) โดยมกีำรขึน้รปูชิน้สว่น
เครือ่งยนต์

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (1/3)

• ยกระดบัอตุสาหกรรมการผลติวงจรรวมทีม่คีวำมซบัซอ้นมำกขึน้

• ผลติระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชใ้นยานยนต ์และอปุกรณ์ทีใ่ชก้บัผลติภัณฑ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ โดยเฉพำะผลติภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู เชน่ อปุกรณ์
โทรคมนำคม 

• ออกแบบและผลติระบบทีอ่ยูอ่าศยัอจัฉรยิะ และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอจัฉรยิะ 
(Smart appliances) ซึง่เชือ่มตอ่กบัเครอืขำ่ยอนิเตอรเ์น็ตได ้(Internet of
Things) 

• ออกแบบและผลติอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสป์ระเภทสวมใส่ เชน่ Fitbits

• กำรออกแบบทำงอเิล็กทรอนกิส ์การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนกิสข์นาดเล็ก
(Microelectronics) และการออกแบบระบบฝงัตวั(Embedded systems)
รวมถงึกำรผลติกจิกำรผลติสำรหรอืแผน่ส ำหรับไมโครอเิล็กทรอนกิส ์
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การเกษตรและเทคโนโลย ี
ชวีภาพ 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่
รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ
สขุภาพ 

• ยกระดบัประสบการณ์และคณุคา่จากการทอ่งเทีย่ว (Value 
Proposition) เพือ่ดงึดดูกลุม่นักทอ่งเทีย่วทีม่รีำยไดป้ำนกลำงถงึสงูจำก
ประเทศแถบเอเชยีแปซฟิิค

• จดัระเบยีบและสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทีห่ลากหลายตำมสถำนที่
ทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่คณุคำ่และประสบกำรณ์ เชน่ กฬีำทำงน ้ำ(Water 
Sports) 

• สนับสนุนธุรกจิการฟ้ืนฟทูางการแพทย ์และศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ 
(Wellness and Rehabilitation) โดยตอ่ยอดจำกอตุสำหกรรมกำร
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพ (Medical tourism) ทีเ่ขม้แข็ง

• สง่เสรมิประเทศไทยในกำรเป็นศนูยร์วมของการแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการระดบันานาชาต ิ(MICE) 

• ธุรกจิเทคโนโลยกีารเกษตรข ัน้สงู เชน่กำรใชร้ะบบเครือ่งรับรู ้(Sensors) 
กำรใชเ้ทคนคิกำรวเิครำะหข์อ้มลูระดบัสงู (Advanced analytics) และระบบ
อตัโนมัติ

• กำรวจัิยและกำรลงทนุทำงเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) เชน่ 
กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและสตัว ์

• อตุสำหกรรมกำรคดัคณุภาพ บรรจ ุเก็บรกัษาพชืผกัผลไม ้หรอื
ดอกไม ้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู เชน่ กำรใชร้ะบบเซน็เซอรต์รวจสอบเนื้อ
ในผลไม ้

• กจิกำรผลติผลติภัณฑจ์ำกยางธรรมชาติ

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (2/3)
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อตุสาหกรรม
การแปรรปูอาหาร 

• อตุสำหกรรมเกีย่วกบักำรเพิม่มาตรฐานดำ้นกำรตรวจสอบยอ้นกลบัใน
กฎระเบยีบควำมปลอดภัยดำ้นอำหำร 

• กลุม่อตุสำหกรรมวจัิยและผลติโภชนาการเพือ่สขุภาพ

— อาหารทีม่กีารเตมิสารอาหาร (Fortified foods) 

— ผลติอาหารไทยไขมนัต า่ พลงังำนต ำ่ และน ้ำตำลต ำ่

— ผลติสารออกฤทธิ ์(Active Ingredient) และสำรสกดัจำก
วัตถดุบิทำงธรรมชำต ิ 

— อาหารทางการแพทย ์(Medical Food) และอาหารเสรมิ 
(Food Supplement)

• อตุสำหกรรมผลติภัณฑอ์ำหำรแปรรปูทีใ่ชโ้ปรตนีจากแหลง่ทางเลอืก
เชน่ โปรตนีเกษตร

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (3/3)

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ1.ksFHPYwArDZvCqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11vpmqvtj/EXP=1203954686/**http:/www.antibiotics.or.jp/jara/tool/logo
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ1.ksFHPYwArDZvCqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11vpmqvtj/EXP=1203954686/**http:/www.antibiotics.or.jp/jara/tool/logo
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หุน่ยนตเ์พือ่หุน่ยนต์ หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสำหกรรมกำรผลติยำนยนต ์กระบวนกำรผลติฉีดพลำสตกิ และ
อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ – หุน่ยนตเ์ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นด ำน ้ำและกำรแพทย์

อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร 

กำรแพทยท์ำงไกลผำ่น ICT เพือ่ตดิตำม ปรกึษำ วนิจิฉัย และรักษำ – ผลติอปุกรณท์ำงกำร
แพทยเ์พือ่กำรวนิจิฉัยและตดิตำมผลระยะไกล (Remote health monitoring devices) –
ยำประเภทชวีวตัถตุน้แบบ (Biologic) และชวีวตัถคุลำ้ยคลงึ (Biosimilar) 

อตุสาหกรรมการ
ขนสง่และการบนิ

กจิกำรสำธำรณูปโภคและบรกิำรเพือ่กำรขนสง่ – ศนูยร์วมกจิกำรโลจสิตกิสท์นัสมยั –
กำรบรกิำรซอ่มบ ำรงุอำกำศยำน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) –
อตุสำหกรรมผลติชิน้สว่นอำกำศยำน (OEM) – ธรุกจิมลูคำ่สงูทีต่อ้งกำรควำมเร็วจำกกำร
ขนสง่ทำงอำกำศ (Time-Sensitive Products) – สถำบันศกึษำและอบรมดำ้นกำรบนิ

เชือ้เพลงิชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

เชือ้เพลงิชวีภำพรุน่ที ่2 – อตุสำหกรรมเคมชีวีภำพครบวงจร โดยกำรพัฒนำอตุสำหกรรม
กลำงน ้ำ – ไบโอพลำสตกิ – เขำ้สู่ Bioeconomy

ดจิติอล Embedded Software, Enterprise Software และ Digital content – E-commerce 
(ขำย-ซือ้-จำ่ย-สง่) – วเิครำะหข์อ้มลูของและผูบ้รโิภค (Consumer insights Analytics
and Data Center) – Cloud Computing – Cyber security – Internet of Things–
enabled Smart City – Creative media and animation

เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม่
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กลุม่ผูผ้ลติ
หุน่ยนต์

กลุม่ผูใ้ช้

หุน่ยนต์
กลุม่งานวจิยั
ตน้แบบ

โรงงำนอตุสำหกรรมที่
กระจำยอยูท่ั่วไป

• หักคำ่เสือ่มอตัรำเรง่
เมือ่ลงทนุใชหุ้น่ยนต์

• หักภำษีสองเทำ่
ส ำหรับสนิคำ้ในบัญชี

นวัตกรรมหรอืน ำเงนิ
ลงทนุหักลดหยอ่น 
300 % 

กรุงเทพฯ-มหำวทิยำลัย

ควรใหร้วมในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกบันคิม
อตุสำหกรรมหุน่ยนต์

ชำยฝ่ังทะเลภำค
ตะวันออก

• Venture capital

• เงนิทนุใหก้บั
มหำวทิยำลัยเพือ่ใหม้ี
หอ้งทดลองกลำงเป็น
ศนูยพั์ฒนำหุน่ยนต์
ส ำหรับบรษัิทเอกชน
รำยยอ่ยไดย้มื-เชำ่ใช ้

• Joint Matching Fund
และสทิธปิระโยชน์กำร
ลงทนุกรณีบรษัิทขนำด
กลำง-ขนำดใหญ่

• ผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ (วซีำ่, 
ภำษีเงนิได)้

• สง่เสรมิกำรลงทนุ 

• ยกเลกิอตัรำอำกร
ชิน้สว่น

• นโยบำยอตุสำหกรรม 
ใหม้ขีนำดของตลำด
เพยีงพอ

• ผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ (วซีำ่, 
ภำษีเงนิได)้

• พืน้ทีเ่มอืงส ำหรับ
คลัสเตอรใ์หม่

• หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมตำ่งๆ ซึง่รวมถงึ

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นการผลติยานยนต ์โดยเฉพำะ
หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นกำรเชือ่มโลหะ ซึง่มักจะมำใน
รปูแบบแขนหุน่ยนตท์ีม่แีกนเคลือ่นทีแ่บบหมนุ 
(Articulated robot)

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นกระบวนการผลติฉดีพลาสตกิ

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

• หุน่ยนตเ์ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่ดำ้นด ำน ้ำและ
กำรแพทย์

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอุตสาหกรรม

• โลก: เป็นอตุสำหกรรมหลกัของโลกในอนำคต..ใหญ่กวำ่รถยนต์
ขยำยตวัรอ้ยละ 15 ตอ่ปี และเอเชยีเป็นตลำดใหญอ่นัดบัหนึง่

• ไทย: มใีชอ้ยูแ่ลว้ในหลำยอตุสำหกรรม น ำเขำ้ปีละ 6 แสนลำ้นบำท
สำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพอตุสำหกรรมในไทยไดอ้ยำ่งมหำศำล
มกีำรสรำ้งบคุคลำกรในประเทศ
ใชแ้ทนแรงงำนทัว่ไป..สรำ้งงำนคณุภำพ

• นักลงทนุ: ประเทศไทยเหมำะเพรำะมอีตุสำหกรรมชิน้สว่นทีแ่ข็งแรง

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม
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การเปลีย่นแปลงแนวความคดิ..การสง่เสรมิอตุสาหกรรม

วธิกีารและสทิธปิระโยชน ์BOI ไมเ่พยีงพอ

1. ปรบัวธิกีาร มาสูก่ารเจรจากบันกัลงทนุรายส าคญั
• เจำะจงตดิตอ่ นักลงทนุ/บรษัิท/เจำ้ของเทคโนโลยรีะดบัโลก ทีจ่ะผลักดนั

แตล่ะอตุสำหกรรมอนำคต
• มคีณะเจรจำสทิธปิระโยชนเ์ป็นรำยๆ (กระทรวงอตุสำหกรรม/BOI/

กระทรวงกำรคลงั)
2. เพิม่สทิธปิระโยชนน์อกเหนอืจาก BOI ใหไ้วเ้จรจา

• มำตรกำรกำรเงนิ
 ตัง้กองเงนิทนุสนับสนุนกำรลงทนุภำคเอกชน ใชอ้ดุหนุนดอกเบีย้

ส ำหรับเงนิกูข้องธนำคำรเฉพำะกจิ และสนับสนุนกำรวจัิยและพัฒนำ 
รวมทัง้กำรอดุหนุนสถำบันกำรศกึษำเพือ่สรำ้งคน รวมทัง้กำรให ้
grant

• มำตรกำรกำรคลงั
 ยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลอกี 2 ปี (เพิม่จำก BOI 8 ปี)
 ลดภำษีรำยไดน้ติบิคุคลเหลอื 0 หรอื ไมเ่กนิ 15% ใหก้บั

ผูเ้ชีย่วชำญ/ผูล้งทนุ/ผูบ้รหิำรระดบัสงู
 ปรับอตัรำภำษีศลุกำกรชิน้สว่น วัตถดุบิและส ำเร็จรปู เพือ่ขจัดควำม

ลกัหลัน่
• มำตรกำรอืน่ๆ

 สนับสนุนวซีำ่ส ำหรับผูเ้ชีย่วชำญตำ่งชำติ
 ใหถ้อืหุน้เกนิ 50% ได ้โดยเฉพำะกจิกำรวจัิยและพัฒนำ
 ใหต้ำ่งชำตถิอืครองทีด่นิได ้99 ปี

3.  ประกาศเขตพืน้ทีล่งทนุพเิศษตวัอยา่ง
• ประกำศพืน้ทีเ่ขตลงทนุพเิศษในพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลภำคตะวันออก เพือ่ให ้

ตำ่งชำตสินใจ /เพือ่วำงแผนโครงสรำ้งพืน้ฐำน/เพือ่เรง่รัด
• มอีงคก์รก ำกบัดแูลแผนกำรลงทนุในพืน้ทีเ่ขตลงทนุพเิศษ

เง ือ่นไขของความส าเร็จ*

*ขอ้สรุปจำกกำรวเิครำะหก์ำรสนับสนุนกำรลงทนุของประเทศเอเชยีอืน่ๆ 
และสอบถำม นักลงทนุทัง้ไทยและตำ่งประเทศ
**ลงทนุ 72,000 ลำ้นบำท/1ลำ้นตนัตอ่ปี ใชน้ ้ำตำล 7 แสนตันตอ่ปี)

ตวัอยา่งสทิธปิระโยชนข์องมาเลเซยีเทยีบกบัของ
ไทย
กรณี โครงกำรไบโอพลำสตกิ ทีม่ำเลเซยีใหม้ำกกวำ่ไทยกวำ่
เทำ่ตัว (ทีม่ำ: สศค. และ BOI)**

ครม. 22 ธ.ค. อนุมัติ
กองทนุเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
ใชก้บั 10อตุสำหกรรมเป้ำหมำย
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เขตเศรษฐกจิ
การลงทนุ
พเิศษ

จนี: 
 เซนิเจิน้ เป็นโครงกำรน ำ
ร่องในปี 2523  โดยมี
เป้ำหมำยคอืกลุม่
อตุสำหกรรม
อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่กำร
สง่ออก

 ปี 2557 จนีมรีำยไดต้อ่หวั
ประชำกรสงูกวำ่ไทย

มาเลเซยี: 
 5 เขตเศรษฐกจิกำรลงทนุ
พเิศษ สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่น
ฝ่ังตะวันออก

 มุง่สูก่ำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมผลติชัน้สงู
และปรับปรุงอตุสำหกรรม
เดมิใหท้ันสมยั

 ในปี 2557 มำเลเซยีมี
อตัรำกำรเตบิโตทำง
เศรษฐกจิรอ้ยละ 6

อนิเดยี: 
 382 เขตเศรษฐกจิกำร
ลงทนุพเิศษไดรั้บกำร
อนุมัตคิรอบคลมุทั่ว
ประเทศ

 ครอบคลมุอตุสำหกรรม
เบำและหนัก

ญีปุ่่ น: 
 เขตเศรษฐกจิกำรลงทนุพเิศษ
หรอืโทก ู(Tokku)ถกูใชใ้หเ้ป็น
เครือ่งมอืหลักเพือ่กระตุน้
เศรษฐกจิโดยนำยกฯ อำเบะ

เกาหลใีต:้ 
 8 เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ มอีนิซอน
เป็นหลัก โดยมี
อตุสำหกรรม
เป้ำหมำยคอื
ธรุกจิขนสง่
(Logistics)
และกำรบนิ

เมยีนมารแ์ละ
เวยีดนาม: 
 รัฐบำล เร่งรัด
โครงกำรอยำ่ง
ตอ่เนื่อง

 เวยีดนำม: มุง่เนน้
อตุสำหกรรมผลติ
และ ปิโตรเคม ี
และสำมำรถ
รักษำอตัรำกำร
เตบิโตทำง
เศรษฐกจิไดท้ี ่     
รอ้ยละ 6 ตอ่ปี  
ในชว่ง   3 ปีที่
ผำ่นมำ (2554-
2557)

หลายประเทศในภมูภิาคน ากลไกของเขตเศรษฐกจิการลงทนุ
พเิศษไปใชอ้ยา่งไดผ้ล เพือ่ผลกัดนัการลงทนุใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย
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คณะกรรมกำรคลสัเตอร์
คณะอนุกรรมกำร 10 ชดุ (ตัง้หมดแลว้)

คณะประชำรัฐ
New S-curve
• กลัน่กรองงำนของอนุฯ
• ลงทนุจรงิ

o แผนปฎบิตักำรลงทนุ
o ประสำนก ำกบัดแูล

กำรลงทนุ

ประชำรัฐ:กำรเปลีย่นวธิที ำงำนนโยบำยสำธำรณะ
Team Thailand: รัฐ-เอกชน รว่มในกำรก ำหนดแผนและรว่มกนัท ำงำน

รัฐ-เอกชนรว่มมอืกนั


