2559 ปีทองแห่งการลงทุนของไทย

ก

ระทรวงการคลังได้จัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้
และความเข้าใจของมาตรการและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม
การลงทุนให้ปี 2559 เป็นปีทองแห่งการลงทุนของประเทศไทย และแนวนโยบาย
ในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของประเทศอื่ น ๆ ช่ ว งเช้ า เป็ น การเสวนา
ในหัวข้อมาตรการและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559
(2016 The Year of Investment) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ
และเอกชนประมาณ 200 คน
นายเกียรติชยั โสภาเสถียรพงษ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงการคลัง
กล่าวเปิดการสัมมนาว่า หากพิจารณาตัวเลขการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 พบว่า เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยก็ยงั คงเผชิญกับแนวโน้ม
ปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลกอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. เศรษฐกิจโลกทีอ่ าจจะยังไม่ฟนื้ ตัวเต็มทีแ่ ละยังเปราะบาง 2. ความผันผวน
ของตลาดการเงินโลกซึ่งมีสาเหตุมาจากการดำ�เนินนโยบายการเงิน
ของประเทศมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกัน 3. ความผันผวน
ของราคาสินค้าเกษตร ดังนัน้ ปี 2559 จึงเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเร่งผลักดัน
ให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยลดการพึ่งพิง
จากอุปสงค์ภายนอกประเทศและเกิดความสมดุลในโครงสร้างเศรษฐกิจ
มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศไทยอีกด้วย
การเสวนาในช่ ว งเช้ า หั ว ข้ อ “มาตรการและนโยบายภาครั ฐ
ในการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิคือ
1. นายกฤศ จันทร์สวุ รรณ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
ของประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 3. นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบาย
และแผนรัฐวิสาหกิจ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 4. นางสาว
สุมาลี สถิตชัยเจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายภาษี สำ�นักงานเศรษฐกิจ
การคลัง สรุปสาระจากการเสวนาได้ ดังนี้
นายกฤศ จันทร์สุวรรณ กล่าวถึงทิศทางนโยบายอุตสาหกรรมไทย
ในอนาคตว่าจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้มกี ารกำ�หนดทิศทางในการขับเคลือ่ นโดยมุง่ สูอ่ ตุ สาหกรรม
สร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบ
คลัสเตอร์และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2. พัฒนาผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มรวมถึ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน 3. ยกระดั บ ความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของไทย
จากอันดับปัจจุบนั ที่ 51 ไปสูอ่ นั ดับที่ 45 ขึน้ ไป ตามการจัดลำ�ดับประเทศของ
IMD พร้อมกับขับเคลือ่ นภาคอุตสาหกรรมโดยมุง่ สู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาภาครัฐทั้งกระทรวง
การคลังและ BOI ได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนเป็นจำ�นวนมาก
โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้
โดยผูข้ อรับการส่งเสริมการลงทุนจะได้สทิ ธิประโยชน์ทงั้ ทางภาษีและมิใช่ภาษี
ซึง่ BOI มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนหลายรูปแบบ คือ 1. การให้สทิ ธิ
ประโยชน์ตามประเภทกิจการ 2. การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่า

ของกิจการ 3. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นที่ 4. สิทธิประโยชน์สำ�หรับ
SMEs 5. มาตรการเร่งรัดการลงทุน 6. มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ นี้ ได้มกี ารยกตัวอย่างการให้สทิ ธิประโยชน์
ในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผ่ า นนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในรู ป แบบ
คลัสเตอร์ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์ ในเชิงพื้นที่ร่วมกับเป็นการให้สิทธิประโยชน์
ตามคุณค่าของกิจการ
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้จัดทำ�
มาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจการ SMEs แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
มาตรการด้านการเงินและมาตรการด้านภาษี สำ�หรับมาตรการทางการเงิน
ประกอบด้ ว ยโครงการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ำ � เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs (Soft Loan) โครงการค้�ำ ประกันสินเชือ่ Portfolio
Guarantee Scheme และมาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน
โดยจัดตัง้ เป็นกองทุนร่วมลงทุน ในส่วนของมาตรการด้านภาษีประกอบด้วย
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับ SMEs เหลือ 10% เป็นเวลา
2 รอบระยะเวลาบัญชี มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะ
เวลาบัญชีสำ�หรับกิจการ New Start-up
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย 3 มาตรการ
ได้แก่ 1) มาตรการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าสำ�หรับการลงทุนในทรัพย์สิน
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดำ�เนินธุรกิจของกิจการ 2) มาตรการหักค่าใช้จา่ ยในการวิจยั
และพัฒนาได้ 3 เท่าและ 3) มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค โดยการยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต อากรขาเข้า (ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้สามารถหัก
ค่าเสือ่ มได้เต็มจำ�นวน สำ�หรับรถยนต์ตน้ แบบทีผ่ ลิตในประเทศหรือนำ�เข้ามา
เพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะในประเทศไทย
3. สิทธิประโยชน์ในการลงทุนใน New Growth Engine สำ�หรับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมตลอดจนการให้แรงจูงใจทางการเงินสำ�หรับ
กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านกองทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
สำ�หรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. สิทธิประโยชน์พิเศษสำ�หรับการลงทุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐาน
ในการลงทุนใน AEC โดยให้สทิ ธิประโยชน์ส�ำ หรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดนเป็นการทั่วไปหากไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI และสิทธิประโยชน์ในการจัดตั้งสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)
นายชาญวิทย์ นาคบุรี กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีทองของภาครัฐวิสาหกิจดังนี้
1. เป็นปีแห่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมติครม. เมือ่ วันที่ 22 ก.ย. 2558
เห็นชอบงบลงทุนประจำ�ปีงบประมาณ 2559 วงเงินเบิกจ่ายจำ�นวน 593,167
ล้านบาท โดยภาครัฐวิสาหกิจมีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันเงินลงทุนเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจไทย 2. รัฐบาลได้มมี าตรการ PPP Fast Track เพือ่ ลดขัน้ ตอน
การดำ�เนินการจากเดิม 25 เดือนลดเหลือ 9 เดือน และขจัดปัญหา
การให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนกับรัฐบาล โดยโครงการทีภ่ าคเอกชนร่วมลงทุน
กับรัฐบาลผ่านมาตรการ PPP Fast Track ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สาย (สายบางปะอิน-นครราชสีมา

และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี) 3. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่อการระดมเงินทุนในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในโครงการที่มีความเสี่ยงสูง (Green Field Project)
และโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ� (Brown Field Project) รวมทั้งเป็นการ
ลดภาระเงินลงทุนของภาครัฐ
ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “แนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน
(Investment Promotion and Policy)” โดยได้รับเกียรติจากผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
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 ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
Mr. Xavier Forneris กล่าวถึงภาพรวมการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อ
ความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ คือความมีเสถียรภาพทางการเมือง
นอกจากนี้ประเทศไทยมีโอกาสในการดึงดูดการค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศเนือ่ งจากเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทย
ควรดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ คือการคุ้มครอง
การลงทุนระหว่างประเทศ เช่น ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
(International Investment Agreements: IIAs) และความตกลงเพือ่ การส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุนทวิภาคี (Bilateral Investment Treaty: BIT)
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นประเด็น
เกี่ยวกับการไม่เลือกประติบัติ การประติบัติเยี่ยงคนชาติ การคุ้มครอง
การยึดทรัพย์ การประกันการเวนคืน และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ หากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) จะสร้างโอกาส
และส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศอีกด้วย
Mr. Harald Jedlicka กล่าวว่า นโยบายการลงทุนไม่ได้เป็นเพียงการให้
สิทธิประโยชน์แก่การลงทุนทางตรงเท่านัน้ แต่ควรดำ�เนินควบคูไ่ ปกับนโยบาย
การลงทุนอื่นๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรหาอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้สามารถให้สทิ ธิประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบนั
พบว่าประเทศไทยขาดแรงงานที่มีทักษะ ควรเปิดให้มีผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเข้ามาทำ�งานมากขึน้ เพือ่ ให้มกี ารถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ เสริมสร้าง
ทั ก ษะให้ กั บ แรงงานในประเทศ และควรมี การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ในต่างประเทศเพื่อดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้
ได้ยกตัวอย่างนโยบายการลงทุนของประเทศคอสตาริก้า ซึ่งมีการกำ�หนด
สิทธิประโยชน์เจาะจงเพือ่ สนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยี มีการกำ�หนดกลยุทธ์
ที่ชัดเจนร่วมกับภาคเอกชนโดยจัดทำ� MOU ร่วมกัน จัดตั้งองค์กรกลาง
เพื่อดูแลการลงทุน รวมถึงการอุดหนุนเพื่อฝึกอบรม และได้เสนอ
แนวทางการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของประเทศไทยโดยให้ พิ จ ารณา
ความเหมาะสมของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายการลงทุน
การให้สิทธิประโยชน์ ในการสนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ควรจัดให้มีศูนย์กลางฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศเพื่อให้เห็นภาพรวม
และกำ�หนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง

