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การลงทุนเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในภาวะที่

ประเทศประสบภาวะวิกฤติ รัฐบาลจําเป็นต้องลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนให้น้อยที่สุดเพ่ือ
รักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเพ่ือใช้การลงทุนในการประคองกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การส่งออก และการจ้างงาน ให้ดําเนินต่อไปและนําไปสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการส่งเสริมและ
ชักจูงการลงทุนของประเทศโดยมีภารกิจ 4 ด้านหลัก คือ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในฐานะแหล่งรองรับการลงทุน การส่งเสริมและชักจูงให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย การให้บริการ
และอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน และการผลักดันนโยบายที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ 
การลงทุนของประเทศให้ดีย่ิงขึ้น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นับเป็นวิกฤติร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย และเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลต้องเร่งหาแนวทาง 
ในการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเพ่ือลดการสูญเสียชีวิต ขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการ 
ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกหดตัว การลดลงของความต้องการ
สินค้าและบริการ การหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต สํานักงานในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
ของประเทศจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน หาแนวทางในการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนใน
วิกฤติครั้งน้ีเพ่ือฟ้ืนฟูความเช่ือมั่นของนักลงทุนและเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนภายใต้ความปรกติใหม่ 
(New Normal) นอกจากน้ี การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของ 
การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหากสํานักงาน
นําประสบการณ์ที่เรียนรู้จากสถานการณ์ครั้งน้ีไปต่อยอดและสร้างระบบที่รองรับก็จะช่วยให้สามารถ
รับมือกับภาวะวิกฤติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ีทําการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ต่อการลงทุน ต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้นของการแพร่ระบาดในต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน ศึกษา
มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลไทยที่เก่ียวข้องกับการลงทุนโดยเน้นมาตรการของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และนํามาจัดทําข้อเสนอแนะ 
แนวทางการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ 8 ประการ ดังน้ี 



จ 

1. จัดทําแพ็คเกจส่งเสริมการลงทุนในภาวะวิกฤติเพ่ือบรรเทาผลกระทบ เร่งรัดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อการตอบสนองต่อวิกฤติ และกระตุ้นการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ 

2. การอํานวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจในการให้ความช่วยเหลือ 
นักลงทุนในภาวะวิกฤติ 

3. เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนจุดแข็งของประเทศในช่วงวิกฤติให้เป็นจุดขาย สร้างจุดขาย
ที่แตกต่างและโดดเด่นให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก 

4. เตรียมความพร้อมรับวิกฤติโดยเตรียมแผนดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity 
Plan: BCP) และจัดทําระบบติดตาม คาดการณ์ และเตือนภัยการลงทุน (Investment Monitoring, 
Forecasting and Warning System) เพ่ือตรวจจับความผิดปกติที่อาจจะนําไปสู่วิกฤติได้ล่วงหน้า 

5. พัฒนาบุคลากรสํานักงานให้มี Mindset ที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
6. ปรับปรุงระบบการทํางานและเสริมสร้างขององค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลเพ่ือให้สอดรับกับ

ความปรกติใหม่ (New Normal) 
7. จัดเตรียมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติและช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

ในภาวะวิกฤติเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นและลดความสับสนของ
ข่าวสาร  

8. บูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือช่วยกันรับมือกับ
ภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดต้ังทีมร่วมเฉพาะกิจด้านการลงทุนเพ่ือตอบสนองภาวะวิกฤติ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมระดมความคิดและปฏิบัติการแก้วิกฤติ 



ฉ 
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ที่ปรึกษา 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ เอกอัครราชทูตวิมล คิดชอบ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทเรก ศรโชติ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ 
นักลงทุนทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทํารายงาน 

ท้ายน้ี ผู้เขียนขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่ช่วย
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทํารายงานในคร้ังน้ี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางหรือต่อยอดในการส่งเสริมและชักจูง 
การลงทุนต่อไป 
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แผนภูมิที ่4 การเปลี่ยนแปลงของ GDP ประเทศไทย 20 
แผนภูมิที ่5 สถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 22 
แผนภูมิที ่6  เขตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบด้านห่วงโซ่การผลิตของจีนมากที่สุด  

22 อันดับแรก (ไม่รวมไต้หวันและฮ่องกง) 23 
 
 



 

 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การลงทุนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเพ่ิมขึ้นและลดลงของ
การลงทุนมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากการลงทุนเป็นองค์ประกอบหน่ึงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งสามารถแสดงเป็นสมการ
ได้ดังน้ี 
 

Y (GDP) = C + I + G + (X–M) 
 

โดยที่ 
Y (GDP) =  ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final Output) มีค่าเท่ากับมูลค่าเพ่ิม (Value Added) 

จากกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ 
C  =  รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการข้ันสุดท้ายของครัวเรือน 
I  =  การลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ 
G  =  รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการข้ันสุดท้ายของภาครัฐบาล 
X  =  การส่งออกสินค้าและบริการ 
M  =  การนําเข้าสินค้าและบริการ 

ที่มา: สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการส่งเสริมและ 
ชักจูงการลงทุนภาคเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ตามท่ีได้ระบุใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งน้ี สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยการให้สิทธิและประโยชน์ในการลงทุน การเสริมสร้าง
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ปัจจัยเก้ือหนุนต่อการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนและการบริการลงทุน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 

1)  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2)  ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือตามที่คณะกรรมการ
ดังกล่าวมอบหมาย 

3)  ดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บรรยากาศการลงทุนและชักจูงให้มีการลงทุนใน
กิจการที่สําคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

4)  จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสําหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่ง 
การอนุญาตและการให้ใช้บริการต่างๆ ที่เก่ียวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอํานวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน และดําเนินการตามโครงการลงทุน 

5)  วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจน
ประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการเสริมการลงทุน 

6)  ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน 
วางแผนส่งเสริมการลงทุนและประสานการแก้ไขปัญหานักลงทุน 

7)  ศึกษารวบรวมให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมท้ังหาผู้ร่วมทุนหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศและสร้างการเช่ือมโยงและ
ขยายโอกาสการลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศ 

8)  ประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนและการดําเนินงานของกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิและ
ประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม 

9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานหรือ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ซึ่ง
เริ่มมีรายงานข่าวเก่ียวกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นคร้ังแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย 
ประเทศจีนในเดือนธันวาคม 2562 และได้แพร่กระจายไปหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ลําดับที่  14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ .ศ .  2558 ต่อจาก  (1) กาฬโรค  (2) ไข้ทรพิษ  
(3) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก (4) ไข้เวสต์ไนล์ (5) ไข้เหลือง (6) โรคไข้ลาสซา (7) โรคติดเช้ือไวรัส 
นิปาห์ (8)โรคติดเช้ือไวรัสมาร์บวร์ก (9) โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (10) โรคติดเช้ือไวรัสเฮนดรา (11) โรค
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ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (12) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ 
โรคเมอร์ส และ (13) วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของประเทศ
อย่างรุนแรง สํานักงานจึงจําเป็นต้องหาแนวทางในการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในสถานการณ์
ดังกล่าวเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนและความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างชาติในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนต่อไป  

นอกจากน้ี การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการเตรียม
ความพร้อมขององค์กรเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหากสํานักงานนํา
ประสบการณ์ที่เรียนรู้จากสถานการณ์ครั้งน้ีไปต่อยอดและสร้างระบบที่รองรับก็จะช่วยให้สํานักงาน
สามารถรับมือกับภาวะวิกฤติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการลงทุน 
1.2.2 เพ่ือเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19  
1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา  

1) ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการลงทุน  
2) มาตรการรัฐบาลไทยที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด 19 
3) มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในช่วงที่เกิดการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 
1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1)  วิธีการศึกษา: การศึกษาจากเอกสาร การศึกษาเชิงคุณภาพ และการสอบถาม
ความเห็นของผู้บริหารและผู้อํานวยการสํานักงานและนักลงทุน   

2)  แหล่งข้อมูล: ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
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1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.4.1 ทําให้ทราบถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการลงทุน 
1.4.2 ทําให้ทราบมาตรการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการส่งเสริม

และชักจูงการลงทุนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
1.4.3   มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ 
  
 

 



 

 

  
บทท่ี 2 

แนวคดิทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 การจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management)  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 วิกฤติ หมายถึง อยู่ในขั้น

ล่อแหลมต่ออันตราย วิกฤติมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ (Seeger, Sellnow and Ulmer, 1998) 
(Venette, 2003) ได้แก่  

1) ภัยคุกคาม (Threat)  
2) ความไม่คาดคิด (Surprise)  
3) เวลาตอบสนองสั้น (Short Response Time)  
4) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation)  
ศิริพงศ์ รักใหม่, เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์, กาญจนา แฮนนอน และกรกช มนตรี

สุขศิริกุล (2560) สรุปว่า ภาวะวิกฤติ หมายถึง สภาวการณ์ที่เกิดเหตุการณ์สําคัญอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานและเป้าหมายของบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึง 

อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ (2552) ระบุว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการภาวะวิกฤติ
มี 3 ข้อ คือ  

1) ป้องกันการเกิดวิกฤติโดยต้องจัดทําแผนล่วงหน้าเพ่ือช่วยลดการเกิดความเสียหาย 
ช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  

2) กําจัดวิกฤติที่เกิดขึ้นน้ันให้หมดไปให้เร็วที่สุดและจํากัดความเสียหายเพ่ือลด
ความสูญเสียของทรัพย์สิน ลดการเกิดการขัดขวางการดําเนินงาน  

3)  สร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นอีกคร้ัง  
การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ต้องอาศัยการวางแผนและการนําไปปฏิบัติที่ดี

ด้วยการอบรมบุคลากรให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในช่วงก่อน ระหว่างหรือหลังการเกิดเหตุน้ันๆ  
ประพันธ์ ช่วงภูศรี และสําเริง บูรณะสิงห์ (2554) ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหาร

จัดการภาวะวิกฤติไว้ 6 ข้อ ดังน้ี 
1) พิจารณาสถานการณ์ให้ตลอดจนถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดต้องรู้ว่าวิกฤติกระทบกับ

กลุ่มใดบ้าง จัดลําดับความรุนแรงของแต่ละกลุ่ม 



6 

2) เตรียมระบบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ให้ถูกต้อง 
3) จัดทําแผนเผชิญวิกฤติในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ใช้บทเรียนจากอดีต และหา

หนทางให้ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมแก้วิกฤติ 
4) จัดต้ังระบบการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันข่าวลือไม่ให้เกิด

ความสับสน และต้องใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 
5) จัดต้ังห้องปฏิบัติการ (War Room) เพ่ือระดมความร่วมมือในการแก้วิกฤติ

อย่างเป็นระบบทันท่วงทีวิกฤติการณ์คอยไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ความเร็วต้องคํานึงถึงขั้นตอน
น้ีแต่ผู้นําหรือผู้บริหารต้องคํานึงถึงผลในระยะยาวด้วยเหมือนกัน จะคิดเอาแต่ผลระยะสั้นเพ่ือให้
ปัญหาจบไปโดยเร็วเท่าน้ันไม่ได้เพราะวิธีแก้วิกฤติที่ได้ผลดีในระยะสั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียหายที่
รุนแรงในระยะยาวได้ 

6) สร้างความน่าเช่ือถือโดยเชิญผู้รู้และผู้ชํานาญการมาร่วมงานในการแก้วิกฤติ 
การจัดการภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกิดความต่ืนตัวที่

จะหาแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมสําหรับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต  

ใน เ ดือน กุมภาพัน ธ์  2563 Reeves, Lang and Carlsson–Szlesak (2020) 
กล่าวถึงบทเรียน 12 ข้อ สําหรับภาคธุรกิจในการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 สรุปได้ดังน้ี  

1) ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
2) วิเคราะห์ที่มาของข่าวก่อนจะตัดสินใจดําเนินการ  
3) สรุปข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันอย่าคิดว่าทุกคน

ทราบข้อมูลต่างๆ อยู่แล้ว 
4) สอบถามความเห็นจากผู้เช่ียวชาญหลายๆ คนและคาดการณ์อย่างรอบคอบ  
5) ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
6) จัดทีมขนาดเล็กที่ตัดสินใจและดําเนินการได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์  
7) สร้างสมดุลในการตอบสนองต่อสถานการณ์ใน 7 มิติ: 

(1) การสื่อสาร (Communications): สื่อสารนโยบายอย่างทันเวลา ชัดเจน 
และอธิบายเหตุผลที่ออกนโยบายดังกล่าวให้พนักงานทราบ เช่น นโยบายเร่ืองการลาพักผ่อน  
การจํากัดการเดินทาง การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น  
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(2) ความต้องการของพนักงาน (Employee Needs): ให้ข้อมูลที่ เ ป็น
ประโยชน์ที่พนักงานต้องการในสถานการณ์น้ี เช่น แนวทางการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรค การดูแล
สุขภาพ เป็นต้น  

(3) การเดินทาง (Travel): แจ้งแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเดินทางที่ชัดเจนให้
พนักงานทราบว่าพ้ืนที่ใดที่สามารถเดินทางไปได้/ไม่สามารถเดินทางไปได้เน่ืองจากเหตุผลอะไร ใครมี
อํานาจในการอนุมัติการเดินทาง และ ระยะเวลาที่บังคับใช้แนวปฏิบัติดังกล่าว  

(4) การทํางานนอกสํานักงาน (Remote Work): ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่า
จะดําเนินการอย่างไร เริ่มเมื่อไหร่ และจะทบทวนนโยบายน้ีเมื่อไหร่  

(5) การสร้างความมั่นคงให้ซัพพลายเชน (Supply–chain stabilization) 
โดยการผลิตสินค้าและเตรียมวัตถุดิบสํารองไว้เผื่อขาดแคลน (safety stocks) การหาแหล่งวัตถุดิบ
สํารอง และทํางานร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบ/ช้ินส่วนอย่างใกล้ชิดเพ่ือแก้ปัญหา bottleneck ในการผลิต  

(6) การติดตามและคาดการณ์ธุรกิจ (Business tracking and forecasting) 
เพ่ือจะได้สามารถคาดการณ์ผลกระทบ การแก้ไข และการฟ้ืนตัวของธุรกิจได้ ท้ายที่สุดตลาดจะเป็น
ตัวตัดสินเองว่าบริษัทใดที่สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

(7) มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาในภาพใหญ่(Being part of the broader 
solution) ใช้ศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ช่วยเหลือผู้อ่ืนในสายการผลิต ชุมชน อุตสาหกรรม 
และท้องถิ่น ตามกําลังที่มี  

8) ใช้หลักการเร่ืองความยืดหยุ่นในการกําหนดนโยบาย: กุญแจสําคัญในการ
จัดการภาวะวิกฤติคือความยืดหยุ่น (Resilience) ซึ่งเป็นความสามารถในการเอาตัวรอดและ
เจริญเติบโตได้ท่ามกลางสภาวะที่ไม่เอ้ืออํานวย เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถคาดเดาได้ 

9) การเตรียมพร้อมรับวิกฤติครั้งหน้า (หรือช่วงต่อไปของวิกฤติปัจจุบัน) เป็น 
ตัวแปรที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในที่สุด การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญวิกฤติครั้งต่อไปย่อม
ดีกว่าการรอให้เกิดเหตุขึ้นก่อนแล้วจึงตอบสนองแบบเฉพาะหน้า  

10) การเตรียมความพร้อมโดยการวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติไม่เพียงพอต้องมีการ
ต้ังห้องปฏิบัติการ (war room) ซึ่งประกอบด้วยทีมงานกลุ่มเล็กที่มีอํานาจในการตัดสินใจและ
ดําเนินการตามแผนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 

11) เรียนรู้และถอดบทเรียนจากวิกฤติที่เกิดขึ้นวิกฤติจะทําให้เรามองเห็นจุดอ่อน
และความผิดพลาดซึ่งเป็นโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติซ้ํารอยในอนาคต  

12) พิจารณาว่าวิกฤติครั้งน้ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เตรียมพร้อม
สําหรับโลกที่เปลี่ยนไปและปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
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ในเดือนพฤษภาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2563) 
ได้จัดทําและเผยแพร่คู่มือบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management: 
BCM) โดยในคู่มือดังกล่าวได้นําเสนอแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐต่อสภาวะวิกฤติทําให้สามารถ
ดําเนินภารกิจหลักไปได้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 
ประการ คือ  

1) ลดโอกาสของการดําเนินงานที่หยุดชะงัก  
2) ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกู้สถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ 
3) จํากัดผลกระทบต่อองค์กรจากการหยุดชะงักการดําเนินงาน 
โครงสร้างของแผนดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก และ 5 

ขั้นตอนย่อย ดังน้ี 
1) ศึกษาและทําความเข้าใจองค์กร: วิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน

หรือการให้บริการ (Business Impact Analysis: BIA) และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment: 
RA) ของวิกฤติแต่ละลักษณะ ขั้นตอนน้ีจะทําให้ทราบว่าภารกิจหลักของหน่วยงานคืออะไร วิกฤติที่
เกิดขึ้นมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงานแต่ละภารกิจอย่างไร ในระดับใด 
ซึ่งจะทําให้หน่วยงานสามารถจัดลําดับความเร่งด่วนของการดําเนินการได้  

2) กําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเน่ือง: เตรียมความพร้อมของทรัพยากร
และงบประมาณของหน่วยงานในสภาวะวิกฤติใน 5 ด้าน คือ  

(1) อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 
(2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 
(3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญ 
(4) บุคลากร  
(5) คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การดําเนินการในขั้นตอนน้ีจะทําให้หน่วยงานทราบว่าหากเกิดวิกฤติทรัพยากร

ที่จําเป็นในการดําเนินภารกิจมีอะไรบ้างและมีแนวทางในการจัดเตรียมทรัพยากรเหล่าน้ันอย่างไร  
3) จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง: ทําแผนงานเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์

และกู้คืนกระบวนการในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน 4 ขั้น ดังน้ี 
(1) กําหนดโครงสร้างและคณะบริหารความต่อเน่ือง 
(2) กําหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  
(3) กําหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนการเพ่ือ

บริหารความต่อเน่ืองโดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตามระยะเวลา คือ  
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• ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทันที(ภายใน 24 ช่ัวโมง)  
• ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระยะแรก(ภายใน 7 วัน)  
• ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะกลาง

ถึงระยะยาว (เกิน 7 วัน)  
(4) รวบรวมข้อมูล รายละเอียด และแนวทางของการบริหารความต่อเน่ือง

ตามข้ันตอนที่ได้กล่าวมาจัดทําเป็นแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างของแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
 

ทั้งน้ี ในคู่มือดังกล่าวได้เน้นถึงความสําคัญในการปลูกฝังการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤติให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่
ละคนเพ่ือให้สามารถดําเนินภารกิจต่อไปได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ 

2.1.2 การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนโดยตรง  
หน้าที่ของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วย 4 ด้านหลัก (Morisset and 

Andrews–Johnson, 2004) (Abamu, 2019) ได้แก่  
1) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ (Image Building)เพ่ือสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะแหล่งรองรับการลงทุนที่น่าดึงดูดใจสําหรับนักลงทุน  
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ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และ 
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ การเข้าร่วมงานนิทรรศการ  
การจัดทริปนักข่าวมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน เป็นต้น  

2) การทําให้เกิดการลงทุน (Investment Generation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือโน้มน้าว 
ให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในพ้ืนที่น้ัน กิจกรรมในด้านน้ีจะเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมาย เช่น  
การพบปะหารือกับนักลงทุนรายบริษัท การจัดสัมมนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การจัดโปรแกรมศึกษา
ลู่ทางการลงทุนโดยมีการสํารวจพ้ืนที่และหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การจัดกิจกรรมจับคู่ทาง
ธุรกิจ (Business matchmaking) เป็นต้น  

3) การให้บริการแก่นักลงทุน (Investor Services) หรือ การอํานวยความสะดวก
ให้นักลงทุน (Investment Facilitation) เป็นการให้ความช่วยเหลือนักลงทุนครอบคลุมต้ังแต่ 
ช่วงก่อนตัดสินใจลงทุน (Pre–investment) เช่น การให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดต้ังธุรกิจ  
การอํานวยความสะดวกเร่ืองวีซ่าและใบอนุญาตทํางานสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน เป็นต้น 
ช่วงเร่ิมโครงการ/จัดต้ังบริษัท (Project implementation)เช่น การให้บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาต
ทํางาน การให้บริการออกใบอนุญาตในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เป็นต้นไป
จนถึงหลังจากที่เริ่มดําเนินธุรกิจ (Post–investment) ซึ่งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนอาจมีการพบปะ
กับนักลงทุนเพ่ือติดตามผล และช่วยประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกรณีที่นักลงทุนมีปัญหา
อุปสรรคด้านการลงทุน 

4) การผลักดันนโยบาย (Policy Advocacy) ที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหา/อุปสรรคด้านการลงทุน โดยหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจะต้องเป็น
ตัวกลางในการรวมรวมความเห็นของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องนํามาประมวลและจัดทํานโยบาย/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย/มาตรการต่างๆ  

ในส่วนของการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ Jaworek, Karaszewski 
and Kuczmarska (2020) แบ่งความเสี่ยงด้านการลงทุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ความเสี่ยง
ระดับโลก (Global risk) (2) ความเสี่ยงระดับประเทศของประเทศแหล่งรองรับการลงทุน (Country 
risk) (3) ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry risk) และ (4) ความเสี่ยงระดับบริษัท (Enterprise 
risk) แม้ว่าความเสี่ยงของประเทศและอุตสาหกรรมจะเป็นความเสี่ยงที่พบบ่อยกว่าแต่นักลงทุนก็
จําเป็นต้องระวังความเสี่ยงระดับโลกไว้ด้วย ซึ่งในวรรณกรรมเก่ียวกับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศที่ผ่านมาไม่ค่อยให้ความสนใจความเส่ียงระดับโลกแต่มักจะให้ความสําคัญกับการศึกษา
ผลกระทบของความเสี่ยงระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่มั่นคงทางการเมือง การคอร์รัปช่ัน 
ระบบราชการที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นหลัก 
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World Economic Forum (2020) กล่าวถึงความเสี่ยงโลก (Global risks) ซึ่งหาก
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญต่อหลายประเทศและหลายอุตสาหกรรมภายใน 10 ปี
ข้างหน้าไว้ 30 ด้านด้วยกัน โดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 5 ด้านหลัก คือ (1) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 
(2) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (3) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง (4) ความเสี่ยงด้านสังคม และ 
(5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี  

ในช่วงที่โลกเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในปี 2551–2552 UNCTAD (2009) 
ได้จัดทํารายงานเพ่ือประเมินผลกระทบของวิกฤติดังกล่าว โดยผลการศึกษาระบุว่าวิกฤติส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการดําเนินงานของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ทําให้หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนต้อง
ประเมินกิจกรรมใหม่และทบทวนการดําเนินงานของหน่วยงานในบรรยากาศใหม่ใน 4 ประเด็นหลัก
ด้วยกัน คือ  

1) การให้บริการหลังการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนควร
ใส่ใจดูแลนักลงทุนเดิมและออกมาตรการที่ช่วยบรรเทาผลกระทบของวิกฤติ  

2) ทบทวนเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนโดยพิจารณาจากสาขาการลงทุนที่มี
ศักยภาพที่จะเติบโตเน่ืองจากแต่ละอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติไม่เท่ากัน  

3) เพ่ิมบทบาทของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาบรรยากาศทางธุรกิจ
โดยการผลักดันนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาทั้งระยะส้ัน เช่น การขาดสภาพคล่อง การชะลอตัวของอุปสงค์ 
การส่งออกที่ลดลง และระยะยาวเพ่ือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4) เพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานและการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานเป็นประจํา  

Poulsen and Hufbauer (2011) กล่าวว่ารัฐบาลควรใช้โอกาสท่ีเกิดวิกฤติในการ
พิจารณาทบทวนและจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศที่ย่ังยืนเพ่ือลด
ความเสียหายจากวิกฤติและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว  

เมื่อเวลาผ่านไปอีก 1 ทศวรรษ โลกได้เผชิญวิกฤติการณ์อีกครั้งในรูปของการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ง รายงานการลงทุนโลกประจําปี 2563 (World Investment Report 
2020) ของอังค์ถัดได้ระบุว่าวิกฤติครั้งน้ีอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการกําหนดนโยบายด้านการ
ลงทุนในหลายด้าน เช่น ทําให้กฎระเบียบในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
สาขาที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศแหล่งรองรับการลงทุนเข้มงวดขึ้น ทําให้การแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ภาครัฐนําระบบออนไลน์มาใช้
ในกระบวนการพิจารณาการลงทุนมากย่ิงขึ้น เป็นต้น ทั้งน้ี ความช่วยเหลือด้านการเงินและการคลัง
สําหรับบริษัทและพนักงานเป็นนโยบายเศรษฐกิจหลักในการตอบสนองต่อวิกฤติการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 แต่นโยบายด้านการลงทุนก็มีบทบาทสําคัญที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่า
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อาจจะไม่ได้เห็นผลในทันที เครื่องมือด้านนโยบายการลงทุนที่สําคัญที่ใช้ตอบสนองต่อวิกฤติในคร้ังน้ีมี
อยู่หลายด้าน เช่น การอํานวยความสะดวกนักลงทุน การรักษาการลงทุนที่มีอยู่เดิมและเพ่ิมการดูแล
เอาใจใส่นักลงทุนรายเดิม การให้สิทธิประโยชน์แก่การลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อสู้กับโรคโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและพัฒนาวัคซีน การผลิตเคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น  

2.1.3 การทํางานแบบบูรณาการ  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคําว่าบูรณาการว่า 

กระบวนการผสมผสานเช่ือมโยงองค์ความรู้ต้ังแต่ 2 องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็น
ระบบ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ สรุปว่า การบริหารราชการแบบ
บูรณาการ คือ การบริหารที่ทุกหน่วยงานทํางานแบบเน้นผลงาน (Result) เป็นการทํางานหลาย
หน่วยงานโดยอาศัยความเช่ียวชาญและความชํานาญการของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันเฉพาะด้าน 
ทํางานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ (Agenda–based) เดียวกัน มุ่งสู่
ผลสําเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกัน ในลักษณะการทํางานข้ามหน่วยงานรวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ เ ก่ียวข้องมาร่วมในการทํางานกับภาครัฐในระบบเครือข่าย 
(Network)  

การทํางานแบบบูรณาการให้ประสบความสําเร็จต้องประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 
1) มองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategize) มองเห็นภาพใหญ่ ความเช่ือมโยง และ

ผลกระทบ เห็นว่าปัญหาที่ต้องแก้อยู่ที่จุดใด  
2) วิเคราะห์ประเด็นปัญหา (Analyze) เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
3) ผลักดันให้เกิดการจัดการ (Organize) รู้จัดการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง 

การจัดแบ่งการดําเนินการ  
4) ประสานงานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้งานสําเร็จ (Personalize) ต้องมีจิตวิทยาในการ

ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 

2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคําตอบของผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ต่อการลงทุน และเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 เพ่ือนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติใน
อนาคต จึงแบ่งหัวข้อเป็น 3 ส่วนหลักด้วยกัน คือ  
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2.2.1 การศึกษาภาพรวมผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจ
และการลงทุนโลก  

ในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจจะศึกษาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของโลก (Global GDP) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดสภาพเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคตจากรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ฉบับเดือนเมษายน 2020 ซึ่งจัดทําโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) สําหรับผลกระทบด้านการลงทุน 
จะศึกษามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลก จากรายงานการลงทุนโลกปี 2563 ที่จัดทํา
โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การ
สหประชาชาติที่รวบรวมสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจากหน่วยงานของรัฐบาลประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากน้ี อังค์ถัดยังติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนทั่วโลกที่
ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 เพ่ือศึกษาปัจจัยท้าทายสําหรับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน  
การตอบสนองต่อการแพร่ระบาด และการเตรียมตัวเข้าสู่ยุดใหม่หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย  

2.2.2 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย  
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยได้รับผลกระทบจากทั้งการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ภายในประเทศและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในต่างประเทศซึ่งกระทบต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนโลก ในการศึกษาส่วนน้ีจะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยของสํานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมถึงด้านการลงทุน และสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากน้ี ยังได้ศึกษาผลกระทบ 
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อห่วงโซ่การผลิตของไทยและผลประกอบการของบริษัทใน
ประเทศไทยด้วย  

2.2.3 มาตรการของรัฐบาลไทยที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 

เมื่อดําเนินการศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจและ 
การลงทุนของไทยแล้ว ได้ดําเนินการศึกษามาตรการของรัฐบาลไทยที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยในส่วนของมาตรการรัฐบาลจะเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กับภาคธุรกิจโดยรวม เช่น มาตรการทางการเงิน มาตรการทางภาษี มาตรการด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่การลงทุนโดยเฉพาะ ในขณะที่มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการลงทุนเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานและการบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่นักลงทุน 

นอกจากน้ี รายงานฉบับน้ียังได้ศึกษามุมมองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ในประเทศไทย โดยนําผลสํารวจความเห็นของเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ที่มีต่อการลงทุน และมาตรการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนของรัฐบาลที่ควรจะมีมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ดังน้ี 

1) รายงานดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมจัดทําโดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเดือน มิถุนายน 2563  

2) ผลสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยประจํา
ครึ่งแรกของปี 2563 จัดทําโดยหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพ (JCCB)  

3) การทําแบบสอบถามเร่ือง “การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ 
กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ให้นักลงทุนจํานวน 10 ราย และผู้บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 10 ราย  
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาจากการวิจัยเอกสารข้อมูลเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกและการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย มาตรการรัฐบาลไทยที่เก่ียวข้อง
กับนักลงทุนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลสํารวจที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการสอบถามความเห็นของผู้เก่ียวข้อง ทําให้ได้
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยอาศัยพ้ืนฐานกรอบแนวคิดทฤษฎีการจัดการภาวะวิกฤติ การส่งเสริม
และชักจูงการลงทุนโดยตรง และการทํางานแบบบูรณาการ ซึ่งนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ 
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ผลกระทบด้านการลงทุน 
1. ผลกระทบต่อการลงทุนท่ีมีอยู่

ปัจจุบัน 
–  การหดตัวของการลงทุน 

ท่ั ว โลกและการลงทุนใน
ประเทศไทย 

–  การหยุดชะงักของห่วงโซ่ 
การผลิต  

–  การปรับเปยนกลยุทธ์ของ
บริษัทโดยการควบรวมฐาน
การผลิต 

2. ผลกระทบต่อการลงทุนใหม่  
การชะลอแผนการขยายการ
ลงทุนของการลงทุนใหม่ 

 มาตรการส่งเสริมและชักจูง 
การลงทุน 

1. มาตรการป้องกันโรค  
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ทํางานไปสู่ระบบดิจิทัล  
3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

แก่นักลงทุน  
4. การออกมาตรการ ท่ีช่ วย

บรร เทาผลกระทบต่อนัก
ลงทุน 

5. การออกมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรม
การแพทย์เพ่ือต่อสู้กับโรค 
โควิด 19  

6. การดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
และชักจูงการลงทุนออนไลน์ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. นโยบาย 

– แพ็คเกจส่งเสริมการลงทุน
ในภาวะวิกฤติ  

– ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนัก
ลงทุนในภาวะวิกฤติ 

2. การดําเนินการ 
– แผนดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง 
– ระบบติดตาม คาดการณ์ 

และเตือนภัยการลงทุน 
– การพัฒนาบุคลากรให้มี 

Mindset พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง 

– องค์กรดิจิทัล 
– การสื่อสารข้อมูลในภาวะ

วิกฤติ 
– บู รณาการการทํ า ง าน : 

ทีมร่วมเฉพาะกิจด้านการ
ลงทุน 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

3.1.1  ภาพรวมของผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจและ
การลงทุนโลก  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กระจายไปมากกว่า 200 ประเทศ ดินแดนและ
เขตการปกครองทั่วโลกและส่งผลกระทบในหลายมิติซึ่งมีความเก่ียวพันกับเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการ
ปิดประเทศและปิดน่านฟ้าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินโดยตรง การปิดเมือง 
ที่ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักส่งผลให้ผู้ประกอบการและแรงงานขาดรายได้จากการดําเนิน
ธุรกิจ ความต้องการสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น นํ้ามัน สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์ 
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หดตัวลงเน่ืองจากผู้บริโภคไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อใด  
จึงลดการใช้จ่ายลงซึ่งทําให้ภาคการผลิตไม่มียอดสั่งซื้อจึงทําให้ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่ว่าจะเป็น 
ร้านอาหาร บริษัท โรงงาน ต้องปิดตัวลง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกหดตัวอย่าง
รุนแรง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (2020) คาดการณ์ว่าในปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะหดตัวถึง
ร้อยละ 3 ซึ่งเลวร้ายกว่าสมัยสถานการณ์วิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) ในช่วงปี 
2551–2552 
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แผนภูมิที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของ GDP โลก 
หมายเหตุ: ตัวเลขปี 2563 และ 2564 เป็นตัวเลขคาดการณ์  
ที่มา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020 

 
ในส่วนของการลงทุน รายงานการลงทุนโลกปี 2563 ที่จัดทําโดยการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(อังค์ถัด) คาดการณ์ว่าในปี 2563 มูลค่าเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) จะลดลงประมาณร้อยละ 30–40 และจะลดลง
ต่อเน่ืองอีกร้อยละ 5–10 ในปี 2564 ก่อนที่จะเริ่มฟ้ืนตัวในปี 2565 สาเหตุที่การลงทุนลดลงอย่างมาก
เน่ืองจากความต้องการสินค้าลดลงอย่างไม่คาดคิด (Demand Shock) การชะงักงันของห่วงโซ ่
การผลิตสินค้า (Supply Disruption) ประกอบกับความเช่ือมั่นของนักลงทุนลดลงเน่ืองจากไม่มั่นใจว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะสิ้นสุดเมื่อใดนักลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะรักษา
ธุรกิจหลักของบริษัทให้รอดมากกว่าจะคิดขยายการลงทุน  
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แผนภูมิที่ 3  มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกปี 2558–2562 และคาดการณ์ปี 2563–

2565 
ที่มา: World Investment Report 2020, UNCTAD  

 
3.1.2  ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของ

ประเทศไทย  
ในส่วนของประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทําให้เกิดการหดตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างรุนแรงเน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดเมืองและการจํากัดการเดินทาง  
จากข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2563 ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) แสดงให้เห็นว่าจํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ลดลงประมาณร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่จํานวนและรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัวร้อยละ 50 และร้อยละ 48 ตามลําดับ ส่งผลให้รายได้รวมจากการ
ท่องเที่ยวในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 
ทั้งน้ี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้ังเป้าหมายรายได้ภาคการท่องเที่ยวรวมของปี 2563 อยู่ที่ 1.23 
ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 60 แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.28 
แสนล้านบาท และรายได้จากไทยเที่ยวไทย 4.02 แสนล้านบาท 
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ขณะเดียวกัน ความต้องการสินค้าที่ลดลงทั่วโลกประกอบกับการชะงักงันของห่วงโซ่
การผลิตสินค้าส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของไทยลดลงด้วย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2563) คาดการณ์ว่าในปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยจะ
ลดลงจากปี 2562 ถึงร้อยละ 5–6 นับเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตํ่าที่สุดของไทยนับต้ังแต่
วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย (Asian Financial Crisis) หรือวิกฤตต้มยํากุ้งในปี 2541 

 
ตารางที่ 1 ประมาณการเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2563 

 
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2563 
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แผนภูมิที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของ GDP ประเทศไทย 
หมายเหตุ: สถิติปี 2540–2562 จากธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถิติปี 2563 เป็นการคาดการณ์
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ในส่วนของการลงทุน การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการและ 

การหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 
ทั่วโลก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) รายงานว่าในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2563 การลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 5.5 เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเคร่ืองจักร
ร้อยละ 5.7 และการลงทุนในสิ่งก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 เป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคารท่ี
อยู่อาศัยการก่อสร้างอาคารที่มิใช่ที่อยู่อาศัยเช่นอาคารพาณิชย์และอาคารโรงงานและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
ปรับตัวลดลงในขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 9.3 

ทั้งน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าการลงทุนรวม
ของทั้งปี 2563 จะลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะลดลง
ร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับแนวโน้มกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การส่งออก การบริโภค
ภายในประเทศและความเช่ือมั่นภาคธุรกิจที่ลดลง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
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5.6 เน่ืองจากการปรับเพ่ิมอัตราเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้งบเหลื่อมปีและการเพ่ิมขึ้นของวงเงินภายใต้
พระราชกําหนดเงินกู้ฯในส่วนของแผนงานเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน มูลค่าการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2563 ลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มการลงทุนทั่วโลก จากสถิติของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2563) ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน 2563) 
โครงการที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 158,890 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 17 ในจํานวนน้ี เป็นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
มูลค่า 75,902 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 34 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาใน
แง่ของจํานวนโครงการแล้วพบว่าจํานวนโครงการที่ย่ืนคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2563 กลับมีจํานวนมากข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยโครงการที่ย่ืนขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 754 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 
7 ซึ่งในจํานวนน้ีเป็นโครงการลงทุนใหม่ถึงร้อยละ 49 ของจํานวนโครงการท่ีย่ืนขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในภาวะที่ไม่ปกติ นักลงทุนยังคงให้ความสนใจที่จะลงทุนใน
ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ
ประเทศไทยเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน ทั้งน้ี โครงการ
ลงทุนหลายโครงการโดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงอาจจะชะลอการตัดสินใจ
เพ่ือให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายและมีความชัดเจนมากขึ้นก่อน  

 
3.2  ปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และประเทศไทยได้มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันและควบคุม เช่น การขอความร่วมมือให้ประชาชน “อยู่บ้าน 
หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ” และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การกําหนดช่วงเวลาที่ห้ามออก
นอกเคหสถาน (Curfew) การห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว การปิดสถานท่ี
เสี่ยงต่อการแพร่โรค เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่าน้ีนับได้ว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากจํานวนผู้ติดเช้ือภายในประเทศ
ลดลงตามลําดับ 
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แผนภูมิที่ 5 สถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
สถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ส่งผลเกิดผลกระทบต่อการลงทุนหลักๆ ดังน้ี  
3.2.1  ผลกระทบที่เกิดกับการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Investment)  

1)  การหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain Disruption)  
จากการวิเคราะห์ของอังค์ถัด จีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าขั้นกลาง

รายใหญ่ของโลก ประมาณร้อยละ 20 ของการค้าสินค้าขั้นกลางของโลกมาจากประเทศจีน ดังน้ันการ
ชะลอตัวของการผลิตและส่งออกของจีนจึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ในช่วงต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จีนจําเป็นต้องปิดประเทศช่ัวคราวทําให้ไทยได้รับ
ผลกระทบในการนําเข้าวัตถุดิบและช้ินส่วนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 733 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงเป็น
อันดับที่ 11 จาก 20 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยสาขาที่ไทยได้รับผลกระทบมากที่สุด
ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก เครื่องมือเคร่ืองจักร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสาร ยานยนต์  
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หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
แผนภูมิที่ 6  เขตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบด้านห่วงโซ่การผลิตของจีนมากที่สุด 15 อันดับแรก  

(ไม่รวมไต้หวันและฮ่องกง) 
หมายเหตุ: ตัวเลขประมาณการจากการลดลงของการส่งออกสินค้าขั้นกลางของจีนวัดจากดัชนีภาค
การผลิตจีน (PMI) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา: UNCTAD 

 
2)  การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทโดยการควบรวมฐานการผลิต 

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึง
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความต้องการสินค้าและบริการ และ
ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจํานวนมาก อังค์ถัด
ระบุว่าบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ 5,000 ราย ปรับลดประมาณการรายได้ในปี 2563 ลงโดยเฉล่ียร้อยละ 
30 เน่ืองจากโควิด 19 โดยสาขาอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ พลังงาน (–208%) 
สายการบิน (–116%) และยานยนต์และช้ินส่วน (–47%) 
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ตารางที่ 2  การปรับลดประมาณการรายได้ปี 2563 ของบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ 5,000 บริษัท 

 
ที่มา: UNCTAD โดยอาศัยข้อมูลของ Refinitiv SA.  

 
ประมาณการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (2563) รายงานว่าในไตรมาสแรกของปี 2563 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมียอดขาย รวม 2.68 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันใน
ปีก่อน และมีกําไรสุทธิ 98,524 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 60.5 โดยธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ได้รับผลกระทบมากที่สุด  
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ตารางที่ 3  สรุปผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET ตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
การที่ยอดขายของบริษัทลดลงและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตทําให้หลาย

บริษัทที่ได้รับผลกระทบต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจโดยหันกลับมาให้ความสําคัญกับ
ธุรกิจหลัก (Core Business) และตลาดหลัก สําหรับบริษัทที่มีธุรกิจในหลายประเทศก็อาจจําเป็นต้อง
พิจารณาปิดสํานักงานหรือลดจํานวนพนักงานลง เช่น นิสสัน ประกาศแผนธุรกิจระยะ 4 ปี ปรับ
ยุทธศาสตร์ฐานการผลิตในหลายภูมิภาคเพ่ือลดธุรกิจที่ไม่ทํากําไรและโรงงานที่เกินความจําเป็นลง 
โดยเตรียมปิดโรงงานที่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และอินโดนีเซีย และหันมาเพ่ิมบทบาทโรงงานใน
ประเทศไทย บีพีบริษัทนํ้ามันของอังกฤษจะปลดพนักงานในสํานักงานทั่วโลกจํานวน 10,000 คน
ภายในสิ้นปี 2563 อูเบอร์วางแผนยุบรวมสํานักงานท่ัวโลกย้ายสํานักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย–
แปซิฟิกที่สิงคโปร์ไปที่อ่ืนภายในระยะเวลา 12 เดือนและลดการลงทุนบางโครงการท่ีไม่ใช่โครงการหลัก 
เป็นต้น  

3.2.2  ผลกระทบที่เกิดกับการลงทุนใหม่ (New Investment)  
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก ความต้องการสินค้าและบริการหดตัว และการจํากัด

การเดินทางเป็นอุปสรรคในการศึกษาลู่ทางการลงทุนส่งผลให้บริษัทชะลอแผนการขยายการลงทุน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย Bureau Van Dijk รายงานว่าสถิติโครงการลงทุนใหม่ในต่างประเทศ 
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(Greenfield FDI) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์–17 เมษายน 2563 ลดลงถึงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562 รายงาน The fDi Report 2020 Global Greenfield Investment Trends 
ที่จัดทําโดย fDi Intelligence ระบุว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ได้แก่ การท่องเที่ยว สายการบิน บันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่
บางธุรกิจมีความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้น เช่น อีคอมเมิร์ซ บริการการแพทย์ออนไลน์ เครื่องมือแพทย์ 
เทคโนโลยีการศึกษา การประชุม สินค้าอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน อาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น ทั้งน้ี 
คาดการณ์ว่าโครงการลงทุนใหม่ทั่วโลกในปี 2563 จะลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 40  
 
3.3  มาตรการรัฐบาลไทยที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 รัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินและลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  

3.3.1  มาตรการด้านภาษี  
1)  หักเพ่ิมภาษีดอกเบ้ียจ่ายจาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า  
2)  คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการในประเทศ 
3)  เร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ส่งออก  
4)  เลื่อนเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการ นําส่ง และชําระภาษีทุกประเภท 

3.3.2 มาตรการด้านการเงิน  
1)  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SMEs เช่น มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า 

(soft loan) วงเงิน 500,000 ล้านบาท สําหรับผู้ประกอบการ การยกเว้นการชําระเงินต้นและดอกเบ้ีย
สําหรับสินเช่ือที่ SMEs ได้เพ่ิมเติมในระยะ 6 เดือนแรก และการพักชําระหน้ีเดิมทั้งเงินต้นและ
ดอกเบ้ียแก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

2)  มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมวงเงิน 150,000 ล้านบาท  

3)  มาตรการพักเงินต้น ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ขยายระยะเวลาชําระหน้ี และการ
ผ่อนคลายเง่ือนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

3.3.3  การบรรเทาการจ่ายค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ขยายเวลาการชําระค่าไฟฟ้าและนํ้าประปาสําหรับกิจการเฉพาะอย่าง เช่น โรงแรม 

กิจการให้เช่าพักอาศัย เป็นต้น โดยไม่คิดดอกเบ้ีย  
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3.4  มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเริ่มใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ต้ังแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยเริ่มพบผู้ติดเช้ือ
ในประเทศและยังมีการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเสรี สํานักงานมีการปรับเปลี่ยนมาตรการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถสรุป
มาตรการหลักๆ ได้ดังน้ี  

3.4.1  มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการป้องกันโรคเป็นมาตรการแรกสุดที่สํานักงานดําเนินการเนื่องจาก

สํานักงานมีภารกิจที่ต้องพบกับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติจํานวนมากอยู่เป็นประจําจึงมีความเสี่ยง
ที่จะติดเ ช้ือโรคค่อนข้างสูง ดัง น้ัน ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สํานักงานได้จัดให้มี 
เจลแอลกอฮอล์ติดต้ังตามจุดต่างๆ มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสร่วมด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าสํานักงานทุกคน จากน้ันเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
รุนแรงขึ้น ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 สํานักงานจึงเริ่มให้มีการคัดกรองผู้มาติดต่อจากพ้ืนที่เสี่ยง 
และทําการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีนเพ่ือขอความร่วมมือผู้มาติดต่อที่มาจาก
พ้ืนที่เสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ถึง 14 วัน ให้ติดต่อกับสํานักงานด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น 
โทรศัพท์ อีเมล หรือการประชุมออนไลน์ เป็นต้น  

3.4.2  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานไปสู่ระบบดิจิทัล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน 

หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ และเพ่ือป้องกันการติดเช้ือ สํานักงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานโดยพัฒนา
ระบบการทํางานเพ่ือให้รองรับการทํางานที่บ้าน (Work from Home) การรับ–ส่งเอกสารแบบ
ออนไลน์ (e–Submission) และ การประชุมออนไลน์ซึ่งสํานักงานได้ดําเนินการฝึกอบรมและซักซ้อม
การใช้ระบบต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ต้ังแต่เดือนมนีาคม 2563 เป็นต้นมา  
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ภาพท่ี 1 ระบบการส่งจดหมาย/เอกสารออนไลน์ (e–Submission) 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 
3.4.3  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นักลงทุน  

เพ่ือให้บริษัทสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าเก่ียวกับมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนได้อย่างทันท่วงทีสํานักงานได้จัดทํา section 
“ข่าวสารโควิด 19 สําหรับนักลงทุน” (COVID-19 Update for Investors) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
เผยแพร่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์สํานักงาน (www.boi.go.th) โดยsection ดังกล่าวจะมีข้อมูลมาตรการ
ต่างๆ ของสํานักงานที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ
เช่ือมโยงกับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กรมควบคุมโรค กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย (Joint 
Foreign Chamber of Commerce: JFCCT) เป็นต้น  
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ภาพท่ี 2 Section ข่าวสารโควิด 19 สําหรับนักลงทุนในเว็บไซต์ www.boi.go.th 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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3.4.4  การออกมาตรการท่ีช่วยบรรเทาผลกระทบต่อนักลงทุน  
สํานักงานได้ออกมาตรการช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ

บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การขยายกําหนดเวลาการยื่นขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือก่อนครบกําหนดเวลา
ย่ืนรายการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 30 วันเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการของ
กระทรวงการคลังที่ให้เลื่อนเวลาการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (ภ.ง.ด.50) 
เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ การขออนุญาตหยุดดําเนิน
กิจการช่ัวคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม–30 มิถุนายน 2563 ให้กรอก
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องย่ืนขออนุญาตจากสํานักงาน การขยายระยะเวลาการเปิด
ดําเนินการกรณีโครงการที่ครบกําหนดเปิดดําเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม–30 มิถุนายน 2563 ให้
ย่ืนขออนุญาตเปิดดําเนินการภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกําหนดเปิดดําเนินการโดยยังคง
ได้รับสิทธิและประโยชน์คงเดิม เป็นต้น  

3.4.5  การออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรค 
โควิด 19  

นอกเหนือจากมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อนักลงทุนรายเดิมแล้ว สํานักงานยังได้
ออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพ่ือรับมือกับ COVID-19 เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่ประเทศยังขาดแคลนเนื่องจากความต้องการใน
ประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การผลิตเครื่องมือแพทย์หรือช้ินส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิง
หน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึง Non–Woven Fabric ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ยาและสารออกฤทธ์ิ
สําคัญในยา เป็นต้น ซึ่งหลังจากออกมาตรการดังกล่าวมีผู้ประกอบการสนใจย่ืนคําขอรับการส่งเสริม
การลงทุนเข้ามาหลายรายโดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตหน้ากากอนามัย มาตรการดังกล่าวเป็น
มาตรการระยะสั้นที่มีกรอบเวลาชัดเจนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วรองรับความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพ่ิมสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 
โดยต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม–30 มิถุนายน 2563 และต้องเร่ิมผลิต
และมีรายได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี 2563 มีการย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์ถึง 52 โครงการ  
คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 13,070 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 123 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา 
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3.4.6  การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนออนไลน์  
การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้เกิดการจํากัดการเดินทาง การปิดเมือง และ

การปิดประเทศ ทําให้สํานักงานไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในรูปแบบที่เคยทํา
อยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา การพบปะนักลงทุนรายบริษัท การเข้าร่วมงานนิทรรศการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือการจัดคณะนักลงทุนมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย สํานักงาน
จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนโดยนําระบบดิจิทัลมาใช้
ประโยชน์ นับต้ังแต่การประชุมออนไลน์กับนักลงทุนรายบริษัท ไปจนถึงการจัดสัมมนาออนไลน์ 
(Webminar) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนออนไลน์
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของการจัดกิจกรรมออนไลน์คือช่วยลดข้อจํากัดเรื่องสถานที่ การเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ในส่วนของข้อเสียคือการไม่ได้พูดคุยกันต่อหน้าหรือเห็นสถานที่จริงใน
การศึกษาลู่ทางการลงทุนซึ่งยังคงจําเป็นสําหรับนักลงทุนในการตัดสินใจ  

 
3.5  มาตรการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 

อังค์ถัดได้ทําการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน 174 หน่วยงานระหว่าง
วันที่ 23 มีนาคม–3 เมษายน 2563 และ จัดสัมมนาออนไลน์ (Webminar) ในวันที่ 7 เมษายน 2563 
เพ่ือติดตามการตอบสนองของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 การสํารวจแยกเป็นรายภูมิภาค ดังน้ี 

เอเชีย–แปซิฟิก  50 หน่วยงาน  
แอฟริกา  48 หน่วยงาน  
ยุโรป  44 หน่วยงาน  
อเมริกา  32 หน่วยงาน 

การสํารวจพบว่า ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนร้อยละ 64  
มีการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็ว ขณะที่ร้อยละ 36  
ไม่มีการกล่าวถึงโรคโควิด 19 การตอบสนองแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ  

ร้อยละ 24 แจ้งในเว็บไซต์ว่าหน่วยงานยังทํางานอยู่หรือไม่  
ร้อยละ 21 มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับโรคโควิด 19 ในเว็บไซต์  
ร้อยละ 19 มีการจัดทําเน้ือหาและการให้บริการอย่างครอบคลุม 

หากดูเป็นรายภูมิภาค หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคยุโรปมีการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในลักษณะที่ครอบคลุมมากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ รองลงมาคือ ภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก  
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ตารางที่ 4  การตอบสนองออนไลน์ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนแยกตามรายภูมิภาค 

 
หมายเหตุ: ผลจากการสํารวจเว็บไซต์ 174 หน่วยงาน ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 
ที่มา: อังค์ถัด  

 
ในส่วนของการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webminar) ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

ระดับหัวหน้าหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน สมาคมส่งเสริมการลงทุน และรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลด้านการลงทุน
จากกว่า 20 ประเทศ เข้าร่วมสัมมนา สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังน้ี  

1) ปัจจัยท้าทายสําหรับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน 
– สาขาที่ได้รับผลกระทบมาก: การบิน การท่องเที่ยว สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ 
– หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนต้องทําหน้าที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสาขาเป้าหมาย

เพ่ือต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยต้องหันมาเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพและ
เกษตร 

2) การตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 
–  หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนมีการปรับตัวเพ่ือให้บริการกับนักลงทุนได้อย่างต่อเน่ือง 
– มีการนําเคร่ืองมือด้านดิจิทัลมาใช้ เช่น คู่มือออนไลน์เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง แผนการจัดการในภาวะวิกฤติ virtual market intelligence platform และการจัดสัมมนา
ออนไลน์เพื่อให้ข้อมูล เป็นต้น  

– หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของบริษัทไปสู่
การผลิตอุปกรณ์และวัตถุดิบทางการแพทย์เช่น นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค หน้ากากอนามัย และเคร่ืองช่วย
หายใจ โดยให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทที่ขยายหรือปรับเปลี่ยนสายการผลิต  

3. การเตรียมตัวเข้าสู่ยุคใหม่หลังการแพร่ระบาด (Post–Pandemic New Normal)  
–  หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเริ่มวางแผนการดําเนินงานหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ซึ่งจะต้องพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มี
การแพร่ระบาด โดยจะต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในด้านดิจิทัล และ ต้องวิเคราะห์ว่า 



33 

 

นักลงทุนต้องการอะไรในช่วงการฟ้ืนตัวหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุด รวมไปถึงการประเมินกิจกรรม
ของหน่วยงานใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  

– ต้องมีการทบทวนอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนโดยพิจารณาจาก
จุดอ่อนของประเทศซึ่งต้องแก้ไขเพ่ือเตรียมการหากเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันอีกในอนาคต 
อุตสาหกรรมที่จะมีบทบาทมากข้ึน เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ดิจิทัล เป็นต้น  

– ข้อห่วงกังวลของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน คือ มาตรการกีดกันจะเพ่ิมมากขึ้น
ประเทศต่างๆ จะหันมาใช้นโยบายการลงทุนที่เข้มงวดขึ้น และการแข่งขันการดึงดูด FDI จะรุนแรง
ย่ิงขึ้น ทั้งน้ี มีความกังวลว่าธุรกิจ SMEs ในประเทศต่างๆ จะล้มหายตายจากไปจํานวนมากในช่วง 
โควิด 19 จะทําให้บริษัทขนาดใหญ่มีผู้ผลิตช้ินส่วนและคู่ค้าลดน้อยลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่า
ดึงดูดใจด้านการลงทุนของประเทศน้ันๆ ด้วย 

 
3.6 มุมมองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 

ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติมีการสํารวจผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ที่มีต่อธุรกิจ เศรษฐกิจในภาพรวม การปรับตัวของบริษัท รวมถึงมาตรการภาครัฐในการบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เอกชนต้องการ  

3.6.1  รายงานดัชนีความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรม 
จัดทําโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํารวจผู้ประกอบการในเดือน

มิถุนายน  2563 จํานวน  1,205 รายครอบคลุม  45 กลุ่ม อุตสาหกรรม  พบว่าความเ ช่ือมั่น
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 80.0 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับ 78.4 ในเดือน
พฤษภาคม เป็นการปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 โดยมีปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลมีการผ่อน
ปรนมาตรการควบคุมโควิด 19 ระยะที่ 3 และ 4 รวมท้ัง ยกเลิกคําสั่งห้ามออกนอกเคหะสถานทําให้
ผู้ประกอบการสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ขณะที่ด่านการค้าชายแดนเริ่มทยอย
เปิดในหลายพ้ืนที่ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าไทย นอกจากน้ี จํานวนผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด 19 รายวัน
ตลอดเดือนมิถุนายนอยู่ในระดับตํ่าส่งผลให้ ผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่
ค่าดัชนีอยู่ในระดับตํ่ากว่า 100 แสดงว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเช่ือมั่นว่าภาวการณ์
ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดี โดยผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อสภาพคล่อง และการเข้าไม่ถึงสินเช่ือ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม ปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท รวมท้ังต้นทุนประกอบการสูงขึ้น
จากราคาน้ํามัน ราคาวัตถุดิบ และค่าขนส่งโลจิสติกส์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของดัชนีฯ คาดการณ์
ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ลดลงจากเดือนพฤษภาคมเน่ืองจากผู้ประกอบการมีความกังวลเก่ียวกับ 
ความอ่อนแอของกําลังซื้อในประเทศในช่วง 3 เดือนข้างหน้าจากความเปราะบางของเศรษฐกิจและ
ความกังวลเก่ียวกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกสอง ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงฤดูฝน 
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มีไม่มากนัก ดังน้ันมาตรการภาครัฐฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ คือ (1) ออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น ขอให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสนับสนุนการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made–in–
Thailand) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ (2) ขอให้บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เข้ามาค้ําประกันสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ตามวงเงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยมูลค่า 
5 แสนล้านบาทต่อหลังจากที่พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สิ้นสุดเพ่ือจูงใจให้
ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเช่ือให้ผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น 3) ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม
เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

3.6.2  ผลสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยประจํา
ครึ่งแรกของปี 2563  

จัดทําโดยหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ (JCCB) ซึ่งสํารวจความเห็นของบริษัทร่วมทุน
ญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก JCCB จํานวน 631 ราย พบว่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจของปี 2563 
ลดลงทั้งในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 (–69) และคร่ึงหลังของปี 2563 (–44) โดยร้อยละ 53 ของบริษัท
ที่ตอบแบบสอบถามคาดว่าการลงทุนด้านโรงงานและเคร่ืองจักรในปี 2563 และแนวโน้มการส่งออก
ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 จะลดลง  

ในด้านผลกระทบของโควิด 19 บริษัทส่วนใหญ่มองว่าโควิด 19 ทําให้ยอดขาย
ลดลง ทําให้เสียโอกาสในการเจรจาธุรกิจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย
และเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจจากจํากัดการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางเข้า
ประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวโดยการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาตลาดใหม่ และลดค่าใช้จ่าย
ด้านแรงงาน และบริษัทส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในสินค้าทุนเพ่ิมในอนาคต  

สําหรับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยเพ่ือบรรเทาผลกระทบของโควิด 19  
ที่บริษัทให้ความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (59%) การลดเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (57%) และการเร่งคืนภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม (46%) 
นอกจากน้ี บริษัทยังประสงค์ให้รัฐบาลพิจารณาออกมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมในด้านการ
ผ่อนคลายทางภาษี เช่น การลดอัตราภาษีประเภทต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีสรรพามิต 
เป็นต้น การให้เงินอุดหนุนสําหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด และการลดความซับซ้อนและ
เปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์ในการย่ืนคําขอต่างๆ  
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3.6.3  ผลสํารวจความคิดเห็นนักลงทุนเรื่อง “การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะ
วิกฤติ กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”  

จากการส่งแบบสอบถามเร่ือง “การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ 
กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ผู้ประกอบการ
จํานวน 10 ราย ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไทยและต่างชาติ 
ในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตยานพาหนะและ
ช้ินส่วน การผลิตเคมี ภัณฑ์ พลาสติกหรือกระดาษ การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเบา บริการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม เป็นต้น และบริการด้าน
ดิจิทัล เช่น ซอฟต์แวร์ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก พบว่า  

ปัญหาอุปสรรคสําคัญต่อการการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทที่เป็นผลมาจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลักคือ 

1) เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกจํากัดทําให้ความต้องการ
สินค้า/บริการลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทและกระแสเงินสดของบริษัท  

2) วัตถุดิบในการผลิตสินค้าขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น  

3) การจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เช่น การนําเข้าช่างฝีมือต่างชาติมาติดต้ังเคร่ืองจักร การก่อสร้างโรงงานของบริษัทใน
ต่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  

มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ผู้ประกอบการต้องการหลักๆ มี 4 เรื่อง ได้แก่  
1) ความช่วยเหลือ ด้านการเ งินและสิท ธิประโยชน์ทางภาษีอากร  เ ช่น  

การช่วยเหลือด้านการกู้ยืมเงินสําหรับบริษัทต่างชาติ การยกเว้นดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือการลงทุนขยาย
กิจการ การช่วยเหลือด้านต้นทุนค่าขนส่ง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขออนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การลดภาษีมูลค่าเพ่ิม การเพ่ิมจํานวนปีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและ
ขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าและเปิดดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน เป็นต้น  

2) ความช่วยเหลือด้านการตลาด เช่น การโปรโมทสินค้าส่งออก การส่งเสริม
การค้าในประเทศแบบพ่ึงพาตนเอง การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Travel Bubble เป็นต้น 

3) รัฐบาลควรเป็นตัวกลางช่วยเจรจาและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ 
ขาดแคลนแทนที่จะให้ผู้ผลิตแต่ละรายไปจัดหาเอง 

4) การอํานวยความสะดวกในการนําผู้บริหารและช่างเทคนิคชาวต่างชาติเข้ามา
เพ่ือดําเนินงานให้สะดวกมากย่ิงขึ้น  
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จะเห็นได้ว่ามาตรการที่นักลงทุนต้องการจากรัฐบาลหลายมาตรการอยู่นอกเหนือ
ขอบข่ายอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเข้าประเทศของนักธุรกิจและ
ผู้เช่ียวชาญต่างชาติ ความช่วยเหลือทางการเงิน ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจําเป็นของการทํางานแบบบูรณาการระหว่างสํานักงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือช่วยแก้ไขเยียวยาผลกระทบที่เกิดกับนักลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

3.6.4  ผลสํารวจความคิดเห็นผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง 
“การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”  

จากการส่งแบบสอบถามเร่ือง “การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ 
กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ให้แก่ผู้บริหารสํานักงานจํานวน 10 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค และผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวก ข พบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการทํางานของสํานักงาน 
ในประเด็นหลักๆ ดังน้ี  

1) การชะลอการลงทุน เน่ืองจากนักลงทุนชะลอการตัดสินใจลงทุนเพ่ือรอความ
ชัดเจนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสภาพตลาด นักลงทุนไม่สามารถเดินทาง 
เข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน เจรจาธุรกิจ หรือดูสถานที่ต้ังโรงงาน 

2) สํานักงานไม่สามารถจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในรูปแบบเดิมได้ไม่ว่าจะเป็น
การจัดสัมมนา การพบปะนักลงทุนรายบริษัท หรือการจัดคณะชักจูงการลงทุนเดินทางไปชักจูง 
การลงทุนในประเทศเป้าหมายทําให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์แทน  

3) การให้บริการและติดต่อประสานงานกับนักลงทุนได้รับผลกระทบเนื่องจากมี
ข้อจํากัดในการติดต่อกับนักลงทุนโดยตรง และเจ้าหน้าที่บางส่วนต้อง work from home ทําให้ต้อง
เปลี่ยนวิธีการติดต่อเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และอีเมล ส่งผลให้การให้บริการแก่ 
นักลงทุนอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร นอกจากน้ี ในช่วงต้นของการแพร่ระบาดที่ยังมีการจํากัด
การเดินทางไปต่างพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่สํานักงานไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานข้ามจังหวัดหรือไปตรวจ
สถานประกอบการได้  

4) บริษัทที่ ไ ด้รับการส่งเสริมการลงทุนหลายรายที่ ไ ด้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขกรอบเวลาในการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนได้ เช่น การออกบัตรส่งเสริม การนําเข้าเครื่องจักร การเปิดดําเนินการ การขอ
ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น นอกจากน้ี ผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญต่างชาติไม่
สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทยได้อย่างสะดวกส่งผลกระทบต่อการดําเนินการตาม
แผนงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
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ผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 ในปัจจุบัน ณ ตอนที่ทําแบบสอบถาม สํานักงานควรมีมาตรการ/แนวทางอํานวยความสะดวก 
ส่งเสริม และชักจูงการลงทุนเพ่ิมเติมสรุปได้ดังน้ี 

1) Digitization: ปรับรูปแบบการส่งเสริมจากเดิมเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากการใกล้ชิดหรือสัมผัส เช่น การจัดสัมมนาออนไลน์ การนัดประชุมหารือออนไลน์ 
การให้สัมภาษณ์สื่อทางออนไลน์ การให้บริการนักลงทุน การตรวจเปิดดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
เร่งพัฒนาระบบดิจิทัลที่จะสามารถทําให้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการลงทุนของนักลงทุนในด้าน
ต่างๆ ลงทุนในอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยมากขึ้นและเพียงพอต่อจํานวนเจ้าหน้าที่ ปรับเปลี่ยนการทํางาน
ให้สามารถทํางานจากท่ีบ้านและจัดตารางการทํางานแบบเหลื่อมเวลา และพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  

2) Customer Communication/ Outreach: รักษาฐานนักลงทุนเดิมให้อยู่ใน
ประเทศและขยายฐานการลงทุน ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนทั้งที่ลงทุนแล้วและรายใหม่ที่กําลังจะเข้า
มาลงทุนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคและสามารถช่วยแก้ไข ออกจดหมายข่าวให้ข้อมูล
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศในหลายภาษาโดยเพ่ิมความถ่ีในการติดต่อให้มากขึ้น  

3) อํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้สามารถดําเนินธุรกิจได้และกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนใหม่โดยเร็วเพ่ือสร้างงาน เช่น การช่วยประสานงาน การอํานวยความสะดวกนักลงทุน
ต่างชาติที่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศไทย การผ่อนปรน/ขยายเวลาการปฏิบัติตามเง่ือนไข
การส่งเสริมการลงทุนต่างๆ หามาตรการท่ีจะช่วยเพ่ิมการจ้างงานแก่กิจการเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

4) ปรับยุทธศาสตร์/นโยบายในการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนทั้งในเรื่อง
อุตสาหกรรมเป้าหมายและจุดเด่นในการดึงดูดการลงทุน เช่น ห่วงโซ่การผลิต โดยจัดทําข้อมูลความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่การผลิตของไทยเพ่ือใช้ในการดึงดูดการลงทุน  

5) ออกมาตรการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานฝีมือไทย  
เมื่อมองไปในอนาคต ผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสํานักงานควรเตรียม

ความพร้อมสําหรับการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในประเด็น
ดังต่อไปน้ี 

1) เร่งปรับเปลี่ยนสํานักงานไปสู่องค์กรดิจิทัล เตรียมความพร้อมด้าน IT ทั้งใน
เรื่องระบบ อุปกรณ์ ข้อมูล และบุคลากรให้รองรับการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเช่ือมต่อ
การปฏิบัติงานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสํานักงานต่างประเทศ 

2) ปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการสร้างศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศ กําหนดเป้าหมายและความสําคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมและนักลงทุนให้สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ เช่น การหามาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิต AI Robot Software ที่ช่วยแก้ไขปัญหา
การแพทย์ สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนในภาวะ
วิกฤติต่างๆ  

3) สรุปบทเรียนจากวิกฤติครั้งน้ีแล้วจัดทําแผนดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business 
Continuation Plan: BCP) และมีการซักซ้อมและทบทวนแผนเป็นระยะ 

4) จัดทําฐานข้อมูลกลางที่เป็นรายละเอียดติดต่อของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 
ที่มีความทันสมัยเพ่ือความสะดวกในการติดต่อหาข้อมูลให้นักลงทุน  

5) พัฒนาบุคลากรให้มี Mindset และความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน 

6) จัดต้ังศูนย์เศรษฐกิจของสํานักงานเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้และทีมสนับสนุน
ข้อมูลการทํางานชักจูงการลงทุนให้แก่สํานักงานในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ  

7) Simplify และ clarify ขั้นตอนในการส่งเสริมการลงทุนและใช้สิทธิประโยชน์  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจและการลงทุนโลกรวมถึงประเทศไทย ทําให้การลงทุนโดยตรงทั่วโลกและในประเทศไทย
ปรับตัวลดลงจากความต้องการสินค้าและบริการที่ลดลงและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน  

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง
รวดเร็วต้ังแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาดและได้ดําเนินการปรับกระบวนการทํางานและออกมาตรการ
ต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อํานวยความสะดวกให้นักลงทุน บรรเทาผลกระทบที่เกิด
กับนักลงทุน สนับสนุนรัฐบาลในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการออกมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็น และได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางาน
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์  

เมื่อพิจารณาในภาพรวม วิกฤติมักมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน 3 ด้าน คือ  
1) การลงทุนลดลง เน่ืองจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ความเช่ือมั่น

ของนักลงทุนลดลง การชะลอการลงทุนเพ่ือรอดูสถานการณ์ การลงทุนหยุดชะงักเน่ืองจากอุปสรรค
ด้านการเดินทาง การลงทุนที่ลดลงอาจจะเป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนองระยะสั้นที่นักลงทุนต่ืน
ตระหนกต่อการเกิดวิกฤติและกลับคืนสู่สภาพปกติในเวลาไม่นานในกรณีที่วิกฤติดังกล่าวไม่ได้ส่งผล
กระทบกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรง หรืออาจจะส่งผลระยะยาวในกรณีที่วิกฤติดังกล่าว
กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างรุนแรง เช่น วิกฤติการเงินโลกในปี 2551 และวิกฤติ 
โควิด 19 ในครั้งน้ี เป็นต้น 

2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะในรูปของการย้ายฐานการลงทุน 
การควบรวมกิจการ การปรับตัวของห่วงโซ่การผลิต เป็นไปตามสถานการณ์วิกฤติในแต่ละคร้ัง  

3) การแข่งขันดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากมูลค่าการลงทุนทั่วโลก
หดตัวลง 

จากการศึกษากรณีสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าการดําเนินงานของ
สํานักงานในภาวะวิกฤติแตกต่างจากในช่วงภาวะปกติอย่างมากเน่ืองจากมีข้อจํากัด 3 ด้าน คือ  
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1) ระยะเวลาจํากัด: จําเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุวิกฤติมีความดังกล่าวเกิดอย่างรวดเร็ว 
ทําให้มีเวลาในการตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการจํากัด  

2) ทรัพยากรจํากัด: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ไม่สามารถที่จะมาทํางานที่สํานักงานได้เต็มจํานวน ขณะเดียวกันงบประมาณบางส่วนก็ต้องส่งคืนให้
รัฐบาลนําไปใช้ในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด 19   

3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารถูกจํากัด: การติดต่อและพบกับนักลงทุนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทางกายภาพไม่สามารถทําได้ 

เน่ืองจากวิกฤติมีหลายรูปแบบ วิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจเป็นวิกฤติที่มีลักษณะและ
ผลกระทบแตกต่างไปจากวิกฤติในครั้งน้ี เมื่อพิจารณาแนวคิดทฤษฎีการจัดการภาวะวิกฤติ  
การส่งเสริมและชักจูงการลงทุน และการทํางานแบบบูรณาการแล้ว สามารถเสนอแนะแนวทาง 
การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนของสํานักงานในภาวะวิกฤติในอนาคตได้ ดังน้ี 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
4.2.1.1 แพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนในภาวะวิกฤติ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

ประเทศในฐานะแหล่งรองรับการลงทุนและเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้นักลงทุน และกระตุ้นให้เกิด 
การลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์  

1) แพ็คเกจบรรเทาผลกระทบ ประกอบด้วยการขยายเวลาปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในการดําเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การออกบัตร
ส่งเสริม การนําเข้าเครื่องจักร การเปิดดําเนินการ เป็นต้น ออกไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นการทั่วไป
โดยไม่จําเป็นต้องมาย่ืนขอผ่อนผันกับสํานักงานเป็นรายกรณี เพ่ือให้ทั้งบริษัทและสํานักงานสามารถ
ทุ่มเททรัพยากรและเวลาที่มีในการแก้ปัญหาจากผลกระทบของวิกฤติ  

2) แพ็คเกจเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญ
ต่อการตอบสนองต่อวิกฤติ เป็นแพ็คเกจระยะสั้นที่มีกรอบเวลาจํากัดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน เช่น 
ในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด 19 ประเทศขาดแคลนหน้ากากอนามัย สํานักงานจึงได้ออกมาตรการเร่งรัด
การลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น 

3) แพ็คเกจกระตุ้นการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สํานักงานต้องทบทวน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนโดยพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาทมากข้ึน
หลังจากเกิดวิกฤติ ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณามาตรการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่จะช่วยในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในภาพรวม เช่น มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มาตรการส่งเสริมการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ Reskill แรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรการส่งเสริม 
ความช่วยเหลือภายในกลุ่มนักลงทุนด้วยกัน เป็นต้น 

การจัดทําแพ็คเกจส่งเสริมการลงทุนในภาวะวิกฤติน้ันทําได้ยากกว่าใน
ภาวะปกติเน่ืองจากภาวะวิกฤติมีความไม่แน่นอนสูงและมีปัจจัยเสี่ยงจํานวนมากที่สามารถทําให้
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทําให้ยากต่อการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สํานักงานอาจพิจารณา
ใช้ภาพอนาคตประกอบการจัดทํามาตรการส่งเสริมการลงทุน (Scenario planning) โดยนําข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้มาสร้างภาพอนาคตแบบต่างๆ และออกแบบมาตรการให้เหมาะสมกับแต่
ละ scenario เข่น ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีหลายหน่วยงานท่ีสร้างภาพ
อนาคตด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เช่น องค์การการค้าโลก (2020) จัดทํารายงาน Global 
Economic Prospects และ OECD (2020) จัดทํารายงาน Foreign Direct Investment Flows in 
the Time of COVID-19 เป็นต้น สํานักงานสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการวางแผน
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในภาวะวิกฤติได้ 
 
ตารางที่ 5  ตัวอย่างแนวทางการวางแผนจัดทํามาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ภาพอนาคต 

ภาพอนาคต 
(Scenarios) 

เชิงบวก  
(Upside/Optimistic) 

กลาง  
(Middle/Baseline) 

เชิงลบ 
(Downside/Pessimistic) 

เศรษฐกิจโลก1 เศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่าง
รวดเร็ว (Prompt recovery) 
ยกเลิกมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาด ประเทศ
เศรษฐกิจหลักจะกลับมา
มีชีวิตชีวาภายในปลายปี 
2563  

เศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตัวอย่าง
ช้าๆ ในช่วงปลายปี 2563 
การบริโภคในครัวเรือน
ค่อยๆ เพ่ิมขึ้น บริษัท
ยังคงไม่ตัดสินใจลงทุน
และรอดูท่าทจีนกว่าจะ
เห็นสญัญาณการฟ้ืนตัวที่
ชัดเจน และมแีนวโน้มจะ
ยังมีแผนลดต้นทุนและ
ลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วย
ลดการจ้างงาน  

เศรษฐกิจถดถอยอย่าง
รุนแรง ยังคงมกีารใช้
มาตรการ Lockdown 
ต่อไป การบริโภคใน
ครัวเรือนลดลงอย่างมาก 
การชะงักงันของห่วงโซ่
มูลค่าโลกกระทบต่อการ
ผลิต ธุรกิจลม้ละลายและ
เลิกกิจการจํานวนมากซึ่ง
อาจนําไปสู่ปัญหาภาค
การเงิน 
 

                                                 
1 ท่ีมา: Global Economic Prospects, June 2020, World Bank 
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ภาพอนาคต 
(Scenarios) 

เชิงบวก  
(Upside/Optimistic) 

กลาง  
(Middle/Baseline) 

เชิงลบ 
(Downside/Pessimistic) 

การลงทุนโลก2 รายได้ของบริษัทเริ่ม
เพ่ิมขึ้นในช่วงคร่ึงหลัง
ของปี 2563 และจะกลับ
สู่ภาวะปกติในปลายปี 
2564 การลงทนุเริ่มกลับ
สู่ภาวะก่อนวิกฤติ 
โครงการขยายและการ
ควบรวมกิจการที่หยุด 
ชะงักอยู่จะเดินหน้าต่อ 
การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในปี 2563
จะลดลงร้อยละ 30–40 
และจะกลับสูร่ะดับก่อน
วิกฤติในปี 2564 

เศรษฐกิจฟ้ืนตัวแบบไม่
ทั่วถึงแตกต่างกันไปแต่ละ
อุตสาหกรรม (Uneven 
recovery) แผนการ
ลงทุนใหม่บางส่วนจะ
เดินหน้าแต่บางส่วนจะ
ยกเลิกไป การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ
ในปี 2563 จะลดลง 
ร้อยละ 35–45 จากน้ันใน
ปี 2564 การลงทุนจะ
ค่อยๆ เพ่ิมขึ้นเป็น 2 ใน 
3 ของระดับก่อนวิกฤติ 

การลงทุนลดลงอย่างมาก 
แผนการควบรวมกิจการ
และการขยายการลงทุนจะ
ยกเลิกไปและการลดการ
ลงทุน (Divestment) 
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากนักลงทุน
ประสบปัญหาด้านการเงิน
การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในปี 2563 จะ
ลดลงมากกว่าร้อยละ 40 
และจะอยู่ในระดับดังกล่าว
ต่อเน่ืองไปในปี 2564 

เป้าหมายของ
นโยบายส่งเสริม
การลงทุนใน
ภาวะวิกฤติ 

เร่งดึงดูดการลงทุนที่
ชะลอการตัดสินใจเมื่อ
เกิดวิกฤติและใช้ความ
ได้เปรียบและจุดแข็งใน
การช่วงชิงการลงทุน
โดยเร็วเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ
เศรษฐกิจการลงทุนของ
ประเทศ 

ส่งเสริมการลงทุนใน
สาขาที่ฟ้ืนตัวได้เร็ว  

เน้นช่วยเหลือนักลงทุนราย
เดิมไม่ให้ปิดกิจการหรือ
ย้ายฐานการลงทุน สร้าง
ความเข้มแข็งของ SMEs 
และรักษาห่วงโซ่การผลิตที่
มีอยู่เพ่ือรอเวลาที่
เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัว 

การออกแบบ
มาตรการส่งเสริม

การลงทุนใน
ภาวะวิกฤติ 

เน้นแพ็คเกจกระตุ้นการ
ลงทุน และการจัด
กิจกรรมชักจูงการลงทุน
เชิงรุกในประเทศ
เป้าหมาย  

เน้นแพ็คเกจกระตุ้นการ
ลงทุน และการจัด
กิจกรรมชักจูงการลงทุน
เชิงรุกในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีศกัยภาพ  

เน้นกระตุ้นการลงทุนที่มีอยู่
ภายในประเทศ เน้นมาตรการ
ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของ SMEs และการจัด
กิจกรรมเช่ือมโยงห่วงโซ่ 

                                                 
2 ท่ีมา: Foreign Direct Investment Flows in the Time of COVID-19, May 2020, OECD 
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ภาพอนาคต 
(Scenarios) 

เชิงบวก  
(Upside/Optimistic) 

กลาง  
(Middle/Baseline) 

เชิงลบ 
(Downside/Pessimistic) 
การผลิตระหว่างบริษัท 
รายใหญแ่ละ SMEs เพ่ือ
กระตุ้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

  
นอกจากน้ี เน่ืองจากมาตรการช่วยเหลือด้านการลงทุนที่นักลงทุน

ต้องการจากรัฐบาลบางมาตรการอาจอยู่นอกเหนือขอบข่ายอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน สํานักงาน
อาจเสนอแนะมาตรการเพ่ิมเติมที่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือของหน่วยงานอ่ืนให้รัฐบาลพิจารณาเพ่ือให้
ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี มีข้อควรระวังในการออกแพ็คเกจส่งเสริมการลงทุนในภาวะวิกฤติคือ
มาตรการของหน่วยงานต่างๆ ไม่ควรซ้ําซ้อนกันแต่ควรจะเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือให้ใช้
งบประมาณภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีการประชาสัมพันธ์มาตรการในลักษณะ
เป็นแพ็คเกจรวมเพ่ือนักลงทุนจะสามารถรับทราบมาตรการทั้งหมดที่เก่ียวข้องได้อย่างครบถ้วน
ชัดเจน 

4.2.1.2  การอํานวยความสะดวกด้านการลงทุนในภาวะวิกฤติ  
วิกฤติมักสร้างปัญหาในการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งในข้ันการเข้ามา

ศึกษาลู่ทางการลงทุน การก่อสร้างโรงงาน ไปจนถึงการดําเนินโครงการ และมักนําไปสู่การปรับแผน
ธุรกิจของบริษัทและการแข่งขันดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้น ภารกิจที่สําคัญลําดับ
ต้นๆ ของสํานักงานคือการรักษานักลงทุนรายเดิมให้ยังคงอยู่และขยายฐานการผลิตในประเทศเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศและการจ้างงาน ในช่วงวิกฤติ การอํานวยความสะดวกให้นักลงทุน ( Investment 
Facilitation) จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนต้องการความช่วยเหลือและ
ดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐมากกว่าช่วงปกติ การอํานวยความสะดวกในช่วงวิกฤติจะช่วยสร้างความ
เช่ือมั่นและความประทับใจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากและอาจส่งผลถึงการตัดสินใจลงทุนของ
บริษัทในอนาคตด้วย  

เน่ืองจากสํานักงานมีศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start 
One Stop Investment Center: OSOS) ทําหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมของหลายกระทรวงที่สามารถ
เช่ือมโยงให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว ในช่วงวิกฤติสามารถ
ปรับเปลี่ยนศูนย์ดังกล่าวมาเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในภาวะวิกฤติที่
ครอบคลุมต้ังแต่ช่วงก่อนตัดสินใจลงทุน (Pre–investment) เช่น การให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับ
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การจัดต้ังธุรกิจ การอํานวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทํางานสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาลู่ทาง
การลงทุน เป็นต้น ช่วงเร่ิมโครงการ/จัดต้ังบริษัท (Project implementation) เช่น การให้บริการ
ด้านวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน การให้บริการออกใบอนุญาตในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) เป็นต้นไปจนถึงช่วงหลังจากที่เริ่มดําเนินธุรกิจ (Post–investment) ซึ่งหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนอาจมีการพบปะกับนักลงทุนเพ่ือติดตามผล และช่วยประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในกรณีที่นักลงทุนมีปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุนได้ บริการเหล่าน้ีอาจนํามารวมศูนย์ไว้ที่ 
OSOS ช่ัวคราวในช่วงที่เกิดวิกฤติเพ่ือให้สะดวกกับนักลงทุนโดย OSOS ดําเนินงานเชิงรุกร่วมกับส่วน
งานอ่ืนๆ ของสํานักงานมีการติดต่อไปหานักลงทุนรายเดิมเพ่ือสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึง
เปิดช่องทาง Fast Track ให้นักลงทุนติดต่อเข้ามาเมื่อมีปัญหาด้วย  

4.2.1.3 กลยุทธ์ในการชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติ: เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยน 
จุดแข็งของประเทศในช่วงวิกฤติให้เป็นจุดขาย  

การเกิดวิกฤติแต่ละคร้ังไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบเพียงอย่างเดียว  
แต่ได้ให้บทเรียนและโอกาสใหม่ๆ ในการก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นด้วย สํานักงานจึงควรวิเคราะห์ถึง
โอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤติแต่ละคร้ังและนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมและชักจูง 
การลงทุน หากเกิดวิกฤติครั้งใหม่ขึ้นมา สํานักงานต้องหาจุดแข็งของประเทศในวิกฤติน้ันให้เจอและ
ปรับให้กลายเป็นจุดขายในการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนต่อไป 

ในกรณีวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศอ่ืนๆ ซึ่งเป็นคู่แข่ง
ในการชักจูงการลงทุนกับประเทศไทยต่างก็หันมาใช้กลยุทธ์การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนผ่านสื่อ
ดิจิทัลเช่นเดียวกัน สํานักงานจึงต้องหากลยุทธ์ที่จะสร้าง “จุดขาย” ของไทยที่ “แตกต่าง” และ  
“โดดเด่น”กว่าประเทศอ่ืนเพ่ือที่จะช่วยผลักดันให้ไทยกลายเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ดึงดูด 
นักลงทุนทั่วโลก สํานักงานสามารถนําจุดแข็งของประเทศในช่วงวิกฤติมาใช้เป็นปัจจัยสนับสนุนและ
ดึงดูดนักลงทุนได้ โดยรวม การที่ไทยประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
มีความมั่นคงทางสุขภาพ (Health Security) อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง 
และมีการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพถือเป็นความได้เปรียบของประเทศไทยที่จะ
นําไปใช้ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ในการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้  

นอกจากน้ี หากพิจารณาในแง่อุตสาหกรรมเป้าหมายในการส่งเสริม 
การลงทุน อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการแพทย์ การที่ประเทศไทยได้รับการช่ืนชมและยอมรับอย่างมากจากนานาประเทศ 
ในการบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ประสบความสําเร็จเป็นการประชาสัมพันธ์
ศักยภาพและคุณภาพของการแพทย์ของไทยไปทั่วโลกได้โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
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ส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 สํานักงานจึงสามารถนําประเด็นดังกล่าวมาต่อยอด
ในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรได้  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ  
4.2.2.1 ทําวิกฤติให้ไม่เป็นวิกฤติโดยเตรียมพร้อมล่วงหน้า  

องค์ประกอบสําคัญประการหน่ึงของภาวะวิกฤติคือความไม่คาดคิด  
ในกรณีที่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญภาวะวิกฤติไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดแรงกดดันด้านเวลาซึ่งจะ
ทําให้การตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
เน่ืองจากพอจะมีแนวทางว่าควรจะดําเนินการอะไรบ้าง และดําเนินการสิ่งใดก่อน–หลัง สํานักงานจึง
ควรจัดทําและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองสําหรับวิกฤติต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อเกิดเหตุ
วิกฤติขึ้นสามารถนํามาปรับใช้ได้อย่างทันท่วงที นอกจากน้ี หน่วยงานควรจะมีการซักซ้อมแผนรับมือ
วิกฤติเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในภารกิจของตนเองในยามเกิดวิกฤติเพ่ือจะได้
สามารถดําเนินการตามแผนได้โดยไม่ติดขัดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริง  

นอกจากน้ี สํานักงานควรจัดทําระบบติดตาม คาดการณ์ และเตือนภัย
การลงทุน (Investment Monitoring, Forecasting and Warning System) ซึ่งนําตัวช้ีวัดต่างๆ ที่
เก่ียวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือแสดงให้เห็นระดับของสถานการณ์ปัจจุบัน โอกาสท่ีจะเกิด
วิกฤติ และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต โดยระบบสัญญาณเตือนภัยทําให้เราสามารถเห็นความ
ผิดปกติที่อาจจะนําไปสู่ วิกฤติได้ล่วงหน้า ทําให้สํานักงานและหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องสามารถ
เตรียมพร้อม หาแนวทางแก้ไข หามาตรการเพ่ือรองรับวิกฤติได้ทันการณ์ ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงาน
ได้มีการจัดทําระบบเตือนภัยดังกล่าว เ ช่น ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลังของ
กระทรวงการคลัง ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบเตือนภัย
ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น  

4.2.2.2  การพัฒนาบุคลากรสํานักงานให้มี Mindset ที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่ไม่

คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและในโลกปัจจุบันที่มีการเช่ือมต่ออย่างไร้พรมแดนการเกิดเหตุการณ์
ในประเทศหน่ึงสามารถส่งผลกระทบไปยังอีกประเทศหน่ึงได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่สามารถจะ
ป้องกันเหตุการณ์เหล่าน้ัน จึงมีความจําเป็นที่สํานักงานต้องพัฒนาบุคลากรท่ีพร้อมรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลง มีความคล่องแคล่ว ต่ืนตัวต่อสภาวะแวดล้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณห์น่ึงขึ้น
ต้องรู้จักที่จะต้ังคําถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง การที่
บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยทําให้การปรับเปลี่ยนเพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤติ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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4.2.2.3  เสริมสร้างความสามารถขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในการทํางานแบบ
ดิจิทัล 

ในโลกปัจจุบันที่คนใช้ชีวิตเช่ือมโยงกับโซเชียลมีเดีย การปรับเปลี่ยน 
การทํางานไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่สํานักงานต้องใช้ความพยายามในการ
สร้างความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เจ้าหน้าที่และพยายามหาเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและ
เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมาแทนที่ระบบเดิมเพ่ือให้เป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใน
การทํางานและเปลี่ยนจากการทํางานที่สํานักงานเป็นทํางานที่ไหนก็ได้จะช่วยลดความแออัดใน
สํานักงาน ลดปัญหาการจราจร และทําให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารเวลาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งน้ีรวมถึงการพบปะนักลงทุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนผ่านระบบดิจิทัล 
เช่น online meeting, webminar, virtual roadshow เป็นต้น การทํางานที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  
เข้ามาช่วยซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและเดินทาง เป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ
อีกทางหน่ึง ในการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานดังกล่าว สํานักงานต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพ่ือให้
สอดคล้องกับการทํางานระบบใหม่ด้วย เช่น การเข้า–ออกงาน การปฏิบัติงานนอกสํานักงาน เป็นต้น 
โดยอาจดําเนินการในลักษณะการทดลองในวงจํากัด (Sandbox) เพ่ือนําไปสู่การปฏิรูปราชการทั้ง
ระบบในอนาคต  

4.2.2.4 การสื่อสารข้อมูลในภาวะวิกฤติ 
การสื่อสารข้อมูลในภาวะวิกฤติมีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากการท่ีผู้ที่

เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วนอกจากจะช่วยให้สามารถจัดการภาวะวิกฤตได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยสร้างความเช่ือมั่น ลดความสับสนที่เกิดขึ้นจากการรับข่าวสารจํานวน
มากจากหลายทิศทางด้วย  

สํานักงานควรจัดเตรียมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติและช่องทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารทางการท่ีตรวจสอบแล้วทั้งภายในและภายนอกสํานักงานโดยการเช่ือมโยงลิงค์กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ และเปิดช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดยอาจแบ่งเป็น 
2 ระดับ คือ บุคคลภายนอกทั่วไป และนักลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งในขั้นต้นอาจแจ้ง 
ช่องทางการติดต่อในช่วงเกิดวิกฤตผ่านอีเมลผู้ติดต่อของแต่ละบริษัท จากน้ันอาจติดต่อผ่านระบบ 
interactive เช่น Chat Box เป็นต้นเพ่ืออัพเดทสถานการณ์เป็นระยะ การจัดทํา FAQs เก่ียวกับ
สถานการณ์ รวมถึงอาจจัดคลินิกนักลงทุนออนไลน์เพ่ือให้ข้อมูลความคืบหน้าสถานการณ์และตอบข้อ
ซักถามนักลงทุน 

การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเน่ือง ทําให้นักลงทุนรับทราบถึง
สถานการณ์และมาตรการต่างๆ จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์และวางแผนการดําเนินธุรกิจได้ 
ช่วยสร้างความมั่นใจและลดความเส่ียงด้านธุรกิจของนักลงทุน และเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับ
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ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการส่งเสริมและ 
ชักจูงการลงทุนด้วย  

4.2.2.5 การบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ภาวะวิกฤติมักส่งผลกระทบในหลายด้านและต้องใช้ความร่วมมือจาก

หลายภาคส่วนในการจัดการและแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับการลงทุน เช่น การจัดหาและส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์การแพทย์
ที่ขาดแคลน การอํานวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติที่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศ  
การออกมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่นักลงทุน เป็นต้น สํานักงานต้องประสานกับหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย สถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย เป็นต้น เมื่อเกิด
วิกฤตินอกจากสํานักงานจะมีการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ (War Room) ในองค์กรเพ่ือระดมความร่วมมือ
ในการแก้วิกฤติและดําเนินการตามแผนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์แล้ว สํานักงานควรจัดต้ังทีมร่วม
เฉพาะกิจด้านการลงทุนเพ่ือตอบสนองภาวะวิกฤติซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
มาร่วมระดมความคิดและปฏิบัติการแก้วิกฤติอย่างเป็นระบบอย่างทันท่วงที โดยทีมดังกล่าวต้องมี
ขนาดเล็กสามารถดําเนินการตามแผนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ไม่เน้นพิธีการ การประชุม
หารือสามารถดําเนินการผ่านช่องทางที่สะดวกเช่นออนไลน์  เ ป็นต้น  นอกจากน้ี  สํา นักงานควร
รวบรวมจัดทํารายช่ือหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในกรณีเกิดภาวะวิกฤติในแบบต่างๆ พร้อมเบอร์
ติดต่อเพ่ือใช้ในยามฉุกเฉินทําให้สามารถจัดประชุมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความคิดเหน็นักลงทุนเรื่อง “การสง่เสริมและชักจูงการลงทนุในภาวะวิกฤติ 

กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
 
ส่วนที่ 1:  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. ____  บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI–promoted company 

____  บริษัทไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI–non promoted company 
 
2. ____  บริษัทที่ไทยถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้น wholly Thai owned or Thai majority–owned 

company 
____  บริษัทที่ ต่ า งชา ติถื อหุ้ นข้ า งมากหรื อทั้ งสิ้ น  wholly foreign owned or foreign 

majority–owned company 
 
3. สาขาธุรกิจ Business Sector   

อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing 
____  แปรรูปเกษตรและอาหาร Agro/Food processing 
____  อุปกรณ์การแพทย์ Medical devices  
____  ยานพาหนะและช้ินส่วน Vehicles and parts 
____  เคมีภัณฑ์ พลาสติก และ กระดาษ Chemicals plastics and paper 
____  อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า Electronics and electrical products 
____  อุตสาหกรรมเบา Light Industries      
____  การผลิตอ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________ Other manufacturing activities (Please 

specify)  
อุตสาหกรรมบริการ Services 
____  บริการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม เป็นต้น Tourism supporting services 

e.g. hotels   
____  บริการด้านการขนส่ง Transportation services  
____  บริ ก า ร ด้ า น ดิ จิ ทั ล  เ ช่ น  ซอฟ ต์ แ ว ร์  เ ป็ น ต้ น  Digital services e.g. software 

development  
____  บริการด้านอ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________ Other services (Please specify) 
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ส่วนที่ 2 :  
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อแผนการลงทุนของบริษัทของท่านในประเทศไทย

อย่างไร 
How does COVID-19 impact your company’s capital investment plan in Thailand?  
____  ทําให้บริษัทมีแผนที่จะลดการลงทุนลง Company plans to reduce investment.   
____  ทําให้บริษัทขยายการลงทุนมากขึ้น Company plans to expand investment.   
____  รักษาระดับการลงทุนของบริษัทไว้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง Company plans to keep 

the investment unchanged. 
 
2.  อะไรเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญต่อการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทท่านที่เป็นผลมาจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพราะเหตุใด? โปรดระบุ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
What is major problem(s) or obstacle(s) caused by COVID-19 that affect your 
company’s investment in Thailand and why? (can be more than one answer) 
 
 
 
 

 
3.  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่านอยากให้รัฐบาลไทยมีมาตรการใดบ้างที่

จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของบริษัทท่าน โปรดระบุ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
Please identify measure(s) that Thai government should have that will benefit 
your company’s investment in Thailand during the COVID-19 situation. (can be 
more than one answer) 
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ผลสํารวจความคิดเหน็นักลงทุนเรื่อง “การส่งเสริมและชักจูงการลงทนุในภาวะวิกฤติ  
กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 

 
ร้อยละ คําถาม/ความคิดเหน็ 

 1.  การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อแผนการลงทุนของบริษัทของท่านใน
ประเทศไทยอย่างไร 

50 - รักษาระดับการลงทุนของบริษัทไว้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
30 - ทําให้บริษัทมีแผนที่จะลดการลงทุนลง  
20 - ทําให้บริษัทขยายการลงทุนมากขึ้น  
 2. อะไรเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญต่อการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทท่านที่เป็น

ผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพราะเหตุใด โปรดระบุ (สามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 1.ทางบริษัทฯของลูกค้าออกกองไม่ได้เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ทําให้ปริมาณงานลดลง 
2. เศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ผู้ที่เก่ียวข้องไม่ค่อยมั่นใจในสถานการณ์และมีการตัดงบการ

โฆษณาลง ก็ส่งผลให้ปริมาณงานลดลง  
3. ปริมาณงานที่ลดลงแต่ทางบริษัทยังต้องจ่ายค่าแรงงานเท่าเดิมก็จะมีผลต่อกระแสเงิน

สดภายใน 
 ความต้องการสินค้าลดลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของยางล้อเคร่ืองบิน  
 การเดินทางระหว่างประเทศ 
 ไม่สามารถนําช่างฝีมือต่างชาติ และคนงานต่างชาติมาติดต้ังเคร่ืองจักรได้ 
 การขนส่งสินค้า เพ่ือจําหน่ายในการส่งออกรวมท้ังการตรวจสอบการปนเป้ือนของสินค้า

อย่างเข้มงวดมากขึ้นในบางภูมิภาคเช่น ยุโรป เน่ืองจากเป็นสินค้ามาจากเอเชีย 
 ปัญหาเรื่องการเดินทางข้ามประเทศเพราะไม่สามารถเดินทางไปสร้างโรงงานที่อินเดียได้ 
 1. ห่วงโซ่ของระบบการเงินในประเทศ 

2. พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ 
 วัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะผ้ากรองช้ันกลาง (meltblown) มีราคา

สูงมากและเกิดภาวะขาดแคลน ทําให้จัดหาวัตถุดิบได้ยาก มีราคาแพง ส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น 

 ต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ในขณะที่คําสั่งซื้อสินค้าลดลง  
 รายได้ลดลง ทําให้กระแสเงินสดลดลง 
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ร้อยละ คําถาม/ความคิดเหน็ 
 3. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่านอยากให้รัฐบาลไทยมี

มาตรการใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของบริษัทท่าน โปรดระบุ 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 1. เพ่ิมจํานวนปีการให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี  
2. ช่วยส่งเสริมเงินทุนในกิจการเพ่ือมีทุนในการรับงานจากต่างประเทศ 
3. ช่วยสนับสนุนและประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือความคล่องตัวใน

การดําเนินกิจการกับนานาประเทศได้ 
 ขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าและการเปิดดําเนินการสําหรับโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนทุกโครงการ  
 มาตรการช่วยเหลือทางด้านการกู้ยืมเงินสําหรับบริษัทต่างชาติ 
 ช่วยเหลือด้านการนําเข้าแรงงานช่างฝีมือระดับบริหารของบริษัทและผู้รับเหมาต่างชาติที่

ติดต้ังเคร่ืองจักรเข้ามาในประเทศในสะดวกข้ึน ภายใต้การกําหนดการกักตัว 14 วัน ซึ่ง
ขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวมีความยุ่งยาก  

 1 การผ่อนผันให้ช่างเทคนิคจากต่างประเทศเข้ามาทํางานได้ โดยผ่อนผันให้กักตัวใน
โรงงาน และรายงานตัวให้ทราบทุกระยะ ซึ่งจะดีกว่าไปกักตัวในสถานที่อ่ืน 

2 รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยโปรโมทสินค้าอาหารแปรรูปจากไทยว่ามีการผลิตที่ได้
มาตรฐานปราศจากการปนเป้ือน 

 ต้องหยุดการระบาดในประเทศให้เร็วที่สุด จากน้ันไม่คิดดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือการลงทุน
ขยายกิจการเพ่ืออนาคตในข้างหน้า 

 ลดภาษีมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมการค้าในประเทศแบบพ่ึงพาตัวเองให้มีเงินหมุนเวียนใน
ระบบมากขึ้น 

 1.จากเรื่องวัตถุดิบที่ราคาสูงและหายาก รัฐบาลควรเป็นตัวกลางในการเจรจาและจัดหา
วัตถุดิบ meltblown ให้แก่ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศไทยแทนที่จะให้ผู้ผลิต
แต่ละรายไปจัดหาเอง 

2. การควบคุมการจําหน่ายและราคาของหน้ากากอนามัยทําให้เป็นอุปสรรคในการลงทุน
ของอุตสาหกรรมน้ี 

 ช่วยเหลือด้านต้นทุนเก่ียวกับค่าขนส่งและลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เก่ียวกับการขออนุญาตหรือต่ออายุ 

 เปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติแบบ travel bubble กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับไป
ใกล้เคียงกับระดับเดิม 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถามความคิดเหน็ผูบ้ริหารสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

เรื่อง “การสง่เสริมและชักจูงการลงทนุในภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
__ผู้บริหาร __ผู้อํานวยการกอง __ผู้อํานวยการสํานักงานภูมิภาค __ผู้อํานวยการสํานักงานต่างประเทศ  
 
ส่วนที่ 2 : คําถาม 
1.  การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการทํางานของท่านอย่างไร 

 
 
 
 

 
2.  ท่านคิดว่าสํานักงานควรมีมาตรการ/แนวทาง อํานวยความสะดวก ส่งเสริม และชักจูงการลงทุน

อะไรเพ่ิมเติมภายใต้สถานการณ์น้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
 
 
 

 
3.  ในอนาคต ท่านคิดว่าสํานักงานควรจะทําอะไรเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการส่งเสริมและชัก

จูงการลงทุนในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นอีก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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ผลสํารวจความคิดเหน็ผูบ้รหิารสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
เรื่อง “การสง่เสริมและชักจูงการลงทนุในภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 

คําถาม/ความคิดเหน็ 
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการทาํงานของท่านอย่างไร 
ไม่สามารถทํางานในลักษณะหรือรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติได้ เช่น การจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนใน
การนําคณะเดินทางไปต่างประเทศ (นําโดยระดับรองนายกรัฐมนตรี รฐัมนตรี ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ
กอง ผู้ปฏิบัติงาน) รวมถึงการจัดสัมมนา และการพบปะกับนักลงทุนเป้าหมายรายสําคัญ 
1. มีความยากลําบากในการสื่อสารหรือจัดหาข้อมูลจากนักลงทุน  
2. มีอุปสรรคในการอํานวยความสะดวกต่อนักลงทุน 
3. มีอุปสรรคในการพัฒนาระบบงานภายในสํานักงานอย่างต่อเน่ือง 
1. นักลงทุนชะลอการตัดสินใจ เพ่ือรอความชัดเจนของสถานการณ์โควิด และสภาพตลาด 
2. นักลงทุนไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย เพ่ือมาศึกษาข้อมูล เจรจาธุรกิจ หรือดูสถานที่ต้ัง

โรงงาน  รวมทั้งผู้บริหาร/ผู้เช่ียวชาญต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงาน หรือติดต้ัง
เครื่องจักรได้โดยสะดวก 

3. ผู้ได้รับส่งเสริมหลายรายไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ภายในกรอบเวลาที่กําหนดได้ เช่น 
การออกบัตรส่งเสริม การนําเข้าเคร่ืองจักร การเปิดดําเนินการ การรับรองมาตรฐานสากล และ
การย่ืนขอใช้สทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4. การให้บริการอาจไม่ได้รับความสะดวก เพราะเจ้าหน้าที่บางส่วน work from home 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทําให้เกิดความท้าทาย และโอกาสที่เพ่ิมมากขึ้นในการจัดกิจกรรม
ชักจูงการลงทุน ที่ปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เป็นการประชุม/พบปะ/หารือ แบบ in–
person meeting กับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น นักลงทุนเป้าหมาย บริษัทจัดหาพื้นที่ลงทุน 
หรือหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ มาเป็นการประชุมทางไกล (เช่น การสัมมนา การประชุมแบบ one 
on one) โดยใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งการพบปะ/ประชุมทางไกลก็มีขอ้ดีที่ทําให้
เลิกกังวลถึงข้อจํากัดเดิมๆ และไม่มีภาระด้านค่าใช้จ่าย เช่น การเดินทาง หรือความแตกต่างเร่ือง
เวลา (time zone) เน่ืองจากสามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) โดยปรับเปลี่ยนเวลาประชุมให้มคีวามเหมาะสมเท่าน้ัน 
อย่างไรก็ตามการสัมมนาออนไลน์ที่มีบริษทัเข้าร่วมจํานวนมากอาจมีความท้าทายมากกว่าการพบ
บริษัทแบบ one on one เน่ืองจากมักจะไม่ค่อยมีการหารือแบบเจาะลึกถึงรายละเอียด และ
บางครั้งบริษัทอาจจะไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตนเองต่อผู้ฟังสัมมนาจํานวนมากๆ ทั้งน้ี
สํานักงานต่างประเทศแต่ละแห่งอาจต้องพิจารณาว่า รูปแบบการสัมมนา หรือการประชุมแบบ  
one on one จะมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของนักลงทุนในภูมิภาคน้ันๆ มากกว่ากัน สําหรับ
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ความท้าทายในภาพรวมคือ การที่นักลงทุนยังไม่มีความมัน่ใจในสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ต่างๆ (ตราบใดที่ยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนได้สําเร็จ) ทําให้การพบ/หารือบริษัทยังไม่ได้คําตอบ
เก่ียวกับช่วงเวลาที่พร้อมจะขยายการลงทุน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงการรับทราบข้อมูล/นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของไทยไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาขยายการลงทุนในอนาคตเท่าน้ัน (wait & 
see) ซึ่งสํานักงานต่างประเทศควรจะเก็บข้อมูลการพบปะบริษัทเหล่าน้ีไว้ เพ่ือทําการติดตามผล 
(follow up) เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น สําหรับกิจกรรมที่ไม่มผีลกระทบ คือ การประชาสัมพันธ์นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนหรือข่าวกิจกรรมด้านการลงทุน/เศรษฐกิจ ผ่านทาง social media ซึ่งเป็นข้อดีที่
ได้เริ่มทํามานานและมีความต่อเน่ืองอยู่แล้ว 
ทางตรงคือ ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานข้ามจังหวัดได้ในระยะเวลาช่วงหน่ึง  ทางอ้อมคือ บริษัท
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างได้รับผลกระทบในการผลิตและจําหน่าย ทําให้ต้องช่วยบริษัทแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ 
ผลกระทบที่พบ โดยปกติบริษัทชอบที่จะเข้ามาพบเจ้าหน้าที่สํานักงานภูมิภาคเพ่ือสอบถามหรือ
แก้ปัญหาเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาโควิด19 การเข้ามาพบเจ้าหน้าที่น้อยลง แต่มีการ
ติดต่อกันทาง โทรศัพท ์และอีเมลมากขึ้น  ปริมาณงานก็ยังคงมีการดําเนินการอยู่ปกติ แต่ไม่สามารถ
ออกไปตรวจงานที่สถานประกอบการได้ 
1.ไม่สามารถจดักิจกรรมได้ตามปกติ เช่น การจัดสัมมนา การพบปะนักลงทุน ต้องเปลี่ยนรูปแบบ

เป็นการใช้ออนไลน์ 
2. นักลงทุนไม่สามารถเดินทางมาติดต่อที่ไทยได้ทําให้หลายโครงการต้องหยุดชะงัก  
3. จากสถานการณ์เช่นน้ี ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุน 
1. ในระยะแรกประสิทธิภาพการทํางานลดลงเน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติภารกิจบางประการได้  
2. ในระยะต่อมามีการปรับตัว ปรับวิธีการและรูปแบบการทํางานโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

ส่งผลให้การทาํงานบางอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เช่นการประชุมและการจัดกิจกรรม
สัมมนาแบบ online ฯลฯ 

1. ส่งผลต่อโอกาสในการทํางานชักจูงการลงทุน: วิธีการดําเนินการเพ่ือชักจูงการลงทุนจําเป็นต้อง
เปลี่ยนไป โดยทําได้เฉพาะการสื่อสารและชักจูงการลงทุนรูปแบบออนไลน์เท่าน้ัน เช่น จากการ
สัมมนาก็เปลี่ยนเป็น Webinar จากการนัดพบไปเย่ียมและหารือกับนักลงทุนที่บริษัทก็ต้อง
เปลี่ยนเป็นการนัด video conference แทน ในขณะที่กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถทาํได้ ด้วย
รูปแบบกิจกรรมชักจูงการลงทุนถูกบังคับใหเ้ปลี่ยนไป กิจกรรมบางอย่างทําไม่ได้ เช่น การจัดคณะ
นักลงทุนไปศึกษาลู่ทางการลงทุนที่ประเทศไทย การจัด Business Networking Reception 
หรือ Luncheon Meeting และ การใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานนิทรรศการเฉพาะทางต่างๆ 
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เป็นต้น 

2. ส่งผลต่อโอกาสความสําเร็จในการชักชวนนักลงทุนเป้าหมาย: นักลงทุนบางรายได้รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทําให้ศักยภาพในการขยายการลงทุนลดลง และปัญหาเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุน นักลงทุนบางรายอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนไปประเทศไทยแต่
ด้วยไม่สามารถเดินทางไปไทยเพ่ือสํารวจดูสถานที่ เพ่ือพบหน่วยงานพันธมิตร หรือเพ่ือพบ
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ทําให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจออกไป หรอืพิจารณาประเทศอ่ืนๆ 
ไปพลางก่อน  

3. ความมั่นคงทางการแพทย์กลายเป็นสิ่งสําคัญระดับประเทศ ประเทศต่างๆ ตระหนักได้จากวิกฤติที่
ผ่านมา และสง่เสริมให้มีการลงทุนกิจการด้านการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น เพ่ือป้องกันปัญหาการพ่ึงพาการนําเข้ามากเกินไป ส่งผลให้นักลงทุนพิจารณาขยายการ
ลงทุนต่างประเทศลดลงหรือชะลอไปก่อน แล้วขยายการลงทุนในประเทศแทน 

1. ในช่วงที่ต้องทํางาน Work from Home ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อโดยใช้ระบบ 
Divert Call ซึง่ในช่วงแรกมีปัญหาด้านเทคนิคทําให้การ divert call หลุดหรือรับไมไ่ด้ยินเสียง
บางครั้ง 

2. ในช่วงแรกที่ประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉินการจดักิจกรรมหยุดชะงักทําให้เจ้าหน้าที่บางส่วนที่อยู่ฝ่าย
สนับสนุนไม่มีงานทํา  

3. ต้องทําความเข้าใจและขอความร่วมมือจากนักลงทุนที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงซึ่งเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยไมถ่ึง 14 วันให้ติดต่อกับสํานักงานด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท ์อีเมล สื่อโซเชียลมีเดีย 
แทนการเข้ามาติดต่อโดยตรง  

4. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มีอุปสรรค เน่ืองจากถ่ายทําสถานที่ทําไม่ได้ เพราะมีระเบียบควบคุม /
พรก. ฉุกเฉิน ภาคธุรกิจไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ประกอบการผลิตสื่อ ทําให้ต้องเลื่อนแผนออกไป 

2.  ท่านคิดว่าสํานักงานควรมีมาตรการ/แนวทาง อํานวยความสะดวก ส่งเสริม และชักจูงการ
ลงทุนอะไรเพ่ิมเติมภายใต้สถานการณ์นี้ 

1. ปรับรูปแบบการส่งเสริมจากเดิมเป็นแบบดิจิตอลให้มากขึน้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการใกล้ชิดหรือ
สัมผสั เช่น การจัดสัมมนาทางออนไลน์ การนัดประชุมหรือพบปะหารือทางออนไลน์  

2. เปลี่ยนการทํางานจากที่ทํางานเป็นที่บ้าน และจัดตารางเวลาการทํางานให้เหลื่อมเวลาโดยไม่
จําเป็นต้องเป็นไปตามเวลาราชการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดโรคให้กับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนที่กําลังจัดต้ังโครงการลงทุน ที่ลงทุนแล้ว เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรค 
และเร่งดําเนินการแก้ไข เพ่ือให้ยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้  
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2. ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่มุ่งอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนในสาขาทียั่งมีศักยภาพใน

สถานการณ์น้ีให้ยังคงทําธุรกิจต่อไป หรือให้เกิดการลงทุนใหม่โดยเร็วเพ่ือสร้างงานในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ  

3. ออกมาตรการเพ่ือเยียวยาความเดือดร้อนของนักลงทุนที่มีการลงทุนอยู่แล้ว  
4. เร่งพัฒนาระบบดิจิทัลที่จะสามารถทําให้รบัทราบปัญหาอุปสรรคของนักลงทุนในด้านต่างๆ ใน

หลากหลายช่องทางเพ่ือนํามาแก้ปัญหาโดยเร็ว 
1. มาตรการขยายเวลาการปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ  
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการให้บรกิารนักลงทุน 
3. การปรับรูปแบบกิจกรรมชักจงูการลงทุนเป็น online 
4. การช่วยประสานงาน/อํานวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติ/Expat ที่มคีวามจําเป็นต้องเดิน

ทางเข้าประเทศไทย 
1. ข้อมูลเก่ียวกับความเข้มแข็งของ supply chain ในประเทศไทย เพ่ือแสดงถึงความได้เปรียบใน

การแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2. มาตรการ / ขอ้มูลที่เก่ียวกับการสร้างความมั่นใจในแรงงานที่มีฝีมือในไทย เน่ืองจากความ

เสียเปรียบด้านค่าแรง และความไม่มั่นใจเก่ียวกับทักษะด้านภาษาอังกฤษของแรงงานไทย รวมท้ัง
จํานวนแรงงานไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น EEC 

สํานักงานควรหามาตรการผ่อนปรนเง่ือนไขการใช้เครื่องจักรใหมท่ี่ใช้เทคโนโลยีทันสมยัแก่กิจการ 
SMEs ไทย และหามาตรการเพ่ิมการจ้างงานแก่กิจการเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร สําเร็จรูป
และกึ่งสําเร็จรปู 
หาวิธีและเคร่ืองมือเพ่ือมาตอบโจทย์รูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไป โดยใช้โปรแกรม ZOOM หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ ทีคล้ายๆ กัน เพ่ืองานประชุม งานตรวจเปิดดําเนินการ ในกรณีที่ไม่สามารถไป
ตรวจสอบได้ ณ สถานที่จริง 
1. ควรมีมาตรการผ่อนปรน เช่น ขยายเวลาการปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ  
2. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นการลงทุน 
1. ต้องลงทุนอุปกรณ์ด้าน IT ที่ทนัสมัยมากขึ้น และเพียงพอต่อจํานวนเจ้าหน้าที่ 
2. ต้องพัฒนาบุคลากรให้ม ีdigital literacy มากขึ้น  
3. ต้องปรับปรุงกระบวนงานทั้งหมดให้เป็นระบบ online 
4. ต้องปรับยุทธศาสตร์หรือนโยบายในการส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ทั้งในเรื่องอุตสาหกรรม

เป้าหมาย และจุดเด่นในการดึงดูดการลงทุน 
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สําหรับการชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศ สิ่งที่สามารถทาํเพ่ิมเติมได้ คือ 
1. การออกจดหมายข่าวให้ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะโอกาสและมาตรการ

ใหม่ๆ  รายอุตสาหกรรมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแม้ว่าสํานักงานจะมีการประชาสัมพันธ์ลักษณะน้ีอยู่
แล้วหลายช่องทาง แต่ควรเพ่ิมความถ่ีให้มากขึ้น จากเดือนสองเดือนคร้ังเป็น ทุกหน่ึงหรือสอง
สัปดาห์ โดยแต่ละคร้ังไม่จําเป็นต้องนําเสนอบทความหรือข่าวยาวๆ เสมอไป 

2. จัดกิจกรรมในลักษณะสัมมนาออนไลน์ และประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ กับกลุ่มนักธุรกิจที่ลงทุนใน
ประเทศไทยรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ เพ่ือรับฟังปัญหาและความเป็นไปของประกอบ
กิจการ เพ่ือให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมอํานวยความสะดวก กิจกรรมน้ีสําคัญเน่ืองจากจะ
สามารถรักษานักลงทุนเดิมให้อยู่ในประเทศต่อไป และอาจช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายการลงทุน
เพ่ิมเติมได้ 

3. นอกจากการจัดสัมมนาที่ปรบัเปลี่ยนเป็นการทํา webinar ซึ่งสํานักงานดําเนินการอย่างเข้มข้น
แล้ว สํานักงานควรพิจารณาการจัด “online” press interview ให้สือ่และ influencer 
ต่างประเทศได้สัมภาษณ์ “เลขาธิการ” เพ่ือให้ข้อมูลสําคัญและสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน
โดยตรงผ่านสื่อต่างๆ  

1. ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือช่วยเอสเอ็มอี     
2. ควรให้ความสําคัญกับนักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วว่าติดขัดปัญหาใด บีโอไอควรมีมาตรการช่วยเหลือ

ให้ตรงจุด เช่น ผ่อนปรนระยะเวลาในการใช้สิทธินําเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพ่ือส่งออกเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบของบริษัทที่ประสบปัญหาการส่งออก เป็นต้น       

3.  ในอนาคต ท่านคิดว่าสํานักงานควรจะทําอะไรเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการส่งเสริมและ
ชักจูงการลงทุนในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นอีก 

1. เตรียมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสัญญาณให้พร้อม เพ่ือรองรับการทํางานแบบออนไลน์ 
2. ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิค

ใหม่ๆ  เพ่ือรองรับกับการทํางานแบบออนไลน์ 
3. กําหนดเป้าหมายและความสาํคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมและนักลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน 
1. เร่งปรับเปลี่ยนสํานักงานไปสู่องค์กรดิจิทัล 
2. กําหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างศักยภาพของระบบเศรษฐกิจในประเทศ 
3. จัดทําแผนดําเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง ให้ครอบคลุมต้ังแต่การชักจูงการลงทุนจนถึงสนับสนุนการ

ดําเนินการของโครงการลงทุนที่กําลังจะลงทุนและมีการลงทุนแล้ว 
1. สรุปบทเรียนจากวิกฤตครั้งน้ี แล้วจัดทําแผน BCP และมีการซักซ้อม/ทบทวนแผนเป็นระยะๆ  
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2. พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เป็น online มากขึ้น 
3. พัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในการทาํงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เน่ืองจากวิกฤตคร้ังน้ีเป็นวิกฤตด้านโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนทั่วโลก 
แตกต่างจากวิกฤตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคิดว่าสํานักงานควรเตรียมความพร้อม และพัฒนา
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่ก็ตาม ดังน้ี 
1. ด้านข้อมูลของอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ พร้อม talking points คร่าวๆ ที่เป็นประเด็นสําคัญๆ 

เพ่ือสํานักงานต่างประเทศจะได้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนได้ตรงกัน 
2. ฐานข้อมูลกลางที่เป็นรายละเอียดติดต่อของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ทีม่ีความทันสมยั เพ่ือ

ความสะดวกในการติดต่อหาข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่นักลงทุน 
3. แต่ละสํานักงานต่างประเทศต้องมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้สามารถ

เช่ือมต่อเพ่ือปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
สํานักงานควรหามาตรการส่งเสริมการลงทนุการผลิต AI Robot Software ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ทางด้านการแพทย์ และการสนับสนุนด้านการดูแลผู้ป่วยและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต
ปกติของประชาชนในช่วงวิกฤติต่างๆ   
1. เตรียมบุคลากรทีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการใช้ระบบงานรูปแบบออนไลน์ โดยมีการถ่ายทอด

ฝึกอบรมให้เจา้หน้าที่ใช้งานได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. งบประมาณฉุกเฉิน เพ่ือสนับสนุนงานเฉพาะหน้า 
3. อุปกรณ์ที่มี spec สามารถรองรับระบบการใช้งานได้ทันท่วงที 
1. ควรมี platform ที่ใช้ในการประชุม หรือสมัมนาออนไลน์ให้มากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันมีเพียง 2 

account ซึ่งต้องจองเวลาการใช้จึงไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 
2. จัดทําเอกสารเผยแพร่ทีท่ันสมัยรวมทั้งประกาศต่างๆ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาท้องถิ่น 
3. ควรประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการลงทุนให้จัดทําเอกสารเผยแพร่ หรอืขั้นตอน

การย่ืนขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า องค์การอาหารและยา 
กระทรวงพลังงาน เป็นต้น 

1. ทําตามคําตอบในข้อ 2 อย่างต่อเน่ือง  
2. พัฒนาบุคลากร ให้ม ีmindset และความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลนั 
แนวคิดและวิธีการทํางานชักจูงการลงทุนของสํานักงานในปัจจุบัน ถูกพัฒนามาโดยตลอดผ่านวิกฤติ
เศรษฐกิจทั้งของไทยและของโลกหลายคร้ัง สิ่งที่ดําเนินการอยู่ครบถ้วนแล้วในเรื่องสิ่งที่ควรทํา ทั้งน้ี 
หากต้องเตรียมตัวรองรับวิกฤติในอนาคต สิ่งที่น่าจะเตรียมเพ่ิมเติมอาจเป็น 
1. เครื่องมือที่เหมาะสมในการทํางานและการให้บริการนักลงทุน 
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2 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับสําหรับรูปแบบการทํางานที่อาจจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป  

ดังเห็นได้จากวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ส่งผลใหส้ํานักงานต้องให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ทํางานที่
บ้านในช่วงเวลาหน่ึง น่ันหมายถึงสํานักงานต้องมีระบบรองรับการทํางานและการรับสง่งานภายใน 
การให้บริการออนไลน์แก่นักลงทุน ระบบไอทีที่เหมาะสม อุปกรณ์การทาํงานกรณีเจ้าหน้าที่ต้อง
ทํางานที่บ้าน การพัฒนาหรือจัดซื้อจัดหาระบบการประชุมออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาช่องทาง
สื่อสารข้อมูลแก่นักลงทุน เป็นต้น 

3. นอกจากน้ันบนพ้ืนฐานที่เช่ือว่าการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนจะเพ่ิมความเข้มข้นขึน้เสมอ 
สํานักงานควรพัฒนาแนวคิดเรื่องศูนย์เศรษฐกิจให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล
ความรู้และทีมสนับสนุนข้อมลูการทํางานชักจูงการลงทุนให้แก่สํานักงานในการแข่งขันกับประเทศ
อ่ืนๆ ได้ดีขึ้น 

1. simplify และ clarify ขั้นตอนในการส่งเสริมการลงทุนและใช้สิทธิประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน 

2. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับภาวะ
วิกฤติโดยนําระบบออนไลน์มาใช้ได้อย่างสมสมบูรณ ์  เพ่ือให้นักลงทุนสามารถติดต่อกับสํานักงาน
ผ่านระบบได้โดยไม่ต้องมาติดต่อที่สํานักงาน และควรสํารองฐานข้อมูลทัง้หมดของสํานักงานไว้บน
ระบบคลาวด์ 
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ลงทุน 2  
พ.ศ. 2558–2560 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส 

สหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2560–2561 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2561–2562 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ กองความร่วมมือ 

การลงทุนต่างประเทศ 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


