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ข่ าวประชาสัมพันธ์
รัฐ-เอกชนถกโอกาสเศรษฐกิจไทย คาดไทยเป็ นเป้ าหมายการย้ ายฐาน
การลงทุน พร้ อมแนะอุตสาหกรรมรุ่ งหลังโควิด
24 กันยายน 2563 – แม้ จะได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่เศรษฐกิจไทยได้ ผ่านจุดต่าสุด
ไปแล้ วและกาลังอยู่ในช่วงฟื น้ ตัว โดยมีโอกาสเติบโตเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติมองว่าประเทศไทยจะเป็ นหนึ่ง
ในเป้าหมายของการย้ ายฐานการลงทุนในขณะที่สงครามการค้ าสหรัฐ-จีนยังคงยืดเยื ้อ
โดยอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตได้ ดีในช่วงหลังโควิดประกอบไปด้ วยภาคท่องเที่ยว การผลิต การเกษตร
อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พลังงานทดแทน และการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทลั - วิทยากรจากต่างองค์กรร่วมให้ ความเห็นในงานสัมมนา ASEAN Business Forum : Thailand –
Resilient and Ready for Trade ซึง่ จัดโดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
“ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ พิสจู น์แล้ วว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิดและความท้ าทาย
ทางเศรษฐกิจได้ เป็ นอย่างดี โดยประเทศไทยได้ รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสาเร็จและ
ได้ รับความไว้ วางใจมากที่สดุ ในด้ านสาธารณสุข
ซึง่ สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุนได้ ว่าประเทศไทยเป็ น
เป้าหมายการค้ า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เชื่อถือได้ เป็ นอย่างดี” นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานสัมมนา
“ประเทศไทยมีศกั ยภาพอย่างมากในการเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยอยู่ในตาแหน่งภูมิศาสตร์ สาคัญและมี
โครงสร้ างพื ้นฐานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ ประเทศไทยสามารถเป็ นศูนย์กลางของการผลิตและการกระจายสินค้ า
สาหรับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ” นายบุณยฤทธิ์ กล่าวเสริ ม
แนวโน้ มการย้ ายฐานเพื่อกระจายการลงทุน
จากสงครามการค้ าสหรัฐ-จีนที่ยงั คงยืดเยื ้อ ประกอบกับการระบาดของโควิด บริ ษัทต่างๆ ทัว่ โลกกาลังย้ ายฐาน
การลงทุน โดยมองประเทศไทยเป็ นหนึ่งในเป้าหมายของการพิจารณาย้ ายฐาน
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอได้
ออกมาตรการส่งเสริ มการลงทุนพิเศษเพิ่มขึน้ จากมาตรการเดิมเพื่อ ทาให้ ประเทศไทยเป็ นเป้าหมายของการ
ย้ า ยฐานการลงทุน ที่ น่ า สนใจยิ่ ง ขึ น้ ประกอบกับ ผลัก ดัน ให้ อี อี ซี เ ป็ น ศูน ย์ ก ลางของภูมิ ภ าคอาเซี ย น โดย
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มาตรการต่างๆ มุ่งส่งเสริมธุรกิจที่มีการใช้ เทคโนโลยีในระดับสูงขึ น้ การใช้ นวัตกรรม การใช้ ระบบอัตโนมัติ การ
ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
“บี โ อไอยัง ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ พิ่ ม เติ ม กับ ธุ ร กิ จ ทัง้ รายเดิ ม และรายใหม่ ที่ ล งทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ เช่น การใช้ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทลั การวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
รวมไปถึงการใช้ พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน” นางสาวดวงใจกล่าว
“ไม่เพียงแต่บริษัทจากประเทศจีนเท่านัน้ บริษัทจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ ไต้ หวัน และเกาหลีใต้ กาลังย้ ายฐาน
การลงทุนมาที่ภมู ิภาคนี ้” ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อานวยการโครงการ Economic Intelligence Service
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ) กล่าว
การท่ องเที่ยว การบริการ ศูนย์ กลางทางการแพทย์ และอสังหาริมทรั พย์
ดร.กิริฏา มองว่าการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของไทย มีความจาเป็ นต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ และจะช่วยการฟื น้ ตัวได้ ดีหากประเทศไทยเปิ ดรับ
นักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ในขณะเดียวกันเราควรพัฒนายกระดับให้ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น
“อันที่จริ ง การระบาดของโควิดในครัง้ นีท้ าให้ ประเทศไทยต้ องปรับจุดยืนภาคการท่องเที่ยวใหม่ เมื่อก่อนเรา
มองจานวนนักท่องเที่ยวเป็ นตัวชี ้วัด ตอนนี ้เราควรมุ่งไปที่การท่องเที่ยวรายได้ สงู ” นางสาวดวงใจ กล่าว
ประเทศไทยได้ รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่ องการรับมือกับโควิด -19 ได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ ประเทศไทยมี
โอกาสที่ดีในการเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เ ป็ นหนึ่ง ในอุตสาหกรรมที่มี โ อกาสเติบ โตได้ ดี ขณะนีต้ ลาดการท่องเที่ ยวเชิ ง
การแพทย์ของประเทศไทยมีขนาดใหญ่เ ป็ นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีนักท่องเที่ยวในกลุ่ม นีเ้ ดินทางมายัง
ประเทศไทยราว 3.5 ล้ านคนต่อปี นอกจากนีป้ ระเทศไทยยัง กาลังจัดตัง้ เขตนวัตกรรมทางการแพทย์ตงั ้ อยู่ใจ
กลางกรุงเทพฯ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่าประเทศไทยพร้ อมเปิ ดต้ อนรับการลงทุนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนี ้ให้
ก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้นไป” นางสาวดวงใจ กล่าวเสริม
เชื่ อ มโยงกับ การคาดการณ์ ก ารลงทุน จากต่ า งชาติ แ ละนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะกลับ มาในช่ ว งหลัง โควิ ด ภาค
อสังหาริมทรัพย์ได้ รับการคาดหมายว่าจะฟื น้ ตัวกลับมาอีกครัง้
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แหล่ งพลังงานที่ไว้ วางใจได้
“ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่เราให้ ความสาคัญที่สดุ ในภูมิภาคนี ้ โดยประเทศไทยได้ สร้ างมาตรฐานของ
การมีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาหรับการลงทุน อีกทังประเทศยั
้
งมีโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
ดิจิทลั ที่ดีอีกด้ วย” มร.มาร์ คุส ลอเรนซีนี ประธานและหัวหน้ าฝ่ ายบริหาร บริษัทซีเมนส์ เอนเนอร์ ย่ ี
จากัด ประเทศไทย (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ), หัวหน้ าฝ่ ายขายส่ วนงานเจนเนอเรชั่น ภูมิภาค
อาเซียน, กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเมนส์ พาวเวอร์ โอเปอเรชั่น อิงค์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กล่าว
“สาหรับการผลิตไฟฟ้าและงานด้ านการส่งกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ อง เราเห็นแนวโน้ มของความต้ องการในอนาคต
รวมถึงความจาเป็ นของโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านพลังงานในอนาคตเนื่องจากโอกาสที่จะเกิดขึ ้นกับอีอีซี
และ
อุตสาหกรรมการส่งออก รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทลั พลังงานไฟฟ้าทดแทน และการซื ้อขายไฟฟ้าข้ ามพรมแดน”
มร.ลอเรนซีนี กล่าว
โควิดเร่ งการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัล
แต่เดิมประเทศไทยมีอตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกขนาดใหญ่อยู่แล้ ว เมื่อผนวกกับอุตสาหกรรมคลังเก็บข้ อมูลที่
ขยายตัวขึ ้นอย่างมากอันเป็ นผลมาจากโควิด วิทยากรทุกท่านต่างเห็นตรงกันว่าการยกระดับเทคโนโลยีดิจิทลั
ในทุกภาคส่วนเป็ นกุญแจสาคัญสาหรับประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
“เราปรับตัวใช้ ชีวิตแบบ New Normal โดยเทคโนโลยีดิจิทลั จะยังคงขยายตัวอย่างมากและต่อเนื่อง ตอนนี ้เรา
ต่างคุ้นเคยการค้ าการบริ การออนไลน์ เศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากการทางานจากบ้ าน และการให้ คาปรึกษาทางการ
แพทย์จากระยะไกล และกิจกรรมเหล่านี ้มีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้น” ดร.กิริฏา กล่าว
------
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