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ยอดขอส่ งเสริมปี 2561 เกินเป้ าหมายร้ อยละ 25
มูลค่ าเงินลงทุน 9 แสนล้านบาท
รองนายกรัฐมนตรี เผยการขอรับส่ งเสริมการลงทุนในปี 2561 มีจานวน 1,626 โครงการ มูลค่ า
เงินลงทุน 901,770 ล้ านบาท สู งกว่ าเป้ าหมาย ถึงร้ อยละ 25 และเป็ นคาขอลงทุนในพื้นที่อีอีซีกว่ า 680,000
ล้านบาท โครงการขนาดใหญ่ อยู่ในกลุ่มปิ โตรเคมี ค่ ายรถยนต์ แห่ ยื่นขอลงทุนผลิตรถยนต์ พลังงานไฟฟ้ า
นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยภายหลังมอบนโยบายการทางาน และการ
ส่ งเสริ มการลงทุนในปี 2562 ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) ว่า บีโอไอได้รายงาน
สถานการณ์ การลงทุนในปี 2561 ที่ผ่านมา มีนกั ลงทุนยื่นขอรับส่ งเสริ มการลงทุนจานวน 1,626 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุนรวม 901,770 ล้านบาท สู งกว่าปี 2560 ทั้งจานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนโดยจานวน
โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 43
ทั้ง นี้ ยอดค าขอรั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในปี 2561 มี มู ล ค่ า สู ง กว่า เป้ า หมายที่ ต้ ัง ไว้ที่ มู ล ค่ า
720,000 ล้านบาท ร้อยละ25โดยภาพรวมของโครงการที่ขอรับส่ งเสริ มการลงทุนในปี 2561 พบว่าอยูใ่ นกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายเป็ นส่ ว นใหญ่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84 หรื อ มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น กว่ า 758,000 ล้า นบาท
ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเป้ าหมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ ดิจิทลั การแพทย์ ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอากาศยาน เงินลงทุนรวม 539,000 ล้านบาท และ
5 อุตสาหกรรมเป้ าหมายเดิม (First S-Curve) ได้แก่ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่ วน ท่องเที่ยว และแปรรู ปอาหาร เงินลงทุนรวม 219,000 ล้านบาท
“ในช่ วงไตรมาสสุ ด ท้า ยมี โครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ใ นกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี แ ละ
เคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และกลุ่มยานยนต์หลายรายมายื่นขอรับส่ งเสริ มในกิจการผลิ ตรถยนต์
พลังงานไฟฟ้ า หรื อ อีวี ซึ่ งมาตรการส่ งเสริ มจะสิ้ นสุ ดในปี 2561 จึงทาให้มูลค่าคาขอในปี ที่ผ่านมาสู งกว่า
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ถึงร้อยละ 25” นายสมคิด กล่าว
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สาหรั บการขอรับส่ งเสริ มการลงทุ นในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรื อ อี อีซี พบว่า
มีโครงการยื่นขอรับส่ งเสริ มจานวน 422 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 683,910 ล้านบาท เป็ นคาขอลงทุนใน
พื้นที่จงั หวัดชลบุรีมากที่สุดจานวน 193 โครงการ เงิ นลงทุนรวม 576,910 ล้านบาท ตามด้วยจังหวัดระยอง
156 โครงการ เงิ นลงทุนรวม 58,700 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิ งเทราจานวน 73 โครงการ เงิ นลงทุนรวม
48,300 ล้านบาท
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ การบีโอไอ กล่าวว่า สาหรับปี 2562 บีโอไอจะเดิ นหน้า
มุ่งเน้นชักจูงส่ งเสริ มการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายต่อไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสู ง และเป็ นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศกั ยภาพ
สาหรับแผนชักจูงการลงทุน ของระหว่างเดื อนมกราคม-กันยายน 2562 ประกอบด้วยการจัด
กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเป้าหมาย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มยุโรป โดยจะใช้
กลยุทธ์เจาะลึกให้รายละเอียดและข้อมูลเป็ นรายบริ ษทั เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายส่ งเสริ มการลงทุน
แบบเชิ ง ลึ ก มากขึ้ น โดยเฉพาะข้อมู ล เกี่ ยวกับ การลงทุ นในพื้นที่ อีอีซี ที่ เป็ นจุ ด แข็ง ของประเทศไทยเพื่ อ
พิจารณาประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
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