
 

รายงานภาวะการลงทนุโดยตรง
จากตา่งประเทศในประเทศไทย 
 ฉบบัรายปี 2561 (มกราคม-ธนัวาคม) 



ค ำน ำ 

 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศได้จัดท ารายงานสรุปภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment – FDI) ในประเทศไทยฉบับรายปี เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของการลงทุน
จากต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยรายงานสรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศ ฉบับรายปี 
2561 (มกราคม-ธันวาคม) ฉบับนี้ ได้จัดท าบทวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจาก
ประเทศผู้ลงทุนหลัก ส าหรับประเทศอ่ืนจะน าเสนอในรูปแบบตารางสถิติการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจาก
ส านักงานเท่านั้น 

 รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานในการบันทึกและประมวลข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศในการจัดท าบทวิเคราะห์  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและ
แนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการ สถาบันวิจัย ภาคเอกชน ตลอดจน
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และยินดีอย่างยิ่งในการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพ
ของรายงานต่อไปในอนาคต 

 

 

คณะผู้จัดท า 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

 

 

 

 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561            I



รายงานภาวะการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             II 

 

สารบัญ 

 บทความ                                       หน้า 
ค าน า                I 

สารบัญ                II 

ค าอธิบายประกอบการใช้ข้อมูล             III 

สรุปภาพรวมการลงทุนโลก           1-13   

สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในไทย         14-24  

สรุปภาวะการลงทุนจากสหภาพยุโรป         25-36  

สรุปภาวะการลงทุนจากกลุ่มประเทศอาเซียน        37-59  

สรุปภาวะการลงทุนจากเกาหลีใต้          60-70 

สรุปภาวะการลงทุนจากจีน          71-82  

สรุปภาวะการลงทุนจากญี่ปุ่น          83-96  

สรุปภาวะการลงทุนจากไต้หวัน         97-105 

สรุปภาวะการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา                 106-120 

สรุปภาวะการลงทุนจากอินเดีย        121-132 

            
            

      



รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             III 

ค ำอธิบำยประกอบกำรใช้ข้อมูล 
 
ค ำนิยำมสถิติกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ 
 

ในอดีตการรายงานสถิติการลงทุนจากต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) หรือ  BOI  ได้น าเอามูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น  (Total Investment หรือ Total Project 
Cost) ของโครงการที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไปมาแสดงสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment-FDI)  ท าให้มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศสูงกว่าความเป็นจริง เนื่องจาก
สถิติจากค านิยามดังกล่าวรวมการถือหุ้นฝ่ายไทยเข้าไว้ด้วย   

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศได้ด าเนินการปรับปรุงแนวทางการจัดท าสถิติการลงทุน
จากต่างประเทศ เพ่ือให้ใกล้เคียงกับค านิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้มากที่สุด      
โดย IMF ใช้ค าจ ากัดความว่า FDI ได้แก่การลงทุนระหว่างประเทศที่นักลงทุนในประเทศหนึ่ ง         
(Single Person) เข้าไปลงทุนในกิจกรรมของอีกประเทศหนึ่ง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
กิจกรรมนั้น และต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น มูลค่า FDI มาจากทุนเรือนหุ้นบวกกับ
เงินกู้จากบริษัทแม่และบริษัทในเครือ (ถ้ามี) และก าไรสะสม 

 
ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน  2542  เป็นต้นมา   สกท.  ได้เปลี่ยนมาใช้ค านิยามใหม่ส าหรับสถิติ FDI 

ดังต่อไปนี้ 
 "ในระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด  (Total Foreign Investment) สถิติ 

FDI จะค านวณจากมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น (Total Investment หรือ Total Project Cost) ของแต่ละ
โครงการที่มีนักลงทุนชาติหนึ่งๆ หรือต่างชาติทุกชาติรวมกันแล้วมีหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป" 

 "ในระดับรายประเทศสถิติ FDI จะค านวณจากมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น (Total Investment) 
ของโครงการที่มีหุ้นของประเทศนั้นๆ ตั้งแต ่ร้อยละ 10 ขึ้นไป" 

 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถิติ FDI ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (สกท.) 
 ในประเทศไทยมี 2 หน่วยงานที่ด าเนินการรวบรวมและเผยแพร่สถิติ FDI คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ สกท. ข้อมูล FDI จากสองหน่วยงานมีวิธีการเก็บที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณได้ การน าสถิต ิFDI ไปใช้วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสถิติจากสองหน่วยงานนี้ ความแตกต่าง
สรุปได้ดังนี้ 
 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) 
1. ความครอบคลุม (Coverage) 
 ครอบคลุมข้อมูลธุ รกรรมต่ างประเทศทุกภำค
เศรษฐกิจที่เข้ามาลงทุนทั้งหมด 

1. ความครอบคลุม (Coverage) 
ครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติที่มาขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 
 

2. ลักษณะของข้อมูล 
ข้อมูล ธปท. เป็นข้อมูลที่มีการน าเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งๆ  (Cash basis) เป็นข้อมูลการ

2.    ลักษณะของข้อมูล 
 ข้อมูลขั้นค าขอ (Net Application) และขั้นอนุมัติ 
(Application Approved) เป็นข้อมูลแสดงความจ านงที่จะ
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ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) 
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ขอรับการส่งเสริม ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นตัวชี้แนวโน้ม FDI  

 

3. ค านิยาม 
 FDI = Equity + Reinvested Earnings + Other 
investment (i.e. inter-company loan, derivatives) 
-มูลค่า FDI ใช้ทุนเรือนหุ้นของต่างชาติ (ร้อยละ 10 ขึ้น
ไป) รวมเข้ากับเงินกู้จากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ (ถ้า
มี) และผลก าไรที่น ามาลงทุนใหม่  

3.    ค านิยาม 
 FDI = Total investment (Total Project Cost) 
-มูลค่า FDI ใช้มูลค่าการลงทุนรวมของโครงการที่มี
ต่างชาติถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 
 

 
 ค านิยามสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ตามคู่มือการ 

จัดท าดุลการช าระเงินฉบับที่ 6 (Balance of Payments and International Investment Position  
Manual, 6th Edition –BPM6) ดังนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนที่ 
มีถิ่นฐานจากต่างประเทศมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในประเทศ ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity  
capital) ซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป    
การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ก าไรที่น ากลับมาลงทุน ตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรม 
ระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน  

ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ต้องถือว่าเป็นผู้รวบรวมและรายงานสถิติ FDI ที่สมบูรณ์      
ในแง่ที่ใช้ค านิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นแนวทางในการจัดเก็บ ซึ่งเป็นค านิยาม 
สากลที่ใช้อยู่ทั่วไปโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ลักษณะส าคัญของสถิติ FDI ที่ธนาคารแห่งประเทศ 
ไทยได้จัดท าคือเป็นตัวเลขที่แสดงมูลค่าเงินทุนไหลเข้าสุทธิของช่วงเวลานั้นๆ  (Net Flows of Foreign 
Direct Investment) 

ข้อมูลจะครอบคลุมเฉพาะกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น  โดยแบ่งเป็น 8 หมวด
อุตสาหกรรม  ได้แก่ 
 ✓อุตสาหกรรมเกษตรและผลผลิตจากการเกษตร (Agriculture and agricultural products) 
 ✓อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน (Mining, Ceramics and Basic  Metals) 
 ✓อุตสาหกรรมเบา (เครื่องประดับ เครื่องกีฬา เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เป็นต้น) (Light Industry) 

✓อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (Metal Products, Machinery and Transport 
equipment)   

✓อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronic industry and electrical appliances) 
 ✓อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก (Chemical, Paper and Plastic) 
 ✓อุตสาหกรรมการบริการและสาธารณูปโภค (Services and Public Utilities) 

✓อุตสาหกรรมการ พัฒ นาเทคโน โลยี และน วัตกรรม  (Technology and Innovation    
Development) 



ภาวะการลงทุนโลกประจ าปี 2561 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2561 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ที่ผ่านมา ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2560 กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ระบุว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) ของโลกขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.8 ของปีก่อนหน้า โดย
หากพิจารณาเป็นรายกลุ่ม จะพบว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) มีการขยายตัวของ 
GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ซึ่งขยายตัวลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย และกลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศก าลัง
พัฒนา (Emerging Market and Developing Economies) มีอัตราการขยายตัวของ GDP ลดลงจากปี 2560 
เล็กน้อยเช่นกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 4.6  

 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วประกอบด้วยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ยุโรป และญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
แผนการปรับลดภาษีท่ีหนุนให้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการผลิตของภาคอุตสาหกรรมดี
ขึ้น การจ้างงานขยายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลงในช่วง
ปลายปีหลังจากสภาคองเกรสปฏิเสธการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างก าแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐฯ และ
เม็กซิโก ท าให้เกิดภาวะปิดหน่วยงานราชการ (Government shutdown) ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกว่า 800,000 คน โอกาสทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ในภาคเอกชนต้องเสียไป และ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น กดดันให้ความต้องการด้านสินเชื่อบ้านและ
รถยนต์ลดลง ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลง  

 ในส่วนของเศรษฐกิจยุโรปนั้น มีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแผนการหยุดใช้
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) ของธนาคารกลางยุโรปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา 
โดยหากธนาคารกลางเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาขยายตัว ธนาคารกลางก็จะลดมาตรการต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตและผู้บริโภคลดลง นอกจากนี้ การแยกตัวของสหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ก็ยังเป็นประเด็นส าคัญที่มีผลต่อภาคเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักร เนื่องจากปัจจุบันแผน Brexit ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ท าให้นักลงทุนเกิดความกังวล ซึ่งอาจน าไปสู่
ปัญหาการไร้เสถียรภาพของภาคการเงินยุโรปในที่สุด  

 เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคการผลิตที่มี
ต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งที่ผ่านมา การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับแรงสนับสนุนจากภาค
การส่งออก การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มชะลอตัวลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน ท าให้ภาคการส่งออกของญี่ปุ่นชะลอตัวลง นอกจากนี้ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติก็
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตบางส่วนของญี่ปุ่น ท าให้ต้องชะลอตัวลงเช่นกัน 

 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศก าลังพัฒนาถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจของจีน 
อินเดีย และอาเซียนเป็นหลัก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่ลดลง แม้ว่าจะได้รับแรง
สนับสนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Belt and Road 
Initiative ก็ตาม ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวมาจากการหันมาให้ความส าคัญกับการบริโภค
ภายในประเทศมากกว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
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สหรัฐอเมริกากับจีนยังหาข้อสรุปไม่ได้ น าไปสู่การลดการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการลดการลงทุนของ
บริษัทข้ามชาติในจีน อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รัฐบาลจีนได้
ปรับปรุงนโยบายทั้งทางการเงินและการคลังให้ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปรับลดภาษีน าเข้า
สินค้า การเสนอแผนปรับลดภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพ่ือเพ่ิมอ านาจซื้อภายในประเทศ และ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมลง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่เศรษฐกิจของประเทศมากข้ึน  

 เศรษฐกิจโดยรวมของอินเดียขยายตัวได้ดีในปี 2561 แม้ว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ก็ตาม ซึ่ง
สาเหตุของการชะลอตัวมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบกับการเติบโตของภาคการเกษตรที่
อ่อนแอเนื่องจากราคาพลังงานและต้นทุนการกู้ยืมเงินปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานได้ปรับตัว
ลดลงอย่างมากในไตรมาส 4 ท าให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดตามลงมา นอกจากนี้ การแต่งตั้งนายชัคติคานตา 
ดาส ให้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียคนใหม่แทนนายอูร์จิต ปาเทล ที่ประกาศลาออกจากต าแหน่งไป 
น่าจะช่วยให้มีการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น 

 ในส่วนของเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ถือได้ว่าเติบโตจากการลงทุนเป็นหลัก ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรัฐบาลได้ผ่อน
ปรนข้อจ ากัดด้านการลงทุนของต่างชาติให้สามารถเข้ามาลงทุนและถือหุ้นได้ 100% ในหลายกิจการ ขณะที่
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลภายใต้ชื่อ Build Build Build ซึ่ง
นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยเพ่ิมการจ้างงานในประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศในอาเซียนจะขยายตัวได้ดี แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในภาค       
การส่งออกจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
จีน เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางรายส าคัญให้แก่จีน นอกจากนี้ 
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาได้สร้างแรงกดดันและผลกระทบให้แก่เงินบางสกุลของ
อาเซียน เช่น เงินรูเปียห์อินโดนีเซีย เงินเปโซฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยเงินทั้ง 2 สกุลประสบปัญหาอ่อนค่าลง 
และยังส่งผลให้เกดิภาวะเงินทุนไหลออกจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ด้วย 
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ภาพรวมการลงทุนโลกในปี 2561  
 อังค์ถัดประมาณการว่าในปี 2561 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกลดลงร้อยละ 19 
เหลือ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 1.47 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 ซึ่งการลดลงของมูลค่า     
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 เรื่อยมาจนถึงปี 2561 นี้ ท าให้มูลค่าการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศตกลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงหลังวิกฤตการณ์การเงินโลกในปี 2551   

ภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแต่ละภูมิภาค 
ทวีปเอเชีย (Developing Asia) 
 ในปี 2560 ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียกลับมาครองต าแหน่งแหล่งรองรับการลงทุนอันดับ 1 
ของโลกอีกครั้ง แซงหน้าสหภาพยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงของ
จีน การฟ้ืนตัวของการลงทุนในอินโดนีเซีย และการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ที่ท าให้มี
เงินลงทุนไหลเข้ารวม 4.76 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าการลงทุนในฮ่องกง สิงคโปร์ อินเดีย และ
ซาอุดิอาระเบียจะลดลงก็ตาม ในภาวะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ัวโลกลดลงอย่างมากท าให้สัดส่วน
ของเงินลงทุนไหลเข้าของภูมิภาคนี้ต่อเงินลงทุนไหลเข้าทั่วโลกเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
33 ในปี 2560  

 เงินลงทุนไหลเข้าภูมิภาคเอเชียที่เพ่ิมขึ้นมาจาก 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกมาจากเงินลงทุนไหลเข้าสู่
ประเทศจีน ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียน และประเทศเกาหลีใต้ อีกส่วนหนึ่งมาจากการควบรวม
กิจการระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก จาก 4.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เป็น 7.9 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 โดยการควบรวมกิจการขนาดใหญ่หลายโครงการเกิดขึ้นในฮ่องกง อินเดีย 
และสิงคโปร์ ทั้งนี้ แหล่งรองรับการลงทุนใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกของภูมิภาคนี้ ได้แก่ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ 
อินเดีย และอินโดนีเซีย ตามล าดับ รองรับเงินลงทุนไหลเข้าคิดเป็น 4 ใน 5 ของเงินลงทุนทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่
ภูมิภาคนี้ 

 เอเชียตะวันออก 
 ในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเอเชียตะวันออกมีมูลค่า 2 .65 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าดังกล่าวมีที่มาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในจีนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559 มาอยู่ที่ 1.36 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการจัดตั้งบริษัทในเครือของ
ต่างชาติจ านวนมากกว่า 35,650 บริษัทขึ้นในจีน ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า และการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ผลิตภัณฑ์ยา และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น ที่เพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 62 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 4 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงนี้คิดเป็นร้อยละ 29 ของเงินลงทุนไหลเข้าทั้งหมด  

 ในส่วนของฮ่องกง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในฮ่องกงลดลงมาเหลือ 1.04 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากฮ่องกงในฐานะที่เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของ
บริษัทข้ามชาติหลายๆ บริษัท ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของการกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ (Intra-
company loan) ในช่วงปี 2559 และ 2560 ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้นั้น มี
มูลค่า 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 41 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก                                            
การควบรวมกิจการระหว่างประเทศ     
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 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้ ในปี 2560 มีมูลค่า 1.34 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า จากการขยายตัวด้านการลงทุนของประเทศในแถบอาเซียนและการฟ้ืนตัว 
อย่างแข็งแกร่งของอินโดนีเซีย โดยการลงทุนภายในอาเซียน (Intra - ASEAN) คิดเป็นร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่ภูมิภาคนี้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสด้านการลงทุนในภูมิภาคที่ก าลังเพ่ิมมากขึ้น       
ความเข้มแข็งด้านการเงิน และความต้องการที่จะขยายกิจการไปต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ใน
อาเซียน   

 อินโดนีเซียเป็นประเทศอาเซียนที่มีเงินลงทุนไหลเข้าเพ่ิมขึ้นมากที่สุดถึง 5 เท่าจากปีก่อนหน้า ด้วย
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการลงทุนในหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม                                        
การผลิต (ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์) การเงิน การค้า เป็นต้น ประกอบกับการควบรวมกิจการระหว่าง
ประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากการขยายการลงทุนของนักลงทุนจีนเข้าสู่ตลาดอาเซียน เช่น การที่กลุ่ม 
Alibaba เข้าซื้อ PT Tokopedia ซึ่งเป็นบริษัท e - commerce ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของอินโดนีเซีย ในราคา 
1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น  

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน CLMV เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 16 เป็น 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในจ านวนนี้ เป็นการลงทุนในเวียดนาม 1.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพ่ิมในสาขา
สาธารณูปโภค (การผลิตไฟฟ้า) และอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของสาขาการผลิต แม้ว่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศจะลดลง แต่ยังคงเป็นสาขาที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากที่สุด โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่งนักลงทุนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

 ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทยในปี 2560 นั้น มีมูลค่า 7,635 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.7 เท่าจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนจากสหภาพยุโรปในไทยที่เพ่ิมขึ้น รวมถึง
การลงทุนจากญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนอ่ืน 

 เอเชียใต้ 
 ในปี 2560 เงินลงทุนไหลเข้าสู่เอเชียใต้ลดลงร้อยละ 4 มาอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจาก
เงินลงทุนไหลเข้าสู่อินเดียลดลงจาก 4.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เหลือ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2560 แม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเอเชียใต้จะลดลง แต่การควบรวมกิจการระหว่าง
ประเทศกลับเพ่ิมขึ้นจาก 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เป็น 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 
จากการควบรวมกิจการฯ ในอุตสาหกรรมเชิงสกัด/กลั่นทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industry) และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยบริษัท Rosneftegaz ของรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Petrol 
Complex Pte ของสิงคโปร์ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 49 ของบริษัท Essar Oil ซึ่งเป็นบริษัทน้ ามันเอกชนของ
อินเดียที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ในราคา 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ กลุ่ม  นักลงทุนซึ่ง
ได้แก่ eBay และ Microsoft Corporation ของสหรัฐอเมริกา และ Tencent Holdings ของจีน ได้เข้าซื้อหุ้น
ของบริษัท Flipkart Internet ในราคา 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึง Soft Bank ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อหุ้น
ร้อยละ 20 ของบริษัท One97 Communications ในราคา 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน     

 เอเชียตะวันตก 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเอเชียตะวันตกลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 3 .1 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2559 เหลือ 2.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 โดยเงินลงทุนไหลเข้าสู่ซาอุดิอาระเบียซึ่ง
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เป็นประเทศผู้รองรับการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ลดลงถึงร้อยละ 80 เหลือเพียง 1.4 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ถอนการลงทุนและการกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือลดลง อันจะเห็น
ได้จากการที่บริษัท Shell ของสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ขายส่วนแบ่งในบริษัทร่วมทุนด้านปิโตรเคมี 
ร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทคู่ค้าในราคา 820 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้า
ประเทศซาอุดิอาระเบียลดลงตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 ในขณะที่ ความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมืองส่งผลให้การลงทุนในตุรกีลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

 ในปี 2561 จากประมาณการขั้นต้น เงินลงทุนไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 5 เป็น 
5.02 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียนเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลัก ในขณะที่ จีนยังคงเป็นแหล่งรองรับการลงทุนอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Economies) 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในปี 2560 ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง   

ร้อยละ 37 เหลือ 7.12 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ปี 2558 และ 2559 เงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศไหลเข้าในกลุ่มนี้แต่ละปีมีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลงทุนใน
ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือหดตัว โดยในทวีปยุโรป แม้ว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
เยอรมนีและฝรั่งเศสจะเพ่ิมสูงขึ้นมาก แต่ก็ไม่สามารถชดเชยการลดลงของเงินลงทุนไหลเข้าสู่สหราชอาณาจักร
ซึ่งลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 92 เหลือเพียง 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้  

ทวีปยุโรป 
เงินลงทุนไหลเข้าสู่ทวีปยุโรปโดยรวมลดลงถึงร้อยละ 41 เหลือ 3.34 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสาเหตุ

หลักมาจากการลงทุนในสหราชอาณาจักรหดตัว เนื่องจากการควบรวมกิจการระหว่างประเทศในปี 2560 มี
มูลค่าต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยธุรกรรมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของกิจการซึ่งเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ไม่มีผลต่อเงินลงทุนไหลเข้า ประกอบกับมีการถอนการลงทุน จึงส่งผล
ให้เงินลงทุนไหลเข้าสู่สหราชอาณาจักรลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 92 เหลือเพียง 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 
นอกจากนี้ ยังมีประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรปที่ประสบปัญหาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง เช่นกัน 
ได้แก่ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ โดยเบลเยียมมีระบบภาษีที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินการในลักษณะใช้ทุนเข้มข้น (Capital-intensive operations) เช่น การจัดตั้งศูนย์บริหาร
เงิน (Treasury Center: TC) เพ่ือให้บริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศอ่ืนๆ ได้กู้ยืมเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่
ผ่านมาจนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในเบลเยียมมียอดเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือค้างช าระ 
(Outstanding Intracompany Loan) ลดลงเหลือ -8.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ จากที่เคยสูงถึง -2.97 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555 ประกอบกับมีการถอนการลงทุนต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ส่งผลให้การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในเบลเยียมลดลง 

ในทางตรงกันข้าม เงินลงทุนไหลเข้าสู่ เยอรมนีและฝรั่งเศสในปี 2560 เพ่ิมสูงขึ้นจากการควบรวม
กิจการระหว่างประเทศ โดยเงินลงทุนไหลเข้าสู่เยอรมนีมีมูลค่ามากถึง 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าปี
ก่อนหน้าถึง 2 เท่า ในส่วนของฝรั่งเศส เงินลงทุนไหลเข้าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 42 จากเดิม 3.5 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2559 เป็น 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 จากการควบรวมกิจการระหว่างประเทศขนาด
ใหญ่ เช่น การที่บริษัท Boehringer Ingelheim ของเยอรมนี เข้าซื้อธุรกิจสุขภาพสัตว์ของบริษัท Sanofi ของ
ฝรั่งเศส เป็นต้น 
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ทวีปอเมริกาเหนือ 
ในปี 2560 การลงทุนโดยตรงไหลเข้าสู่ทวีปอเมริกาเหนือลดลงร้อยละ 39 เหลือ 3 แสนล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการควบรวมกิจการระหว่างประเทศในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาลดลง โดย  
ในส่วนของแคนาดา การถอนการลงทุนมาจากการที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจการด้านน้ ามันและ  
ก๊าซธรรมชาติขายสินทรัพย์ทรายน้ ามัน (Oil sand) บางส่วนให้แก่บริษัทท้องถิ่นที่เป็นคู่ค้า บริษัท ConocoPhillips 
ของสหรัฐอเมริกาขายหุ้นใน Foster Creek Christina Lake oil sands partnership ให้แก่บริษัท Cenovus 
Energy ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนสัญชาติแคนาดา บริษัท Shell ขายหุ้นเกือบทั้งหมดในโครงการทรายน้ ามันของบริษัท 
Athabasca ให้แก่ Canadian Natural Resources เป็นต้น โดยสาเหตุของการถอนการลงทุนของ ConocoPhillips 
และ Shell เกิดจากความต้องการลดหนี้สินของบริษัท ในส่วนของสหรัฐอเมริกา การถอนการลงทุนของบริษัท
ต่างชาติในสหรัฐฯ เพ่ือลดหนี้สินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ลดลง   
ร้อยละ 40 ประกอบกับความเข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการป้องกันไม่ให้บริษัทเลี่ยงภาษี (Tax Inversion) 
โดยวิธีควบรวมกิจการกับบริษัทอ่ืน ท าให้ในปี 2560 การควบรวมกิจการในสหรัฐอเมริกาลดลงเหลือเพียง 1 
โครงการ มูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือก็ลดลงเช่นกัน จาก
มูลค่า 1.17 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เหลือเพียง -7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 ส่งผลให้  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยรวมในสหรัฐอเมริกาลดลงค่อนข้างมาก 

จากประมาณการขั้นต้น ในปี 2561 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอาจ
ลดลงจากปี 2560 มากถึงร้อยละ 40 เหลือเพียง 4.51 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการลงทุนโดยตรงไหลเข้า
ยุโรปลดลงเกือบ 3 ใน 4 ในขณะที่การลงทุนไหลเข้าสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 1 ใน 5  

กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition Economies) 
 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและประเทศใน
เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) ลดลงร้อยละ 27 เหลือเพียง 4.7 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาเหตุหลักมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแหล่งรองรับการลงทุนหลัก 4 แห่ง
ของเครือรัฐเอกราช ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน และยูเครน ค่อนข้างซบเซา ในทางกลับกัน   
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจอร์เจีย มอนเตเนโกร และเซอร์เบีย เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยัง     
ไม่มากพอที่จะชดเชยกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ลดลงในประเทศอ่ืนๆ ที่มีขนาดใหญ่และมี
ทรัพยากรธรรมชาติมาก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยน
ผ่านมีการกระจุกตัวสูง โดยร้อยละ 81 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกระจุกตัวอยู่ใน 5 ประเทศหลัก 
คือ รัสเซีย คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน เซอร์เบีย และเติร์กเมนิสถาน จากทั้งหมด 18 ประเทศ จีนเป็นประเทศ
ผู้ลงทุนหลักอันดับ 4 ในภูมิภาค ซึ่งเริ่มเข้ามาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ จาก 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 
เพ่ิมข้ึนเป็น 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559  

 ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ 
 ในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ฟ้ืนตัวขึ้นร้อยละ 20 จากปี 
2559 มาอยู่ที่ 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของ GDP ที่ช่วยผลักดันให้เกิด   
การสร้างงานและการสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรป โดยเงินลงทุนไหลเข้าเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้มีมูลค่า 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า     
ส่วนใหญ่มาจากการน าก าไรกลับไปลงทุนและการกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
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โครงการใหม่กลับลดลง จาก 505 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เหลือ 281 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 
(คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุนทั้งหมดที่ไหลเข้า) โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 1 
โครงการ มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการซื้อกิจการบริษัท Zelezara Smederovo โดยบริษัท Hebei 
Iron & Steel ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน  

 ประเทศในเครือรัฐเอกราช (CIS) และจอร์เจีย 
 หลังจากที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศในเครือรัฐเอกราชและจอร์เจียฟ้ืนตัวในปี 
2559 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศดังกล่าวกลับหดตัวลงอีกครั้งถึงร้อยละ 31 ในปี 2560 
เหลือ 4.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และเศรษฐกิจของประเทศในเครือรัฐเอกราชยังคงประสบปัญหาซบเซา
เนื่องจากความไม่แน่นอนเชิงนโยบายซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ท าให้การลงทุนไหลเข้าลดลง 
โดยเฉพาะในรัสเซีย ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 32 เหลือ 2.53 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของ     
การลงทุนในโครงการใหม่นั้น ลดลงเกือบร้อยละ 50 เหลือ 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนมากเป็นการลงทุน
ในสาขาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมืองแร่และเหมืองหิน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุน
ไหลเข้าทั้งหมด ตามมาด้วยการลงทุนในสาขาการค้าร้อยละ 20 และการเงินร้อยละ 11 ซึ่งการลงทุนไหลเข้า
ส่วนมากมาจากนักลงทุนยุโรป มากกว่าร้อยละ 60 (จากไซปรัสร้อยละ 25 และจากลักเซมเบิร์กร้อยละ 14) 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนในประเทศในเครือรัฐเอกราชและจอร์เจียมีความหลากหลายมากขึ้น มีประเทศใหม่ๆ 
รวมถึงประเทศเอเชียอย่างสิงคโปร์และฮ่องกงด้วย  

 นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแหล่งรองรับการลงทุนขนาดใหญ่อ่ืนๆ ที่อยู่ใน
เครือรัฐเอกราชก็ลดลงเช่นกัน โดยการลงทุนไหลเข้าสู่อาเซอร์ไบจานลดลงร้อยละ 36 เหลือ 2.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสอดคล้องกับวัฏจักรขาลงของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ การลงทุนส่วนใหญ่กระจุกตัว
อยู่ในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 73 ของการลงทุนไหลเข้าทั้งหมด ส าหรับ
คาซัคสถาน การลงทุนไหลเข้าลดลงร้อยละ 43 จากปี 2559 เหลือ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 โดย
เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 46 และโลหกรรมร้อยละ 22 ในส่วนของ
ยูเครน การลงทุนไหลเข้าลดลงร้อยละ 33 เหลือ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากความไม่แน่นอนทางนโยบาย
และการเมือง   

 จากประมาณการขั้นต้น ในปี 2561 การลงทุนในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
ชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 8 เหลือ 4.4 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของการลงทุนไหลเข้าประเทศรัสเซีย 

ทวีปแอฟริกา (Africa) 
 ในปี 2560 เงินลงทุนไหลเข้าสู่ทวีปแอฟริกาลดลงมากถึงร้อยละ 21 จากปี 2559 เหลือเพียง 4.2 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาเหตุหลักมาจากราคาน้ ามันตกต่ าและการได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมหภาคจากราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดต่ าลงในประเทศอียิปต์ โมซัมบิก คองโก ไนจีเรีย และแองโกลา นอกจากนี้ การลงทุน ของนัก
ลงทุนต่างชาติในแอฟริกาใต้ยังคงไม่เติบโตเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าการที่ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์เริ่มฟ้ืนตัวประกอบกับมีการลงนามในความตกลง African Continental Free Trade Area (AfCFTA) 
จะท าให้แอฟริกามีเงินลงทุนไหลเข้าเพ่ิมขึ้น   
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 ประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ส่วน
อิตาลีเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหม่ที่ส าคัญในอุตสาหกรรมพลังงาน นอกจากนี้ จีน แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ อินเดีย 
ฮ่องกง และสวิตเซอร์แลนด์ ถูกจัดให้เป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของแอฟริกา โดยในปี 
2559 มูลค่าการลงทุนโดยตรงสะสม (Foreign Direct Investment (FDI) Stock) ของจีนในทวีปนี้มีมูลค่าสูง
ถึง 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าปี 2554 ถึง 2.5 เท่า 

แอฟริกาเหนือ 
 ในปี 2560 แอฟริกาเหนือมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าอยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4 
จากปีก่อนหน้า โดยเงินลงทุนจ านวนนี้เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนไหลเข้าสู่โมร็อกโก เป็นการลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับรถยนต์ (เช่น ไฟฟ้า แบตเตอรี กล้อง) ท าให้มูลค่าการลงทุนในโมร็อกโกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
23 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งสิ้น 26 
โครงการ มูลค่ากว่า 1.45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในจ านวนนี้ มีการลงทุนของบริษัท Renault ของฝรั่งเศส
รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนอีกที่ส่งผลให้เงินลงทุนไหลเข้าสู่โมร็อกโกเพ่ิมขึ้น เช่น การขยาย                                                
การด าเนินงานของบริษัท Uber ของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่โมร็อกโกและอียิปต์ การสานความสัมพันธ์อันดีด้าน
การธนาคารกับจีน เป็นต้น ล้วนส่งผลให้เงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่ภาคการเงินของประเทศขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยในปี 
2560 แม้ว่าเงินลงทุนไหลเข้าสู่อียิปต์จะลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า แต่อียิปต์ยังคงเป็นแหล่งรองรับ      
การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยมูลค่าเงินลงทุน 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลมาจากการลงทุน
ที่เพ่ิมขึ้นของจีนในอุตสาหกรรมเบาและการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มเห็นผลชัดขึ้น เช่น การเปิดเสรี
ทางการเงินที่กระตุ้นให้เกิดการน าผลก าไรที่เกิดข้ึนในประเทศกลับมาลงทุน เป็นต้น 

แอฟริกาตะวันตก 
 แม้ว่าระดับหนี้สิน ภาวะการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และอัตราเงินเฟ้อในแอฟริกาตะวันตกจะ
ปรับตัวดีขึ้นก็ตาม แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีเกิดข้ึนต่อเนื่องยาวนานจากภาวะสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ า
ยังคงส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้อยู่ โดยในปี 2560 เงินลงทุนไหลเข้าสู่แอฟริกา
ตะวันตกลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า เหลือ 1.13 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากความซบเซา
ทางเศรษฐกิจของไนจีเรียที่ยังคงด าเนินอยู่ โดยการลงทุนไหลเข้าสู่ไนจีเรียลดลงร้อยละ 21 จากปี 2559 มาอยู่
ที่ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หลายบริษัทจากแอฟริกาใต้ได้ถอนการลงทุนจากไนจีเรียไปตั้งแต่ปี 2559 
เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศต่ ากว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของภาคการผลิต
น้ ามันและเศรษฐกิจในปี 2560 น่าจะช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างๆ เหล่านั้นกลับมาลงทุนในไนจีเรียได้อีกครั้งใน
อนาคต ในขณะเดียวกัน กิจการ start-up ใหม่ๆ ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ช่วยกระตุ้นการลงทุน  
ไหลเข้าสู่ไนจีเรียได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ไนจีเรียดึงดูดการลงทุนเพ่ือแสวงหาตลาด (Market-seeking) จากบริษัท
ของสหรัฐฯ ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายราย เช่น Uber, Facebook, Emergent Payments, 
Meltwater Group เป็นต้น รวมถึงดึงดูดการลงทุนจากจีนเพ่ือแสวงหาประสิทธิภาพด้านการผลิต (Efficiency-
seeking) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต์ และอากาศยานด้วย 

แอฟริกากลาง 
 เงินลงทุนไหลเข้าสู่แอฟริกากลางในปี 2560 ลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 5.7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่สาธารณรัฐคองโกลดลงถึงร้อยละ 67 เหลือเพียง 1.2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับความผันผวนในการลงทุนในอุตสาหกรรม
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น้ ามัน รวมถึงความเปราะบางในการลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเงินลงทุนไหลเข้าสู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จะพบว่า เงินลงทุนไหลเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1.3 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนเพ่ือการผลิตโคบอลต์ที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และการ
ที่บริษัท Glencore ของสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้าซ้ือเหมืองอีกเกือบ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากเงินลงทุน
ไหลเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจะเพ่ิมขึ้นแล้ว เงินลงทุนไหลเข้าสู่อิเควทอเรียลกินีและกาบองก็
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยอิเควทอเรียลกินีเพ่ิมขึ้นเป็น 304 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกาบองซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต
น้ ามันรายส าคัญเพ่ิมขึ้นเป็น 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ก็ไม่สามารถชดเชยการลดลงของเงินลงทุนไหลเข้า
สู่สาธารณรัฐคองโกได้ 

แอฟริกาตะวันออก 
 ในปี 2560 แอฟริกาตะวันออกเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยรองรับเงินลงทุน                                        
ไหลเข้าเป็นจ านวน 7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 3 จากปี 2559 ก็ตาม ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่ง
ของเงินลงทุนไหลเข้าหรือประมาณ 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ไหลเข้าสู่เอธิโอเปีย ท าให้ขณะนี้เอธิโอเปีย
กลายเป็นแหล่งรองรับการลงทุนอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา รองจากอียิปต์  ซึ่งหลังจากที่เอธิโอเปียได้ยกเลิก
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 แล้ว นักลงทุนจีนและตุรกีก็ได้ประกาศแผน     
การลงทุนในอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอธิโอเปีย นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัท PVH ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นของสหรัฐอเมริกา (ผลิตสินค้ายี่ห้อ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger) บริษัท 
Velocity Apparelz Companies ที่มีฐานอยู่ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (ผลิตสินค้ายี่ห้อ Levi’s Zara 
และ Under Armour) และกลุ่ม Jiangsu Sunshine ของจีน (ผลิตสินค้ายี่ห้อ Giorgio Armani และ Hugo 
Boss) ได้ตั้งโรงงานผลิตในเอธิโอเปียด้วย 

แอฟริกาใต้  
เงินลงทุนไหลเข้าสู่แอฟริกาใต้ลดลงถึงร้อยละ 66 เหลือเพียง 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแองโกลา 

ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของแอฟริกา มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลออก 
2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในแองโกลาโอนเงินไปต่างประเทศในลักษณะของ
การกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ ประกอบกับการผลิตน้ ามันที่ลดลงและพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่ย่ าแย่ 
นอกจากนี้ การให้สัมปทานพ้ืนที่ส าหรับการขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกต้องถูกระงับลงในปี 2560 ด้วย โดยคาดว่า
จะกลับมาให้สัมปทานได้อีกครั้งในปี 2561 หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้ว และจะเปิดให้สัมปทาน
พ้ืนที่ทางตอนใต้ของแองโกลาส าหรับการขุดเจาะปิโตรเลียมด้วย เพ่ือเป็นการชดเชยแหล่งขุดเจาะเดิมที่     
การผลิตลดลง ในส่วนของประเทศแอฟริกาใต้ เงินลงทุนไหลเข้าลดลงร้อยละ 41 เหลือ 1.3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2560 เนื่องจากธุรกิจโภคภัณฑ์มีผลด าเนินการไม่ดีและความไม่มั่นคงทางการเมือง อย่างไรก็ดี 
อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นสาขาท่ีส าคัญที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี 
เป็นต้น 

จากประมาณการขั้นต้น ในปี 2561 การลงทุนไหลเข้าทวีปแอฟริกาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า 
เป็น 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยกระจุกตัวอยู่เพียงบางประเทศ เช่น อียิปต์ และแอฟริกาใต้ เป็นต้น 
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การจัดอันดับประเทศผู้ลงทุนและแหล่งรองรับการลงทุนประจ าปี 2560 

   

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งรองรับการลงทุนอันดับ 1 
ของโลก ด้วยมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้ากว่า 2.75 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา ได้แก่ จีน มูลค่าเงินลงทุน
ไหลเข้า 1.36 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ฮ่องกง มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า 1.04 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ บราซิล 
มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า 6.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และสิงคโปร์ มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า 6.2 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  

และหากมองในแง่ของประเทศผู้ลงทุน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับ 1 ของโลก
เช่นเดียวกันด้วยมูลค่าเงินลงทุนไหลออกถึง 3.42 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่าเงิน
ลงทุนไหลออก 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จีน มูลค่าเงินลงทุนไหลออก 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ สหราช
อาณาจักร มูลค่าเงินลงทุนไหลออก 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และฮ่องกง มูลค่าเงินลงทุนไหลออก 8.3 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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บทสรุป: การคาดการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในปี 2562 - 2563 
 ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2562 -2563 นั้น มีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลงจากผลกระทบของสงคราม
ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง โดย  IMF คาดการณ์ว่าการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของทุกภาคส่วนของโลก หรือ Global GDP จะชะลอตัวลงไปอยู่ที่ร้อยละ 
3.5 ในปี 2562 แล้วเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 3.6 ในปี 2563 ซึ่ง Global GDP นี้สะท้อนอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศตลาดใหม่และประเทศก าลังพัฒนาที่ชะลอตัวลงชั่วคราว รวมถึงการหดตัวของเศรษฐกิจอาร์เจนตินา
และตุรกี  

 ทวีปอเมริกาเหนือ เศรษฐกิจส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะ
ชะลอตัวลงในปี 2562 และ 2563 โดย GDP ของสหรัฐฯ จะขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2562 และร้อยละ 1.8 
ในปี 2563 เนื่องจากการด าเนินนโยบายการคลังผ่านการลดเพดานภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐ  รวมถึง        
แรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานและการบริโภคภายในประเทศยังไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะประคับประคองให้
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทรงตัวได้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะถูก
ปรับขึ้น จึงเป็นเหตุให้ค่าคาดการณ์ของ GDP ของสหรัฐฯ ถูกปรับลดลง  

 ทวีปยุโรป คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง โดย GDP จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ในปี 
2562 และร้อยละ 1.7 ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น การชะลอตัวของการค้าโลก   
ความตึงตัวของการให้สินเชื่อมีมากขึ้น เงินยูโรแข็งค่าขึ้น ผลกระทบจาก Brexit ปัญหาหนี้สาธารณะของอิตาลี 
ซึ่งมีสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงถึงร้อยละ 132 รวมถึงความเสี่ยงทางการเมืองของอิตาลี ฝรั่งเศส 
อังกฤษ และเยอรมนี เป็นต้น 

 ทวีปแอฟริกา คาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 4 ในปี 2562 และร้อยละ 4.1 ในปี 2563 
อย่างไรก็ตาม แอฟริกายังคงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป เพ่ือให้เศรษฐกิจ
มหภาคเกิดการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและอัตราการว่างงานลดลง  

 ทวีปเอเชีย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน เนื่องจากจีน
เป็นคู่ค้ารายส าคัญของหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย  

  จีน- คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2562 และ 2563 จะขยายตัวร้อยละ 6.2 เท่ากัน ซึ่งเป็น
การขยายตัวที่ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในเพ่ือลดหนี้สินในภาคธุรกิจและ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้า (Trade War) กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลต่อ 
การใช้จ่ายของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2561 ทีล่ดลงต่ ากว่าปีก่อนหน้าเป็นครั้งแรก
ในรอบ 28 ปี 

  ญี่ปุ่น- แม้จะมีนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย แต่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงเปราะบาง 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค้ากับจีนที่ชะลอตัวลงและผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งถึงแม้จะมีปัจจัยบวกจากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการแข่งขันโอลิมปิกในปี 
2563 แต่แรงสนับสนุนนี้ก็จะสิ้นสุดลงภายในปี 2563 ด้วย จึงคาดการณ์ว่าในปี 2562 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะ
ขยายตัวร้อยละ 1.1 และในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 0.5   
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  อาเซียน- คาดการณ์ว่าในปี 2562 และ 2563 เศรษฐกิจของอาเซียนจะยังคงทรงตัว โดย
จะขยายตัวร้อยละ 5.1 และร้อยละ 5.2 ตามล าดับ และจะยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตได้ดีแม้
จะประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการเมืองและการเลือกตั้งในไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่
เนื่องจากได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากราคาน้ ามันที่ต่ าลง จึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน  

 ในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ัวโลกในปี 2562 นั้น คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้น โดย
ได้รับแรงสนับสนุนหลักจากการที่บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาลดการโอนก าไรกลับประเทศ ท าให้    
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วฟ้ืนตัวอีกครั้ง ประกอบกับโครงการลงทุนใหม่ในปี 
2562 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ 
 

***************************** 
 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
  เมษายน 2562 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยในปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร)          

 ข้ันค ำขอสทุธิ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวม 
o โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในปี 2561 (ม.ค. - ธ.ค.) 

มีจ านวน 1,040 โครงการ และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 
582,558 ล้านบาท   

o โครงการลงทุนต่างชาติที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนและมีเงิน
ลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท มีจ านวน 47 โครงการ ซึ่งใน
เชิงจ านวนโครงการนั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.5 ของจ านวน
โครงการทั้งหมดเท่านั้น ถึงแม้ว่าจ านวนโครงการจะมีสัดส่วน
ที่น้อยแต่มูลค่าการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่นั้นสูงถึง       
ร้อยละ 82 ของมูลค่าทั้งหมด ขณะที่ การลงทุนในโครงการ
ขนาดเล็กที่มีมูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาทมีจ านวน 624 โครงการ 
ซึ่งสูงถึงร้อยละ 60 ของจ านวนโครงการต่างชาติทั้งหมด         
มีมูลค่าการลงทุน 9,185 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงแค่ร้อยละ 1.5           
ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดเท่านั้น 

o จ านวนโครงการลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการ
และสาธารณูปโภค 387 โครงการ (ร้อยละ 37 ของจ านวนค า
ขอจากต่างชาติทั้งสิ้น) ล าดับที่ 2 ได้แก่หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 236 โครงการ (ร้อยละ 23)    
และล าดับที่ 3 ได้แก่ หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 211 โครงการ (ร้อยละ 20)   

o มูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่มาจากหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก 
และกระดาษ โดยมีมูลค่า 343,943 ล้านบาท (ร้อยละ 59     
ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้ งสิ้น) ล าดับที่  2 คือ             
หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง โดยมี
มูลค่าการลงทุน 101,208 ล้านบาท (ร้อยละ 17) ล าดับที่ 3 
ได้แก่  หมวดบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 81,610          
ล้านบาท (ร้อยละ 14)  

o โครงการส่วนใหญ่หากนับตามจ านวนโครงการแล้ว ส่วนใหญ่
เป็นโครงการขยาย 671 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 65    
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่แล้ว
มาจากโครงการใหม่ 369 โครงการ ซึ่งมีมูลค่า 383,141     
ล้านบาท (ร้อยละ 66)  

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรม

เป้าหมายของรัฐบาล มีจ านวน 486 โครงการ มูลค่ารวม 
485 ,524 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 และร้อยละ 83          
ของจ านวนและมูลค่าการลงทุนของโครงการต่างชาติที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้นตามล าดับโดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า
การลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
o โครงการต่างชาติที่ขอรับการส่งเสริมมีแผนจะจั้ งสถาน

ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 
จ านวน 357 โครงการ มูลค่ารวม 121,331 ล้านบาท ส่วนใหญ่
อยู่ในจงัหวัดชลบุรี และระยอง  

o มีโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1 โครงการ ในอุตสาหกรรมเบา  

 จ านวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

FDI 1,040 (63.9%) 582,558 (64.6%) 
โครงการทั้งหมด 1,626 901,772 

จ านวนโครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

  
มูลค่าค าขอรับการส่งเสริม FDI จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

 
โครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามกจิการเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน

โครงการ 
เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 138 7,585 

การแพทย์ครบวงจร 14 3,587 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 69 343,307 

เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 3 134 

อากาศยาน 2 6,490 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

35 8,674 

อิเล็กทรอนิกส์ 78 20,030 

ยานยนต์ 108 75,465 

การท่องเท่ียว 10 14,081 

การแปรรูปอาหาร 29 6,170 
รวมท้ังสิ้น 486 485,524 

 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก 
o พ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า มีค าขอรับการส่งเสริม 8 

โครงการ มูลค่ารวม 1,420 ล้านบาท   
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่  EEC            

มีจ านวน 339 โครงการ มูลค่ารวม 474,171 ล้านบาท 
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 ข้ันอนมุัติ  
680  o โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ม.ค. - ธ.ค.)        

มี 914 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62 ของจ านวนโครงการที่
ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 
255,605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งหมดของโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

o โครงการลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่ที่ ได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุนและมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท      
มีจ านวน 48 โครงการ ซึ่งในเชิงจ านวนโครงการนั้นคิดเป็น
เพียงร้อยละ 5.2 ของจ านวนโครงการต่างชาติทั้งหมด 
ถึงแม้ว่าจ านวนโครงการจะมีสัดส่วนที่น้อยแต่มูลค่าการ
ลงทุนของโครงการต่างชาติขนาดใหญ่  (รวม 166,625       
ล้านบาท) นั้นคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศทั้งหมด ในขณะที่การลงทุนในกิจการขนาดเล็ก
ที่มีมูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท มีจ านวน 549 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนโครงการทั้งหมด แต่มีมูลค่า     
การลงทุนรวม 8,407 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.2           
ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด 

o จ านวนโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในปี 2561 
ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 351 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38 ของโครงการต่างชาติที่ได้รับ
อนุมัติทั้ งสิ้น อันดับที่  2 ได้แก่  หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 212 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 23  

o ในด้านของมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 88,048    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่าเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศทั้งหมด โครงการต่างชาติขนาดใหญ่ที่ได้รับ
อนุมัติ ให้การส่งเสริม อาทิ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า        
แบบผสม (3 โครงการ) มูลค่ารวม 28,263 ล้านบาท กิจการ
ผลิตรถยนต์ มูลค่า 7,693 ล้านบาท กิจการผลิตยางล้อ
ส าหรับยานพาหนะ มูลค่า 6,593 ล้านบาท เป็นต้น 
รองลงมาเป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค มูลค่ารวม 
59,529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 มีโครงการมูลค่าสูงที่
ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม อาทิ กิจการขนส่งทางอากาศ             
(5 โครงการ) มูลค่ารวม 15,414 ล้านบาท กิจการโรงแรม     
(2 โครงการ) มูลค่ารวม 7,510 ล้านบาท เป็นต้น 

o โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในด้านของจ านวนโครงการ
ส่วนมากเป็นโครงการขยาย จ านวน 553 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 61 ของจ านวนโครงการต่างชาติทั้งหมด) มีมูลค่า
รวม 206,542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ส่วนโครงการใหม่มีจ านวน 
361 โครงการ (ร้อยละ 39) มูลค่ารวม 49,063 ล้านบาท 
(ร้อยละ 19)   

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ 

ปีละ 494,360 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มา
จากหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 จ านวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

FDI 914 (62.2%) 255,605 (46.5%) 
โครงการทั้งหมด 1,469 549,481 

 

จ านวนโครงการอนุมัติ จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

 
มูลค่าโครงการอนุมัติ จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

 
มูลค่า 172,540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้จากการ
ส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด  
o โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศ

มูลค่า 388,250 ล้านบาทต่อปี  โดยโครงการในหมวด
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งจะใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 142,480 ล้านบาท  

o โครงการต่างชาติในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มีจ านวน 364 
โครงการ มูลค่ารวม 165,544 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี 

o โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน จ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตแถบสายรัดพลาสติก มูลค่า 
148 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 

o โครงการต่างชาติในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า
ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มีจ านวน 5 โครงการ มูลค่า
รวม 1,551 ล้านบาท 

o โครงการต่างชาติในพ้ืนที่ EEC ที่ได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริม รวม 326 โครงการ มูลค่า 151,872 ล้านบาท 
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โครงการต่างชาติขนาดใหญ่ (เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการอนุมัติ 10 อันดับแรก ในปี 2561 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ สัญชาติผู้ถือหุ้น 

HMC POLYMERS CO., LTD. พอลิโพรไพลีน ไทย, ดัตช์ 

AUTOALLIANCE (THAILAND) COMPANY 
LIMITED 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม Hybrid Electric Vehicles (HEV) อเมริกัน, ญี่ปุ่น 

NISSAN MOTOR (THAILAND) COMPANY 
LIMITED 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม/แบตเตอรีส่ าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า (Battery 
Electric Vehicle – BEV) 

ไทย, ญี่ปุ่น 

THAI AIRASIA X COMPANY LIMITED ขนส่งทางอากาศ ไทย, มาเลเซยี 

CANADIAN SOLAR MANUFACTURING 
(THAILAND) COMPANY LIMITED 

เซลล์แสงอาทิตย์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์/PV Laminate สิงคโปร ์

PTT MCC BIOCHEM COMPANY LIMITED Polybutylene Succinate (PBS)/Tetrahydrofuran (THF) ไทย, ญี่ปุ่น 

PROJEN HOLDING (THAILAND) COMPANY 
LIMITED 

Car Assembly & Tiny Truck จีน, สิงคโปร ์

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 
PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD. 

เครื่องปรับอากาศท่ีอยู่ท่ีระดับเทคโนโลยีขั้นสูง ไทย, ญี่ปุ่น 

LLIT (THAILAND) COMPANY LIMITED ยางล้อส าหรับยานพาหนะ จีน, ฮ่องกง 

นาย สิรณิัฐ ทรรพวส ุ Secondary Alcohol Ethoxylate ไทย, ญี่ปุ่น 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

วิเคราะห์สถานภาพการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

1. ภาพรวมการลงทุนจากต่างชาติที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม) นั้น ในแง่ของจ านวน
โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหมวดบริการและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะกิจการ 5 อันดับแรกท่ีได้รับความสนใจ
ลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) จ านวน 135 โครงการ กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าหรือไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน จ านวน 71 โครงการ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO) จ านวน 55 
โครงการ กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) จ านวน 44 โครงการ และกิจการวิจัยและพัฒนา จ านวน 7 โครงการ 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับปี 2560  

ในด้านของมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มูลค่ารวม 343 ,943 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น รองลงมาเป็นหมวดผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 101,208 ล้านบาท  

โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง จ านวน 553 โครงการ (64,228 
ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน 361 โครงการ (478,782 ล้านบาท) ภาคตะวันตก จ านวน 15 โครงการ (852         
ล้านบาท) ภาคใต้ จ านวน 28 โครงการ (12,390 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 52 โครงการ (4,124 ล้านบาท)           
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 21 โครงการ (970 ล้านบาท) และอ่ืนๆ*1 จ านวน 10 โครงการ มูลค่า 21,213        
ล้านบาท โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 233 โครงการ มูลค่ารวม 65,043 ล้านบาท คิดเป็น      
ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 11 ตามล าดับของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด ตามล าดับ 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 จะก่อให้เกิดการจ้างงานส าหรับ
แรงงานไทย 106,905 คน อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้ช านาญการ/ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในต าแหน่งบริหาร
และเทคนิค 8,133 คน 

1.1 การยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 

จ านวน 486 โครงการ มูลค่ารวม 485,524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 และร้อยละ 83 ของโครงการต่างชาติที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้นตามล าดับ  

โครงการต่างชาติที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2561 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 138 7,585 
การแพทย์ครบวงจร 14 3,587 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 69 343,307 
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 3 134 
อากาศยาน 2 6,490 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 35 8,674 
อิเล็กทรอนิกส ์ 78 20,030 
ยานยนต ์ 108 75,465 
การท่องเที่ยว 10 14,081 
การแปรรปูอาหาร 29 6,170 

รวมท้ังสิ้น 486 485,524 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
ในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 138 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ านวนโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น        
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22 โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
มูลค่ารวม 343,307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมของโครงการต่างชาติในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่ารวม  75,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่า
การขอรับการส่งเสริมของโครงการต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด  

1.2 การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในปี 2561 มีการลงทุนในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 

1
 อื่นๆ หมายถึง กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ เป็นต้น 
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 โครงการต่างชาติในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีค าขอรับการ
ส่งเสริม 357 โครงการ มูลค่ารวม 121,331 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี และระยอง  

 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  จ านวน      
1 โครงการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก 

 โครงการต่างชาติในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า มีค าขอรับการส่งเสริม 8 โครงการ มูลค่า
รวม 1,420 ล้านบาท  ได้แก่ 

- กิจการโรงพยาบาล มูลค่า 1,183 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว 

- กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 4 โครงการ มูลค่ารวม 88 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ 
สกลนคร มหาสารคาม และมุกดาหาร 

- กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ มูลค่า 85 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ 

- กิจการผลิตน้ ายางเข้มข้น มูลค่า 44 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก มูลค่า 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดมุกดาหาร 

 โครงการต่างชาติที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) จ านวน 339 โครงการ มูลค่ารวม 474,171 ล้านบาท  

 
โครงการต่างชาติที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

 
พ้ืนที่เป้าหมาย 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ม.ค. - ธ.ค. 
เปลี่ยน 

% 
ม.ค. - ธ.ค. 

เปลี่ยน 
% 

2560 2561  2560 2561  
นิคมอุตสาหกรรมหรือ 
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสรมิ 

287 357 +24 157,374 121,331 -23 

พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 4 8 +100 339 1,420 +32 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 4 1 -75 190 20 -89 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
2.  ภาพรวมการลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 

 ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ของปี 2561 มีโครงการต่างชาติขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
อาทิ กิจการผลิตพอลิโพรไพลีน มูลค่า 12,200 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (3 โครงการ) มูลค่ารวม 
28,263 ล้านบาท กิจการขนส่งทางอากาศ (5 โครงการ) มูลค่ารวม 15,414 ล้านบาท กิจการผลิตกิจการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์มูลค่า 8,293 ล้านบาท กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม    

 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางจ านวน  470 โครงการ 
(63,511 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน 350 โครงการ (156,545 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 37 โครงการ (4,309 
ล้านบาท) ภาคใต้จ านวน 19 โครงการ (13,007 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน  17 โครงการ (1,019      
ล้านบาท) ภาคตะวันตกจ านวน 12 โครงการ (1,035 ล้านบาท) และอ่ืนๆ* จ านวน 9 โครงการ (16,180 ล้านบาท)     

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 นี้ จะก่อให้เกิดการจ้างงาน
ส าหรับแรงงานไทย 54,953 คน อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้ช านาญการ/ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในต าแหน่ง
บริหารและเทคนิค 3,705 คน   
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แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ 10 อันดับแรก 

อันดับท่ี แหล่งที่มา จ านวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 315 93,675 
2 สิงคโปร ์ 108 37,650 
3 จีน 97 32,811 
4 มาเลเซีย 30 25,811 
5 เนเธอร์แลนด ์ 50 20,175 
6 สหรัฐอเมริกา 38 18,257 
7 ไต้หวัน 57 7,505 
8 สวิตเซอร์แลนด ์ 13 4,909 
9 สหราชอาณาจักร 27 4,194 
10 ฮ่องกง 46 3,782 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

2.1 การอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 

จ านวน 419 โครงการ มูลค่ารวม 186,588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ 73 ของโครงการต่างชาติที่ได้          
รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งสิ้น ตามล าดับ  

ในแง่ของจ านวนโครงการ โครงการต่างชาติส่วนใหญ่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล 
มีจ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนโครงการต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Services) รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22 โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานพาหนะ 

ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่า 68,847        
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 
รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มูลค่า 43,457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23  ของมูลค่าโครงการที่
ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 

โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2561 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 106 3,078 
การแพทย์ครบวงจร 15 2,837 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 70 43,457 
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 6 1,161 
อากาศยาน 7 2,739 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 22 12,233 
อิเล็กทรอนิกส ์ 67 34,630 
ยานยนต ์ 92 68,847 
การท่องเที่ยว 11 11,800 
การแปรรปูอาหาร 23 5,805 

รวมท้ังสิ้น 419 186,588 
 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
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2.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
 การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 มีการลงทุนใน

พ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
 โครงการต่างชาติในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มี

จ านวน 364 โครงการ มูลค่ารวม 165,544 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี 
 โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตแถบสายรัดพลาสติก มูลค่า 148 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 
 โครงการต่างชาติในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ าที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มีจ านวน 5 

โครงการ มูลค่ารวม 1,551 ล้านบาท ได้แก่  

- กิจการโรงพยาบาล มูลค่า 1,183 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว 

- กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มูลค่า 176 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์  

- กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ มูลค่า 119 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ 

- กิจการแปรรูปน้ ายางดิบ มูลค่า 44 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

- กิจการพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 29 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ 

 โครงการต่างชาติในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม จ านวน 326 โครงการ มูลค่ารวม 151,872 ล้านบาท ได้แก่ 

- จังหวัดชลบุรี จ านวน 166 โครงการ มูลค่า 58,196 ล้านบาท 

- จงัหวัดระยอง จ านวน 118 โครงการ มูลค่า 76,421 ล้านบาท 

- จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 42 โครงการ มูลค่า 17,254 ล้านบาท 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการลงทุนต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

3.1 การส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ 

โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 494,360 ล้านบาท มูลค่า
การส่งออกส่วนใหญ่มาจากหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 172,540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35     
ของรายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 165,171 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 33 

3.2 การใช้วัตถุดิบในประเทศ  
โครงการต่างชาติที่ ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่า 388,250 ล้านบาทต่อปี               

โดยโครงการในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 
142,480 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 61,870 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 16 

3.3 เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2561       

จะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ ทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติซึ่งในบางต าแหน่งยังคงมีความ
จ าเป็นต้องใช้ผู้ช านาญการ/ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในต าแหน่งบริหารและเทคนิค นอกจากนี้ การลงทุนจากต่างประเทศมี
ส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถแรงงาน 
(Productivity) ในขณะเดียวกัน การพัฒนาความสามารถของแรงงานจะช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโต เพ่ิมความสามารถ
ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน นอกจากนี้ การให้การส่งเสริมในกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ กิจการ
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สถานฝึกฝนวิชาชีพ และกิจการสถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง  จะช่วยยกระดับมาตรฐานแรงงาน
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยให้มากข้ึน  

3.4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจะก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆ เช่น  
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นรถยนต์ที่สามารถ

เลือกใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนให้รถยนต์ได้ด้วยนอกจากการใช้น้ ามันอย่างเดียว รักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็
ตามรถยนต์ไฟฟ้ายังมีมูลค่าสูง หากมีการพัฒนารถยนต์ประเภทดังกล่าวหรือรถไฟฟ้าประเภทอ่ืนอย่างต่อเนื่องให้มีราคา
ถูกลง และมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การสร้างสถานีชาร์จไฟให้ทั่วถึง จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่าง
แน่นอน  

ทั้งนี้  ส านักงานมีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการรถยนต์ไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่        
รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก หรือ ปลั๊กอินไฮบริด 
(Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) รวมถึง
กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ากิจการผลิตแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจการหนึ่งที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  

ในปัจจุบัน ส านักงานได้อนุมัติให้การส่งเสริมโครงการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ไปแล้ว เพ่ือรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กและรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่  นอกจากจะเป็น
การบริการและอ านวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถแล้ว ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญให้บริษัท
รถยนต์ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย  

3.5 โอกาสในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการส่งเสริม สามารถ
ต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้ เช่น การผลิตพลาสติกโพลีโพรไพลีน (Polypropylene - PP) ซึ่งมีคุณสมบัติทนแรง
กระแทกสูง ทนการขีดข่วน ทนสารเคมี มีจุดอ่อนตัวสูง มีความหนาแน่นต่ า และมีอุณหภูมิในการหลอมสูง              
ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น อุปกรณ์
การแพทย์ ภาชนะบรรจุอาหาร ถุงและบรรจุภัณฑ์ ลัง แบตเตอรี่  เฟอนิเจอร์ สินค้าครัวเรือน ชิ้นส่วนยานยนต์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเส้นใยต่างๆ เป็นต้น 

4. สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนในไทย 
จากการจัดอันดับของ World Bank ในเรื่องของความสะดวกในการเข้าไปประกอบกิจการในประเทศ

ต่างๆ (Ease of Doing Business Ranking 2019) โดยผลส ารวจจาก 190 ประเทศทั่วโลก ส าหรับ ปี 2562 ประเทศ
ไทยอยู่ในล าดับที่ 27 ขณะที่ในปี 2561 ไทยอยู่ในอันดับที่ 26 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ประเทศไทยจัดอยู่ใน
อันดับ 46 อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนโดยรวมของประเทศไทยปี 2562 ดีขึ้นกว่าปี 2561 ด้วยคะแนน 78.45 หรือเพ่ิมข้ึน 
1.06 ซึ่งเป็นผลจากการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ส าคัญ 4 ด้านคือ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการ    
ขอใช้ไฟฟ้า ด้านการช าระภาษี และด้านการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้การขอใช้ไฟฟ้าเป็นด้านที่มีการพัฒนามากท่ีสุดจน
ติดอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนสูงสุดที่ 98.57 คะแนน จาก 100 คะแนน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ด าเนินการศึกษาและส ารวจความเชื่อมั่นของนักลงทุน    
ในปี 2561 และพบว่าเหตุผลหรือปัจจัยหลักที่ท าให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุนในไทย ได้แก่ 

- มีวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนเพียงพอ  
- มีซัพพลายเออร์เพียงพอ  
- สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนกระตุ้นให้ลงทุนในประเทศไทย  
- ระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพดี  
- โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมมีเพียงพอ  
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โดยปัจจัยที่นักลงทุนให้ความเห็นว่าเป็นจุดแข็งส าหรับการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่  
- ระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ วัตถุดิบ / ชิ้นส่วนที่สามารถหาได้  
- ซัพพลายเออร์ที่สามารถหาได้  
- โครงสร้างพื้นฐานโดยรวม  
- บริการด้านการสื่อสาร  
- สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน  
- ความต้องการสินค้า/บริการในต่างประเทศ 

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนเชื่อว่า ประเทศไทยยังสามารถพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งเพ่ือ
ดึงดูดนักลงทุนได้เพ่ิมอีก เช่น อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ           
และสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศทีป่ระเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม มีความโดดเด่นมากขึ้น เป็นต้น 

ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลปี 2561 ที่มีความโดดเด่นและดึงดูด
ความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ้ืนที่สามจังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ตลอดจนกระตุ้นให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            
การพัฒนาพ้ืนที่ EEC เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นผู้ที่
ลงทุนในอตุสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ก าหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 

ในปี 2561 มีโครงการอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้น 339 โครงการ คิดเป็น      
ร้อยละ 33 ของโครงการจากต่างชาติทั้งสิ้น และมีมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 474,171 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ามากกว่า    
ร้อยละ 81 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งสิ้น โดยพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี้ จะเป็น
พ้ืนที่เพ่ือรองรับโครงการใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการท าวิจัยและพัฒนาและการสร้างสรรค์ด้าน
นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนาในพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศ 

สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนที่ให้แก่ผู้ลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายในพ้ืนที่ EEC นั้น นักลงทุน    
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม และ/หรือ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมร้อยละ 50       
อีก 3-5 ปี นอกเหนือจากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามท่ีส านักงานได้ให้การส่งเสริมปกติ โดยมีเงื่อนไขการส่งเสริม
ส าคัญ คือ  

1. ด าเนินธุรกิจในขอบข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรืออุตสาหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ     
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการ   
แปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7) อุตสาหกรรมการบิน 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร      

2. มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) ตามรูปแบบความร่วมมือที่ก าหนด อาทิ ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility,      
Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษา ทวิภาคี โครงการอาชีวะพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก     
(สัตหีบโมเดล) หรือความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

3. ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และอยู่ภายในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ดังนี้  
    3.1 เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ 3 เขต ได้แก่ เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern 

Airport City หรือ EEC-A) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
Innovation หรือ EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd) 
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    3.2 เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกประกาศก าหนด ซึ่งปัจจุบันมี 21 เขต 

    3.3 นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี       
และระยอง 19 แห่ง 

ส านักงานจะเน้นให้การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหลัก  (Core Technologies)             
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials Technology) 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นต้น  

นอกจากการให้การส่งเสริมโดยให้สิทธิ์ประโยชน์ในประเภทกิจการต่างๆ แล้ว ส านักงานยังให้การ
สนับสนุนในด้านบุคลากรและแรงงาน โดยได้ก าหนดวีซ่าประเภทพิเศษ หรือ สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) เพ่ือดึงดูด
ชาวต่างชาติที่เป็นบุคลากรทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพที่เข้ามา
ท างานในหรือลงทุนใน 10 S-Curve หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่บุคลากรชาวไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
  ส าหรับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 จากบทความของธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจจะเติบโตประมาณ ร้อยละ 4 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ โดยคาดว่าปัจจัยอุปสงค์
ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทย       
ส่วนการส่งออกคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงเนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะ
ยังคงส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งภาค
ธุรกิจและผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะนักลงทุนที่อาจตัดสินใจเลื่อนการลงทุน อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยอาจได้รับผลดีบ้าง
จากการย้ายฐานการผลิตหรือการโยกค าสั่งซื้อในบางสินค้าจากจีน และในปี 2562 จะเป็นปีที่ไทยเลือกตั้งครั้งใหม่     
หากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแผนการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ยังด าเนินไปตามก าหนด
เดิม เช่น โครงการรถไฟทางคู่ห้าสาย และโครงสร้างพ้ืนฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ก็คาดว่าจะช่วยและท าให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้นและ
ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและภาคเอกชนมากข้ึน  

 
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

เมษายน 2562 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปในประเทศไทยในปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมโครงการลงทุนโดยตรงจาก

สหภาพยุโรปในปี 2561 มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริม
ทั้งสิ้น 207 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.90 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
26,305.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.51 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 164 โครงการ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 79.22 ของโครงการลงทุนจาก
สหภาพยุโรปทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 1,818.62 ล้าน
บาท ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 
1,000 ล้านบาทข้ึนไป) จ านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 3.38) 
มูลค่าการลงทุนรวม 14,493.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
55.09 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมด 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาบริการและสาธารณูปโภค 
จ านวน 101 โครงการ (ร้อยละ 48.79) โดยเป็นกิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจาก
พลังงานหมุนเวียนจ านวน 35 โครงการ ตามด้วยกิจการ
สนับสนุนการค้าและการลงทุน 21 โครงการ กิจการบริษัท
การค้าระหว่างประเทศ 18 โครงการ และกิจการ
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 9 โครงการ รองลงมาคือ 
สาขาเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 58 
โครงการ (ร้อยละ 28.01) ได้แก่ กิจการพัฒนา Enterprise 
Software และ /หรื อ  Digital Content มากที่ สุ ด  19 
โครงการ  

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 11,440.38 ล้าน
บาท (ร้อยละ 43.49) มีสาเหตุหลักจากโครงการขนาด
ใหญ่ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการซ่อมอากาศยาน 
รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน รองลงมา ได้แก่ สาขา
บริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 7,246.64 ล้านบาท 
(ร้อยละ 27.54 ) และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และ
กระดาษ มูลค่า 2,948.19 ล้านบาท (ร้อยละ 11.20)  

 

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

สหภาพยุโรป 
207 

 (ร้อยละ 19.90) 
26,305.57  

(ร้อยละ 4.51) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

1,040 582,558.03 
 

         จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา  

             

              มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา   

 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 50 1,915.3 
การแพทย์ครบวงจร 4 1409.2 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 5 2,701 
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน 2 6,490.2 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

3 538.4 

อิเล็กทรอนิกส์  11 1,348.3 
ยานยนต ์ 13 4,461.1 
การท่องเที่ยว 4 3,388 
การแปรรปูอาหาร 6 282.5 

รวมทั้งสิ้น 98 22,533.8 

เกษตร 4% เหมืองแร่ 1%
อุตเบา4%

โลหะ/
เครื่องจักร 

11%       E&E 28%

เคมีภัณฑ์ 4%

บริการ 48%

เกษตร 3%
เหมืองแร่ 1% 

อุตฯเบา 7%

โลหะ/
เครื่องจักร 

43%       

E&E 7%

เคมีภัณฑ์ 11%

บริการ 28%
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o ประเทศในสหภาพยุ โรปที่มีจ านวนโครงการขอรับ       
การส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ เนเธอร์แลนด์ 69 
โครงการ รองลงมาคือ เยอรมนี 36 โครงการ สหราช
อาณาจักร 25 โครงการ และฝรั่งเศส 23 โครงการ และใน
แง่ของมูลค่าการลงทุน เนเธอร์แลนด์คือประเทศที่มีมูลค่า
การลงทุนสูงที่สุด 8,411.44 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากส่วน
หนึ่ ง เป็นการน าเงินเข้ามาลงทุนผ่านเนเธอร์แลนด์ 
รองลงมาคือฝรั่งเศส 7,907.56 ล้านบาท และเยอรมนี 
4,005.7 ล้านบาท 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย      
o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอส่งเสริมในเขตพ้ืนที่

นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 49 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.67 ของโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 
10,746.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ ในภาคกลาง พ้ืนที่
จังหวัดกรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 

  อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล 
จ านวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.34 ของจ านวน
โครงการจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด 
และมีมูลค่าการลงทุนรวม 22,533.8 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 85.66 ของปริมาณเงินลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นกิจการดิจิทัล จ านวน 50 โครงการ 
โดยเป็นกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ 
Digital Content มากที่สุด (19 โครงการ) รองลงมา คือ 
ยานยนต์ 13 โครงการ และอิเล็กทรอนิกส์ 11 โครงการ 
ทั้งนี้ หากพิจารณาโดยใช้มูลค่าเงินลงทุนเป็นหลัก จะ
พบว่า อุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหกรรมที่มีเงิน
ลงทุนมากที่สุด 6,490.2 ล้านบาท ตามด้วย ยานยนต์ 
4,461.1 ล้านบาท และการท่องเที่ยว 3,388 ล้านบาท  
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม  
o โครงการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปได้รับการส่งเสริม

การลงทุนทั้งสิ้น 156 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.06 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 31,989.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.51 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) 
จ านวน 114 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 1,301.38 
ล้านบาท หรือร้อยละ 73.07 ของโครงการลงทุนจาก
สหภาพยุโรปทั้งหมด ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
(มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจ านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 3.84) มีมูลค่าการ
ลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 18,656.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 
58.32 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมดที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการที่มีมูลค่าการ
ลงทุนสูงสุดเป็นโครงการในสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และ
กระดาษ กิจการผลิตโพลีโพรไพลีน มูลค่า 12,200 ล้าน
บาท 

o โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
บริการและสาธารณูปโภค 76 โครงการ (ร้อยละ 48.71) 
โดยเป็นกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานไฟฟ้าและ
ไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน จ านวน 24 โครงการ ตาม
ด้วยกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 18 โครงการ 
รองลงมา คือ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 37 โครงการ (ร้อยละ 23.71) โดยเป็นกิจการ
ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล มากที่สุด 15 โครงการ และ
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
จ านวน 26 โครงการ (ร้อยละ 16.66) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ เคมีภัณฑ์ พลาสติก 
และกระดาษ มูลค่ารวม 15,351.60 ล้านบาท (ร้อยละ 
47.98) มีสาเหตุหลักมาจากโครงการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 12,200 
ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง  มูลค่า 8,713.55 ล้านบาท (ร้อยละ 
27.23) ได้แก่ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะมากที่สุด 
จ านวน 8 โครงการ และสาขาบริการและสาธารณูปโภค 
มูลค่า 4,938.83 ล้านบาท (ร้อยละ 15.43) 
 

 

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

  สหภาพยุโรป 
156  

(ร้อยละ 17.06) 
31,989.88  

(ร้อยละ 12.51) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

914 255,604.94 

       

      จ านวนโครงการได้รับการส่งเสริม แยกรายสาขา   

 

     มูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม แยกรายสาขา  

 
o ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

การลงทุนมากที่สุด คือ เนเธอร์แลนด์ 50 โครงการ รองลงมา 
คือ เยอรมนี 28 โครงการ และสหราชอาณาจักร 27 โครงการ 
ทั้งนี้ หากมองในแง่ของมูลค่าการลงทุน เนเธอร์แลนด์คือ
ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด 20 ,175 ล้านบาท 
รองลงมา คือ สหราชอาณาจักร 4,194 ล้านบาท และ
เยอรมนี  3 ,291 ล้ านบาท ทั้ งนี้  โครงการลงทุนจาก
เนเธอร์แลนด์บางส่วนเป็นการลงทุนจากบริษัทต่างชาติที่ไป
จดทะเบียนในเนเธอร์แลนด์ แล้วน าเงินทุนจากเนเธอร์แลนด์
เข้ามาลงทุนในไทย                                                          
 

เกษตร 1% เหมืองแร่ 1%
อุตฯเบา 5%

โลหะ/เครื่องจักร 
16%       

E&E 24%

เคมีภัณฑ์ 4%

บริการ 49%

เกษตร 2% เหมืองแร่ 2%
อุตฯเบา 2%

โลหะ/
เครื่องจักร 

27%       

E&E 4%

เคมีภัณฑ์ 
48%

บริการ 15%
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การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย  
o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุ โรปในเขตพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรมจ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.61 
ของโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวม 26,872.6 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพ
ยุโรปทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ภาคกลางในพ้ืนที่จังหวัด
กรุงเทพฯ 

o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปได้รับส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จ านวน 5 โครงการ มีมูลค่ารวม 2,090.3 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 6.53 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด  
 
 
 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ
ทั้งสิ้นปีละ 66,047.9 ล้านบาท โดยสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จะก่อให้เกิดรายได้จากการ
ส่งออกมากที่สุด 21,419.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.43 
ของรายได้จากการส่งออกต่างประเทศที่คาดการณ์ทั้งหมด 
รองลงมาได้แก่ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี
การส่งออกสร้างรายได้ปีละ 19,827.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 30 และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ ปีละ 
14,941.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.62 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 
34,791.5 ล้านบาทต่อปี โดยสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติกและ
กระดาษ ใช้วัตถุดิบมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 14,407.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.41 ของโครงการที่ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาเครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 10,816.3 ล้านบาท
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31.08 ของโครงการที่ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศทั้งหมดและสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 6,440.1 ล้านบาทต่อ
ปี (ร้อยละ 18.51) 

o ในปี 2561 มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปใน 20 จังหวัดที่
มีรายได้ต่อหัวต่ า เพียง 1 โครงการเท่านั้นซึ่งประกอบกิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในจังหวัดชัยภูมิ 
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 โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากสหภาพยุโรป 10 อันดับ ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 
บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ 

โครงการ 
ที่ตั้ง ประเทศผู้ลงทุน 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ากัด 

โพลีโพรไพลีน ขยาย นิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด ระยอง 

ไทย, เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท เอสอาร์เอฟ 
อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์)  
จ ากัด 
 

BOPET Film และ 
BOPP Film 

(Multilayer Plastic 
Film) 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม   
เหมราชอีสเทิร์น       
ซีบอร์ด 

เนเธอร์แลนด์ 

INDERJIT SINGH 
LALVANI 
(จะจัดตั้งขึ้นใน
ภายหลัง) 

สวนน้ า ใหม่ ภูเก็ต สหราชอาณาจักร 

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช 
ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ชิ้นส่วนยานพาหนะ 
เช่น Connector High 
Pole, Connector 
Holding Plate & 
Connector Cove 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

เป็นการลงทุนของเยอรมนีที ่
ส่งเงินผ่านเนเธอร์แลนด์ 

บริษัท ออโตลิฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เข็มขัดนิรภัยและ
ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัย
ส าหรับยานพาหนะ 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี 

เป็นการลงทุนของสวีเดนที่ส่ง
เงินผ่านเนเธอร์แลนด์ 

บริษัท ซีเนียร์        
แอโรสเปซ (ไทยแลนด์)  
จ ากัด 

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
อากาศยาน เช่น 
Compressor Blade 
and Compressor 
Vane 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมปิ่น
ทอง ชลบุรี 

เป็นการลงทุนของสหราช
อาณาจักรที่ส่งเงินผ่าน
เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู 
แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย)  จ ากัด 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม
เสียบปลั๊ก 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง 

เป็นการลงทุนของเยอรมนีที ่
ส่งเงินผ่านเนเธอร์แลนด์ 

บริษัท หัวเว่ย       
เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

Cloud Service ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุร ี

เป็นการลงทุนของจีนที่ส่ง
เงินผ่านเนเธอร์แลนด์ 

บริษัท เรวีม่า เอเชีย 
แปซิฟิก จ ากัด 

การซ่อม Landing 
Gear และชิ้นส่วน 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุร ี

เป็นการลงทุนของฝรั่งเศสที่
ส่งเงินผ่านเนเธอร์แลนด์ 

บริษัท โคเวสโตร 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

แผ่นฟิล์มพลาสติก ขยาย นิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด ระยอง 

เป็นการลงทุนของเยอรมนีที่
ส่งเงินผ่านเนเธอร์แลนด์ 

• ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในปี 2561 
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 ในปี 2561 หน่วยงาน Eurostat (The Statistical Office of the European Communities) รายงานสภาวะ
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี มีอัตราการเติบโต
ลดลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 มาเป็นร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และขยายตัวเป็น
ร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่ 2 ของปี ก่อนที่จะเติบโตร้อยละ 0.3 ในไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 สาเหตุ
หนึ่งที่เศรษฐกิจปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากสงครามการค้าที่สหรัฐอเมริกาก าลังด าเนินกับประเทศจีน รวมถึงการใช้
มาตรการกีดกันทางการค้า ส่งผลต่อภาคการผลิตของสหภาพยุโรปชะลอตัวลง และปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองของ
ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมันท าให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้น ในขณะที่อัตราการ
ว่างงานของสมาชิกสหภาพยุโรป ในเดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ต่อเนื่องมาจากเดือนพฤศจิกายน 2561 และ
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปี 2560 ที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 8.6 

 ในปี 2561 ประเทศสมาชิกที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในสหภาพยุโรป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 (ข้อมูลล่าสุด) 
ได้แก่ กรีซ (ร้อยละ 18.5) และสเปน (ร้อยละ 14.4) ในขณะที่ประเทศท่ีมีอัตราการว่างงานต่ าที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก 
(ร้อยละ 2.1) และเยอรมนี (ร้อยละ 3.3) นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปบางส่วน ยังได้รับผลกระทบ
จากปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะกรีซและอิตาลีที่ยังมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงเกินร้อยละ 
100 โดยอิตาลี มีหนี้สาธารณะสูงถึงร้อยละ 131 ต่อ GDP ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
ยุโรปก าหนดว่า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ควรมีหนี้สาธารณะเกินร้อยละ 60 ซึ่งการมีอัตราหนี้สาธารณะสูง อาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปที่ต้องเผชิญวิกฤตหนี้สาธารณะอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission: EC) คาดการณ์เศรษฐกิจสหภาพยุโรปในปี 2562 ว่า เศรษฐกิจสหภาพยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร)  
จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 ลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 2.1 และจะขยายตัวร้อยละ 1.8 ในปี 
2563 

 นอกจากนี้ จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) อาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ซึ่งการ Brexit อาจเป็นไปในลักษณะ Hard Brexit (การออกจาก
สหภาพยุโรปแบบไม่มีเงื่อนไข) โดยไม่มีการออกมาตรการเพ่ือรองรับผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า     
การลงทุน แต่สหราชอาณาจักรจะสามารถก าหนดนโยบายการค้า การลงทุน และนโยบายอื่นๆ ของประเทศได้โดยเสรี ซ่ึง
จะส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งภาค
การค้าระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก โดยสหราชอาณาจักรจะได้รับผลกระทบจากการเสียสิทธิทางภาษี
ศุลกากรกับสมาชิกสหภาพยุโรป รวมไปถึงการจ้างงาน และการข้ามพรมแดน ในขณะที่  Soft Brexit (การออกจาก
สหภาพยุโรปโดยมีเงื่อนไขและมีมาตรการรองรับ) สหราชอาณาจักรจะยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสมาชิก
สหภาพยุโรป และยังอยู่ในเขตเศรษฐกิจสหภาพยุโรปเช่นเดิม แต่จะลดระดับความส าคัญทางความร่วมมือในด้านการเมือง
ลง ซ่ึงข้อเสนอ Brexit ทั้งคู่ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรปที่แตกต่างกัน  

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในปี 2561 
เยอรมนี 

ในปี 2561 ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี รายงานเศรษฐกิจ ในปี 2561 เติบโตที่ร้อยละ 1.5 ลงลดจากอัตรา
การเติบโตร้อยละ 2.2 ในปี 2560 และนับว่าเป็นการเติบโตต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี สาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรมเติบโต
ลดลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เนื่องจากการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบค่ามลพิษใหม่ นอกจากนี้ 
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตลดลงเช่นกัน ในขณะที่ภาคการผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ
มากกว่าผลิตเพ่ือส่งออก การส่งออกของเยอรมนีที่เคยเป็นผู้ส่งออกหลักจึงมีการชะลอตัวลง ในขณะที่ภาคการน าเข้า

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             30



เติบโตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนีป้ัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนกรณีท่ี        สหราช
อาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนล้วนแล้วแต่เป็น
ปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจของเยอรมนีชะลอตัวลง ในขณะที่ภาคการลงทุน บริษัทเริ่มชะลอการลงทุนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์จากการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบค่ามลพิษดังกล่าว และให้ความสนใจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ดิจิทัลในเยอรมนีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี ้ในปี 2561 อัตราการว่างงานเยอรมนี ยังอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 3.3)  

ในปี 2562 คณะกรรมาธิการยุโรป คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของเยอรมนีทั้งปีจะเติบโตร้อยละ 1.0 โดยการเติบโต
ส่วนใหญ่จะมาจากการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ การประกาศแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ 2030 ของ
เยอรมน ีเพ่ือกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีและยุโรปให้มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้นเช่น การปรับปรุง
กฏหมายแข่งขันด้านการค้า  การสนับสนุนให้รัฐเข้าถือหุ้นในบริษัทเอกชน การตั้งเป้าเพ่ิมสัดส่วนรายได้จาก
ภาคอุตสาหกรรมของยุโรปและเยอรมนีให้เพ่ิมมากขึ้น การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็น
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อทิศทางของเศรษฐกิจเยอรมนีในปี 2562 ได ้
 

ฝรั่งเศส 
ในปี 2561 เศรษฐกิจฝรั่งเศสเติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่เติบโตร้อยละ 2.2 ในปี 2560 โดยสาเหตุที่

เศรษฐกิจปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของฝรั่งเศสในปัจจุบันของประธานาธิบดี     
เอ็มมานูเอล มาครง ที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจและระบบสังคมเพ่ือท าให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่ง่าย
ส าหรับการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจและน่าดึงดูดมากขึ้นส าหรับนักลงทุน รวมถึงนโยบายการขึ้นราคาภาษีน้ ามันและเชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมของรัฐบาล เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดส่งผลให้เกิดการชุมนุมเสื้อกั๊กเหลือง เพ่ือ
ประท้วงการขึ้นราคาภาษีน้ ามันและเชื้อเพลิงปิโตรเลียมของรัฐบาล ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการจ้างงานและการ
บริโภคภายในประเทศของฝรั่งเศสให้ซบเซาลง ภาคการน าเข้าลดลงกว่าปีที่ผ่านมาในขณะที่ภาคการส่งออกยังคงปรับตัว
เพ่ิมข้ึน นอกจากนีภ้าคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับเยอรมนี  

ทั้งนี้ ในปี 2562 รัฐบาลฝรั่งเศสคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว เพียงร้อยละ 1.3 เนื่องจากเศรษฐกิจของ
ฝรั่งเศสในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีการเติบโตน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้  และจากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง          
ก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติได้  แต่คาดว่าการบริโภคภายในประเทศจะปรับตัวเพ่ิม
มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงและเศรษฐกิจโดยรวมจะเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 1.5 ในปี 
2563  
 

สหราชอาณาจักร 
ในปี 2561 ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษรายงานเศรษฐกิจในปี 2561 เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ลดลงจากที่เคย

ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในปี 2560 สาเหตุที่เศรษฐกิจเติบโตเพียงเล็กน้อยเนื่องมาจากผลกระทบจากปัจจัยการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงความไม่แน่นอนของการ Brexit ของสหราชอาณาจักรที่ยังอยู่ในช่วงของการเจรจาและการพิจารณา
ร่างข้อตกลง Brexit และการที่รัฐสภาของสหราชอาณาจักรลงมติไม่เห็นชอบต่อร่างข้อตกลง Brexit ของนางเทเรซ่า เมย์ 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ท าให้นักลงทุนสหราชอาณาจักรเริ่มชะลอการลงทุนภายในประเทศ และให้ความสนใจในการ
ออกไปลงทุนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอ่ืนๆ มากขึ้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจลงทุนในภาคบริการ 
รวมถึงให้ความสนใจไปลงทุนในประเทศนอกกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปมากขึ้น ทั้งนี้อัตราการลงทุนของภาคเอกชน 
(Business Investment) ในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2561 ภาคอุตสาหกรรมชะลอ
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การลงทุนเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการ Brexit ส่งผลให้ปริมาณความต้องการสินค้าในประเทศชะลอตัวลงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และเหล็กรวมถึงภาคการก่อสร้างก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน  

ในปี 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee: MPC) ของธนาคารกลางสหราช
อาณาจักร (Bank of England: BoE) มีการประกาศให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.75 นอกจากนี้ หนี้
สาธารณะที่สูงร้อยละ 85 ของ GDP ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในปี
หน้าต่อไป ทั้งนี้ BoE ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจทั้งปี 2562 ว่าเศรษฐกิจทั้งปีจะเติบโตร้อยละ 1.2 จากเดิมที่
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 1.7 เนื่องมาจากผลกระทบจาก Brexit และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ
ปรับลดคาดการณ์ของเศรษฐกิจในปี 2563 ไว้เป็นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 1.9 ในปี 2564   
 

• ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปในปี 2561 
การลงทุนโดยตรงของสหภาพยุโรปในต่างประเทศ ช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (สถานะล่าสุดที่มีการเก็บข้อมูล)  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 จากมูลค่า 107 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปี 2560 เป็นมูลค่า 222 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในครึ่งแรกของปี 2561 ทั้งนี้ นักลงทุนหลักของสหภาพยุโรปที่ออกไปลงทุน ได้แก่ เยอรมนี มีมูลค่าการออกไปลงทุน 76 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ฝรั่งเศส 51 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ 44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร 23 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสเปน 21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหภาพยุโรป ช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ลดลงร้อยละ 8 จากมูลค่า 135 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปี 2560 เป็นมูลค่า 127 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งแรกของปี 2561 โดยการ
ลงทุนมีมูลค่า 93 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี 2561 ก่อนที่จะลดลงมาที่มูลค่า 33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในไตรมาสที่  2 ของปี 2561 ทั้ งนี้  ประเทศหลักในสหภาพยุโรปที่รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ  ได้แก่                
สหราชอาณาจักร รองรับการลงทุนมูลค่า 66 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
สเปนมูลค่า 37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาใช้กรอบกฏหมายร่วมกันภายในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป เพ่ือสร้างมาตรฐานในการคัดกรองการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนจากจีนและรัสเซีย และ
คัดกรองการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลงทุนจากต่างประเทศที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยของสหภาพยุโรป อาทิเช่น การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการคมนาคมขนส่ง ปัจจุบัน มีสมาชิกสหภาพ
ยุโรปเพียงบางประเทศเท่านั้น ที่ใช้กลไกในการคัดกรองการลงทุนดังกล่าว โดยอาจก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การตรวจสอบการลงทุนระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปกับรัฐสภายุโรป เพ่ือสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
วิธีการด าเนินการได้โดยใช้มาตรฐานเดียวกันในประเทศสมาชิก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนและทิศทางการ
ลงทุนของสหภาพยุโรปในอนาคต 

 

• ภาวะการลงทุนของสหภาพยุโรปในไทย 
 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากสหภาพยุโรปในไทยปี 2561 มีมูลค่า 
33,472.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าการลงทุน 29,868.3 ล้านบาท 
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 
 

• วิเคราะห์ภาวะการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ในปี 2561 สหภาพยุโรปยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงานต้องการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนเช่นเดียวกับปีที่

ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และชักจูงการลงทุนของทั้งจากส่วนกลางและส านักงานเศรษฐกิจการลงทุนต่างประเทศ
อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่นักลงทุน การพบปะนักธุรกิจ
ยุโรปที่มีความสนใจมาลงทุนหรือร่วมทุนในประเทศไทย การจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และน าเสนอโอกาสการลงทุน
ในประเทศไทยให้นักลงทุนได้รับทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนระหว่างกันและเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น  

จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) การลงทุน
ของสหภาพยุโรปในไทยที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.16 ของจ านวนโครงการจากสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 
โดยมีบริษัทของสหภาพยุโรปรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนแล้ว เช่น บริษัท อาวาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (AVAR (THAILAND) 
COMPANY LIMITED) ลงทุนในกิจการสวนสนุก  บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จ ากัด (THAI AVETION SERVICES 
COMPANY LIMITED) ลงทุนในกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศ (ขนส่งมวลชนและสินค้า) เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ 
สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 28.49  

ในส่วนของมูลค่าการลงทุนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่งมากที่สุด มีมูลค่า 110,183.83 ล้านบาท (ร้อยละ 46.78) ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมด
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีบริษัทของสหภาพยุโรปรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนแล้ว เช่น บริษัท CONTINENTAL TYRES 
(THAILAND) COMPANY LIMITED ลงทุนในกิจการผลิตยางเรเดียล บริษัท MICHELIN SIAM COMPANY LIMITED 
ลงทุนในกิจการผลิตลวดเหล็กเสริมยาง และในปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม) สาขาบริการและสาธารณูปโภคยังคงเป็น
สาขาที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนของสหภาพยุโรปมากเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้ โครงการของบริษัท HMC POLYMERS 
CO., LTD. ประกอบกิจการผลิตโพลีโพรไพลีน ที่จัดหวัดระยอง เป็นโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด 

ในปี 2561 จ านวนของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามนโยบายของรัฐบาล มีจ านวนทั้งสิ้น 98 โครงการ มูลค่ารวม 22,533.8 ล้านบาท โดยโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 
ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีมากที่สุดถึง 50 โครงการ มูลค่ารวม 1,915.3 ล้านบาท เช่น กิจการพัฒนา Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) และหากมองในแง่ของ
มูลค่าเงินลงทุน อุตสาหกรรมอากาศยานมีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดถึง 6,490.2 ล้านบาท ด้วยจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริม เพียง 2 โครงการเท่านั้น ซ่ึงอุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหกรรมที่ยุโรปมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทแอร์บัส (Airbus) รวมถึงมีการผลิตและจ าหน่าย เครื่องบิน
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แผนภูมิที่ 3: แผนภูมิแสดงมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรปในไทย
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ให้กับรัฐบาลและสายการบินทั่วโลก มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวนมากที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรม
อากาศยาน นอกจากนี้ การลงนามความตกลงสัญญากรอบการร่วมทุนก่อตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา (Joint 
Venture Company Principles Agreement) ระหว่างบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทแอร์บัส เพื ่อ
ร่วมกันพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) เป็นโอกาสอันดีในการ
ชักจูงการลงทุนจากฝรั่งเศสและนักลงทุนสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนในการซ่อมบ ารุง 
รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยในอุตสาหกรรมอากาศยาน การซ่อมบ ารุง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Aeropolis) โดยมีโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนจากสหภาพยุโรปสู่ไทยในสาขาดังกล่าวได้มากขึ้นในอนาคต  

 ในปี 2561 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

  (1) ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีจ านวน 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2,090.3 ล้านบาท ซึ่งในจ านวนนี้ เป็นโครงการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 โครงการ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอากาศยาน 2 โครงการ อุตสาหกรรมการแพทย์ 1 
โครงการ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 1 โครงการ  

  (2) ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ เพ่ือให้ส่งเสริมทั้งการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า มีจ านวน 1 โครงการ 

นอกจากนี้  การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัล การลงทุนในอุตสาหกรรมที่
สร้างมูลค่าเพ่ิม การน าเทคโนยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่ส านักงานให้ความส าคัญในการชักจูง
การลงทุนและสามารถสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรปได้ โดยปัจจุบัน ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ความส าคัญกับ
การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ นโยบาย MADE Different ของ
เบลเยียม โดยตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่รูปแบบโรงงานอัจฉริยะ นโยบาย MADE ของเดนมาร์ก ตั้งเป้าเสริมสร้าง
ความรู้ด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ นโยบาย Industrie du Futur 
ของฝรั่งเศส ตั้งเป้าพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมและกระจายเทคโนโลยีให้ทั่วประเทศ นโยบาย Industria 4.0 ของอิตาลี 
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือกระตุ้นการเข้าสู่เทคโนโลยีของภาคเอกชน นโยบาย Smart Industry ของ
เนเธอร์แลนด์ เน้นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล มีความยืดหยุ่นและใช้ทรัพยากรและต้นทุนอย่างคุ้มค่า นโยบาย  
Industria 4.0 ของโปรตุเกส สนับสนุนศักยภาพของ SMEs และให้ความส าคัญกับคุณภาพของแรงงานและทักษะด้าน
ดิจิทัล และนโยบาย Industria Conectada 4.0 ของสเปน เน้นการสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ธนาคาร สื่อสารมวลชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศ ซึ่ง
นโยบายเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายและไทยสามารถความร่วมมือ รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีและน ามาปรับใช้ได้ 
ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล และการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่สอด
รับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย ก็จะสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนระหว่างกันได้มากข้ึนในอนาคต  
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อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ยังไม่มีโครงการจากสหภาพยุโรปที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในสาขาการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่รัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ความส าคัญ และประเทศสมาชิกมี
ศักยภาพในการออกมาลงทุน ทั้งนี้ ส านักงานมีการให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมรวมถึงการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม มีการให้สิทธิประโยชน์
ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีน าเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี และต้องสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/วิจัย ทั้งนี้ ส านักงานก าหนดกิจการเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้ แก่  กิ จการ พัฒนา Biotechnology กิจการ พัฒนา Nanotechnology กิจการ พัฒนา Advanced Material 
Technology และกิจการพัฒนา Digital Technology จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะเชิญชวนนักลงทุนยุโรปให้เข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น เพ่ือสร้างความร่วมมือและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จากยุโรป รวมถึงการ
สร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นประตูเข้าสู่ยุโรปตะวันออกเช่นกัน 

ส าหรับแนวโน้มการลงทุนของสหภาพยุโรปในไทยในปี 2562 คาดว่า การลงทุนจากยุโรปในไทยจะขยายตัว
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการด าเนินนโยบายต่างๆ ของส านักงาน อาทิ การออกมาตรการเพ่ืออ านวยความสะดวก เช่น Smart 
Visa การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนของส านักงานใน
ประเทศกลุ่มยุโรป เพ่ือสร้างความเข้าใจในนโยบายส่งเสริมการลงทุนแบบเชิงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนในพื้นที่อีอีซีที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยเพ่ือพิจารณาประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนยุโรป ก็คาดว่าจะส่งผลให้
การลงทุนจากสหภาพยุโรปในปี 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ นักลงทุนยุโรปมีแนวโน้มจะให้ความสนใจลงทุนใน
สาขาบริการและสาธารณูปโภคต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจการที่ยุโรปมีศักยภาพในการลงทุนและมีมูลค่าการลงทุน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(GREEN YELLOW SOLAR1(THAILAND) COMPANY LIMITED) กิจการของบริษัท อาร์ดับเบิ้ลยูอี พาวเวอร์ ไคลเมท 
โพรเท็คชั่น เซาท์อีสท์เอเชีย จ ากัด (RWE POWER CLIMATE PROTECTION SOUTHEAST ASIA CO.,LTD.) ที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว นอกจากนี้ กิจการผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยานและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากสหภาพยุโรปได้ 
   

_________________________ 
 

           
        กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

                  กุมภาพันธ์ 2562 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนในประเทศไทยปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร) 
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1 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
อาเซียนในปี 2561 (ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวน 148 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 48,214.3 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของเงินลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด  

o โครงการลงทุนอยู่ในสาขาบริการและสาธารณูปโภคมาก
ที่สุดจ านวน 79 โครงการ รองลงมา ได้แก่ สาขา
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 22 โครงการ และสาขา
โลหะขั้นมูลฐาน 21 โครงการ ตัวอย่างกิจการ เช่น 
กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
กิจการพัฒนาที่พักอาศัยส าหรับแรงงานมาตรฐานสากล 
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เป็นต้น 

o ด้านปริมาณเงินลงทุน กิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูง 
ได้แก่ กิจการขนส่งทางอากาศซึ่งมีการลงทุนจากหลาย
ประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
รวมเป็นเงิน 20,986 ล้านบาท เช่น กิจการผลิตรถยนต์
ทั่วไป กิจการผลิต Injector และกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีว
มวลอัด  

o โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 1,000 
ล้านบาทนั้นมีจ านวน 8 โครงการ โดยมีมูลค่าการลงทุน
รวม 32,677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของมูลค่า
การลงทุนทั้งสิ้น 

o อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากอาเซียน

ตามนโยบายรัฐบาล มีจ านวน 51 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุนรวม 18,025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.39 ของ
เ งิ นล งทุ น จ ากอา เ ซี ยนทั้ ง สิ้ น  โ ดยส่ วน ใหญ่ ใ น
อุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 20 โครงการ  

การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o มีการยื่นขอรับการส่งเสริมโครงการลงทุนที่ตั้งในพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริม จ านวน 39 โครงการ มูลค่ารวม 16,268 ล้าน
บาท  

o มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ EEC จ านวน 
30 โครงการ มูลค่ารวม 9,468 ล้านบาท (จังหวัดชลบุรี 
มูลค่า 6,194 ล้านบาท จังหวัดระยอง 1,716 ล้านบาท และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่า 1,558 ล้านบาท ตามล าดับ ) 

 

 

 จ านวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาเซียน 148 (14.23%) 48,214.3 (8.28%) 

ต่างชาติทั้งสิ้น 1,040 582,558 

 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 

มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 

โครงการจากอาเซียน แยกตามกลุ่มกจิการเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 20 449.3 

การแพทย์ครบวงจร 1 283.0 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 6 1,011.0 

เคร่ืองจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ - - 

อากาศยาน - - 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

9 1,865.3 

อิเล็กทรอนิกส ์ 4 1,595.7 

ยานยนต ์ 7 12,452.3 

การท่องเท่ียว 1 86.2 

การแปรรูปอาหาร 3 282.3 

รวมท้ังสิ้น 51 18,025.1 

 

ขั้นค าขอสุทธิ 
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ข  

o โครงการจากอาเซียนที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 มีจ านวน 
144 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.75 ของจ านวนโครงการ
ต่างชาติที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 
65,709.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.71 ของเงิน
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริการและ
สาธารณูปโภค จ านวน 75 โครงการ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 23 โครงการ ผลิตภัณฑ์โลหะและ
อุปกรณ์ขนส่ง 23 โครงการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ 
กิจการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิจการประกอบและผลิต
รถยนต์ กิจการผลิตสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน 
กิจการผลิตหัวฉีดเชื้อเพลิง เป็นต้น 

o ประเภทกิจการที่มีการลงทุนสูง ได้แก่ โครงการขนส่งทาง
อากาศ มูลค่าลงทุนรวม 9,250 ล้านบาท และ กิจการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 8,292.9 ล้านบาท  

ประโยชน์ของโครงการ 
o โครงการลงทุนจากอาเซียนทั้งหมด หากด าเนินการเต็ม

โครงการ คาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมกว่า 13,357 ต าแหน่ง 
(โดยแบ่งเป็นคนงานไทย 12,478 คน และต่างชาติ 879 
คน) ทั้งระดับแรงงาน และระดับเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการใช้
วัตถุดิบในประเทศ เช่น ยางธรรมชาติ ชิ้นส่วนโลหะ 
สารเคมี เป็นต้น มูลค่ารวมกว่า 49,234 ล้านบาท รวมถึง
จะมีการใช้เครื่องจักรใหม่ภายในประเทศ อุปกรณ์ส านักงาน 
ซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภายในประเทศ 

o โครงการลงทุนจากอาเซียนที่ได้รับอนุมัติจะก่อให้เกิดรายได้
จากต่างประเทศ โดยการส่งออกทางตรง รวมมูลค่ากว่า 
87,733 ล้านบาท 

การใหก้ารส่งเสริมในพื้นที่เปา้หมาย 
o มีการอนุมัติโครงการที่ตั้งในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม จ านวน 49 โครงการ มูลค่า
รวม 39,709 ล้านบาท  

o มีการอนุมัติโครงการที่อยู่ในพื้นที่ EEC จ านวน 31 โครงการ 
มูลค่ารวม 32,356 ล้านบาท (จังหวัดระยอง มูลค่า 16,230 
ล้านบาท จังหวัดชลบุรี 14,908 และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มูลค่า 1,218 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

 

 

 จ านวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาเซียน 144 (15.75%) 65,709.51 (25.71%) 

ต่างชาติทั้งสิ้น 914 255,605 

 

จ านวนโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 

 

 

มูลค่าโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 

 

ขั้นอนุมัติ 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             38



โครงการขนาดใหญ่จากอาเซียนที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 
บริษัท ประเทศ ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ต้ัง 

บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์  จ ากัด มาเลเซีย ขนส่งทางอากาศ ไม่มีที่ตั้งแน่นอน 

บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

สิงคโปร์1 เซลล์แสงอาทิตย์ และแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ / PV Laminate 

ชลบุร ี

บริษัท โปรเจน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด จีน, สิงคโปร ์ Car Assembly & Tiny Truck อยุธยา 

บริษัทจะจัดตั้งขึ้นภายหลัง  

(ขอรับการส่งเสริมโดย นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) 

มาเลเซีย สารให้ความหวานจากหญ้าหวาน 

(Steviol Glycosides) 

ระยอง 

บริษัทจะจัดตั้งขึ้นภายหลัง  

(ขอรับการส่งเสริมโดย นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) 

มาเลเซีย สารสกัดจากหญ้าหวาน ระยอง 

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด สิงคโปร์ Fuel Pump (High Pressure 

Pump) / หัวฉีดเชื้อเพลิง 

ชลบุร ี

บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด สิงคโปร์ ศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง

ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย / 

Silo Tank 

ระยอง 

บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ ระยอง 

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จ ากัด ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ Stator / REGULATOR / 

Rectifier 

ระยอง 

บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จ ากัด เวียดนาม ขนส่งทางอากาศ ไม่มีที่ตั้งแน่นอน 
 
  

1 โครงการนี้เป็นการลงทุนจากผู้ถือหุ้นชาวจีนที่ลงทุนผ่านสิงคโปร์ 
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1. ภาวะเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2561  
 

แผนภูมิที่ 1: อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนปี 2561 

 
ที่มา : https://www.adb.org/countries/thailand/economy 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้เปิดเผยข้อมูลอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในปี 2561 โดยพบว่ากลุ่มประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงอย่างเห็นได้

ชัดเป็นประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) เนื่องจากมีการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ การบริโภคของ

ภาครัฐและเอกชน และปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น  

แผนภูมิที่ 2: อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนปี 2551 - 2561 

ในชวง 10 ปี ที่ผ่านมาอาเซียนมีการเติบโต

แบบกาวกระโดด จากป พ.ศ. 2551 - 2561 เศรษฐกิจ

อาเซียนเติบโตเกือบ 2 เท่าจาก 1,62 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เป็น 2.86 ล้านลานเหรียญสหรัฐฯ อาเซียนมี

ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก และ

คาดวาจะได้รับการจัดอันดับเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 4 

โดยมีมูลค่ากว่า 9.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯภายในป

2573  

ที่มา: https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/ 
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แผนภูมิที่ 3: อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนปี 2551 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: World Bank’s Doing Business 2019 and 2018 

จากรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2019 ได้

จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก จัดเป็น

อันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 15) ซึ่งถึงแม้ว่าอันดับของประเทศไทยปรับ

ลดลงจากปีก่อน 1 อันดับ แต่ประเทศไทยมีค่าคะแนนความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business 

Score : EODB Score) รวมทุกด้านเท่ากับ 78.45 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ได้คะแนนเท่ากับ 77.44 

คะแนน และได้รับคะแนนดีขึ้นในเกือบทุกด้าน (ได้รับคะแนนดีขึ้นใน 9 ด้าน จากทั้งหมด 10 ด้าน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ใน 4 ด้านหลักท่ีประเทศไทยได้มีการปฏิรูปเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ (1) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า

ซึ่งได้รับคะแนนสูงถึง 98.57 คะแนน (จากเดิม 90.45 คะแนน) และได้รับการจัดอันดับดีขึ้นเป็นอันดับที่ 6 จาก 190 

ประเทศทั่วโลก (จากเดิมอยู่อันดับที่ 13) (2) ด้านเริ่มต้นธุรกิจที่ได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนใน

การเริ่มต้นธุรกิจลดลง (3) ด้านการช าระภาษี ที่ได้ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการยื่นภาษีนิติบุคคล 

และ (4) ด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารส่งออก 

 

2. ภาวะการลงทุนของอาเซียนในปี 2561  

จากสถิติปี 2560 แม้ว่า GDP โลกจะขยายตัวขึ้น แต่ระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ Foreign 

Direct Investment (FDI) ของโลกได้ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงถึงร้อยละ 23.4 (ลดจาก 1.9 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ในปี 2559 เหลือ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560) โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว FDI ลดลงถึงร้อย

ละ 37.1  

อย่างไรก็ตามกระแส FDI ในอาเซียนนั้นสวนทิศทางของกระแส FDI โลก โดยมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 11.6 

ในปี 2560 หรือ 1.37 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2559 มีการเติบโตเพียงร้อยละ 0.9 ซึ่งถือว่าสูงขึ้นมาก

ที่สุดเป็นประวัติการณ์ (แผนภูมิที่ 4) 
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แผนภูมิที่ 4: มูลค่าของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียนปี 2538-2560 

 
ที่มา : ASEAN Investment Report 2018 (ASEAN Secretariat, ASEAN FDI Database) 

  FDI ที่เข้าสู่ 3 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนามนั้น คิดเป็นร้อยละ 72 ของ 

FDI ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของ FDI ในภูมิภาคนั้นยังไม่มีความสม่ าเสมอ อย่างไร

ก็ตาม หากวิเคราะห์เป็นรายประเทศแล้ว ระดับของ FDI ของประเทศสมาชิกอาเซียนเกือบทุกประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างเห็น

ได้ชัด เช่น ประเทศ CLMV มี FDI รวม 23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 21 ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17 

ของ FDI ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติการณ์ ในขณะที่ FDI ในอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นถึง 5 เท่า (โดยเพ่ิม

จาก 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เพ่ิมเป็น 23.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560) ในไทยเพ่ิมขึ้นถึง 3 เท่า 

(โดยเพิ่มจาก 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เพ่ิมเป็น 9.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560) และในฟิลิปปินส์

เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 21 (โดยเพ่ิมจาก 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เพ่ิมเป็น 10.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 

2560) ทั้งนี้ แม้ว่า FDI ในประเทศสิงคโปร์จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 แต่สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่ครองอันดับ 1 

ในฐานะประเทศที่รองรับการลงทุนในภูมิภาค โดย FDI ในสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ 45 ของ FDI ทั้งหมดในภูมิภาค 

(ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียนปี 2553-2560 

 
ที่มา : ASEAN Investment Report 2018 (ASEAN Secretariat, ASEAN FDI Database) 
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   นอกจากนี้ จากสถิติปี 2560 พบว่าร้อยละ 19.4 ของ FDI ในอาเซียนมาจากการลงทุนระหว่างกัน (Intra-

ASEAN Investment) จึงจัดว่าอาเซียนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้  โดยมีสิงคโปร์เป็นแหล่งที่มาของเงิน

ลงทุนสูงสุดในภูมิภาค (ร้อยละ 69) รองลงมาได้แก่ มาเลเซียและไทย เงินลงทุนของสามประเทศนี้รวมเป็นร้อยละ 95 

ของเงินลงทุนโดยตรงระหว่างกันของอาเซียน อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่ผ่านสามประเทศนี้อาจเป็นเงินลงทุนของ

ประเทศอ่ืนๆนอกอาเซียนที่มีการลงทุนในอาเซียนก่อนที่จะขยายไปอาเซียนอ่ืนก็ได้ ในแง่ของการรองรับการลงทุน

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่รองรับการลงทุนระหว่างกันของอาเซียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมีสิงคโปร์เป็นผู้

ลงทุนอันดับ 1  

การลงทุนระหว่างกันในอาเซียนที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาจากการขยายการลงทุนของ "วิสาหกิจนานาชาติ” 

(Multinational Enterprise: MNE) ที่มีการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในอาเซียนอยู่เดิม เช่นบริษัท Aeon (ญี่ปุ่น), Seven-

Eleven (ญี่ปุ่น), Continental (เยอรมัน), Alibaba (จีน) และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสัญชาติอาเซียน ได้แก่ Axiata 

(มาเลเซีย), Ayala (ฟิลิปปินส์ ), San Miguel (ฟิลิปปินส์ ), Keppel (สิงคโปร์ ), Maybank (มาเลเซีย ), RedDoorz 

(สิงคโปร์) และ Siam Cement (ไทย) เป็นต้น 

ร้อยละ 18.6 ของ FDI โลก เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยมี EU เป็นแหล่งที่มาของเงินลงทุนอันดับแรก ตามด้วย

ญี่ปุ่น และจีน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2: 10 อันดับประเทศท่ีเป็นแหล่งที่มาของเงินทนุของอาเซียนในปี 2559-2560 

 
ที่มา : ASEAN Investment Report 2018 (ASEAN Secretariat, ASEAN FDI Database) 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันอาเซียนได้เติบโตเป็นประชาคมของภูมิภาคที่มีสันติภาพและความมั่นคง มีขนาดของ

เศรษฐกิจรวมกัน 10 ประเทศใหญ่เป็นล าดับ 6 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ล าดับที่ 4 ของโลก ภายในปี 2573  

สถิติที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและนัก

ลงทุนทั้งภายในและภายนอกที่มีต่ออาเซียน 
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3. ภาวะการลงทุนของอาเซียนในไทยในปี 2561  

จากสถิติธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2561) เงินลงทุนโดยตรงจากอาเซียนที่เข้า

มายังประเทศไทย มีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง  

ตารางที่ 3: การลงทุนของอาเซียนในไทยในปี 2559-2561 
ปี มูลค่า ร้อยละ ของเงินลงทุนโดยตรงจากอาเซียนที่เข้าสู่ประเทศ

ไทย ต่อเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งส้ิน 
2559 71,509.84 ล้านบาท 69.6% 
2560 61,942.45 ล้านบาท 22.7% 
2561 60,779.15 ล้านบาท 15.15% 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 ไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนอาเซียนในทุกมิติ รวมถึงมิติด้าน

เศรษฐกิจที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันในอาเซียนมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันให้อาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลส าเร็จในปี 2562 (Priority 

Economic Deliverables) ก าหนดภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for 

Sustainability)” โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ (1) Future-Orientation หมายถึง การมองไปใน

อนาคตสู่การเป็น Digital ASEAN (2) Enhanced Connectivity หมายถึง การใช้ความเชื่อมโยงน าไปสู่  Seamless 

ASEAN และ (3) Sustainable in all dimensions หมายถึง การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ  

โดยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/50 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 

2562 ณ กรุงเทพฯ ไทยได้น าเสนอ Priority Economic Deliverables เพ่ือให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันด าเนินการให้

บรรลุผลส าเร็จในปี 2562 รวมจ านวน 13 ประเด็น คือ 

ด้านที่ 1 “Future Orientation” การเตรียมความพร้อมของอาเซียนส าหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

(4IR) ซึ่งเป็นการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับ 

4IR2 มี 5 ประเด็น คือ 

(1) การจัดท าแผนการด าเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน  (ASEAN Digital 

Integration Framework Action Plan: DIFAP)  

(2) การจัดท าแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Innovation Roadmap 2019-2020: Partnering 

for Innovative Community)  

(3) การจัดท าแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

(Guideline on Skilled Labour/Professional Services Development in Response to The Fourth 

Industrial Revolution (4IR)) 

(4) แถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ASEAN Declaration 

on Industrial Transformation to Industry 4.0) 

2 การประเมินความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับ 4IR ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) Innovation and Technology 2) Human Capital 3) 
Regulatory Frameworks 4) Infrastructure & Connectivity และ 5) Inclusive and Sustainable Growth 
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(5) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน  (Digitalization of ASEAN Micro 

Enterprises) 

ด้านที่ 2 “Enhanced Connectivity” การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านการค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยวระหว่างสมาชิกอาเซียน มี 5 ประเด็น คือ  

(6) การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน  

(ASEAN Single Window: ASW) 

(7) การผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  (Local Currency 

Settlement Framework) 

(8) การพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนส าหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  (ASEAN 

Infrastructure Financing Mechanisms)  

(9) การจัดท าแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน (ASEAN Gastronomy Tourism Master 

Plan)   

(10) การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  (The Conclusion of Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

ด้านที่ 3 “Sustainability in all dimensions” การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนใน

ทุกมิติ มี 3 ประเด็น คือ 

(11) การจัดท าแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืน  (Promoting Sustainable 

Fisheries through ASEAN Cooperation)  

(12) การจัดท าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน (Roadmap for ASEAN Sustainable 

Capital Market)  

(13) การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน (The 

Establishment of ASEAN R&D Network Center on Biofuels and Bioenergy) 

ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ Priority Economic Deliverables ของไทย

ก่อนที่จะน าเสนอคณะมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือขอความเห็นชอบในเดือนเมษายน 2562 เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

จากสถิติส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก

อาเซียนในปี 2561 (ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวน 148 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 48,214.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด หากน า

ภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มาจัดล าดับแหล่งที่มาของเงินลงทุนแล้วนั้น อาเซียนเป็นแหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็น

อันดับที่ 4 ของไทย 

ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของเงินลงทุน นั้น มีประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน 3 ประเทศ 

ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยสิงคโปร์เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนอันดับ 1 ในอาเซียน มีมูลค่าเงินลงทุนสูง

ถึง 22,285 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46 ของเงินลงทุนจากอาเซียนทั้งหมด โดยโครงการที่มาขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนนั้น ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค 
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ตารางที่ 4: แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศท่ีขอรับการสง่เสริม 10 อันดับแรก 
อันดับ แหล่งที่มา จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

1 สหรัฐอเมริกา 38 333,955 
2 ญี่ปุ่น 334 74,416 
3 จีน 131 55,475 
4 สิงคโปร์ 102 22,285 
5 ฮ่องกง 44 20,321 
6 มาเลเซีย 35 16,569 
7 เนเธอร์แลนด์ 69 8,411 
8 ฝรั่งเศส 23 7,908 
9 อินโดนีเซีย 4 7,114 
10 ไต้หวัน 48 6,019 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากอาเซียนในล าดับต้นๆ เป็นกิจการขนส่งทางอากาศ หรือให้บริการสายการบิน 

เพ่ือตอบรับการขยายเส้นทางบิน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และ ยุโรป 

หรือเส้นทางไปยังเมืองรองภายในประเทศจาก Hub ของแต่ละสายการบิน ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง

ผู้โดยสาร และสินค้า รองรับการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

 
4. ภาวะการลงทุนของไทยในอาเซียนในปี 2561  

จากสถิติธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2561) เงินลงทุนโดยตรงสุทธิของไทย

ในอาเซียนมีมูลค่า ดังนี้ 

ตารางที่ 5: การลงทุนของไทยในอาเซียนในปี 2559-2561 
ปี มูลค่า ร้อยละ ของเงินลงทุนโดยตรงสุทธิของไทยใน

ต่างประเทศทั้งหมด 
2559 168,637.90 ล้านบาท 35.7% 
2560 205,971.34 ล้านบาท 33% 
2561 200,084.93 ล้านบาท 34.2% 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สถิติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของไทยในอาเซียนค่อนข้างมีความคงที่ โดยเงินลงทุนสุทธิ

ของไทยในอาเซียนคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของเงินลงทุนโดยตรงสุทธิของไทยในต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นประเทศท่ีนักลงทุนไทยให้ความส าคัญและเห็นศักยภาพในการลงทุน   

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากไทย ได้แก่ 

อันดับ 1 คือ - สิงคโปร์ 

อันดับ 2 คือ – เวียดนาม  

อันดับ 3 คือ - พม่า  

อันดับ 4 คือ - ลาว 

อันดับ 5 คือ – อินโดนีเซีย 
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เหตุผลส าคัญที่นักลงทุนไทยต้องขยายการลงทุนออกไปสู่ตลาดอาเซียนนั้น เนื่องจากค่าแรงของไทยอยู่ในระดับ

ที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน และในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูง ท าให้มีโอกาส

ทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการลงทุนของไทยในอาเซียนจะน าผู้ประกอบการไทยไปสู่โอกาสใน 3 ด้านได้แก่ 1. โอกาสที่

ธุรกิจไทยจะไปตั้งฐานการผลิต เพ่ือแก้ปัญหาที่อุตสาหกรรมไทยมีอยู่ ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ และพลังงาน 2. โอกาส

ให้ธุรกิจไทยรุกเข้าถึงตลาดอาเซียนและจะช่วยต่อยอดให้ไทยขยายฐานการตลาด และ 3. โอกาสในการก้าวไปสู่ระดับ

ภูมิภาคจากการที่อาเซียนจะเป็นศูนย์กลาง เช่น การรวมกลุ่มของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้ความตกลงทาง

เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ธุรกิจไทยก็จะได้รบัประโยชน์

จากการเปิดเสรี การคุ้มครอง การส่งเสริม และการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน จากประเทศภาคีความตกลง ใน

อนาคตได้ 

 
5. ข้อมูลด้านการลงทุนในประเทศอาเซียน 
 

บรูไน 

ข้อมูลทั่วไป - บรูไน เป็นประเทศท่ีมีความม่ันคงสูง ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งรายได้หลักของบรูไนมา
จากการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถผลิตได้มากเป็นอันดับ 
4 ของโลก ทั้งนี้ บรูไนส่งออกน้ ามันและก๊าซธรรมชาติกว่า 90 % ของการส่งออกท้ังหมด รายได้
จากการส่งออกน้ ามันดังกล่าว มีหน่วยงานที่เรียกว่า Brunei Investment Agency (BIA) น าไป
ลงทุนในต่างประเทศ หรือร่วมทุนกับต่างประเทศ ทั้งในรูปการถือหุ้น การซื้อพันธบัตรใน
ประเทศต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ท าให้บรูไนมีดุลการค้าเกินดุลมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามรัฐบาลของ
บูรไนยังมีความกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรในประเทศที่อาจหมดลงในอนาคต จึงมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง จุดนี้เป็นช่องทางและโอกาสของนักลงทุนที่มีศักยภาพใน
ตลาดบูรไน ซึ่งเป็นตลาดที่มีก าลังซื้อเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- บรูไนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 1,2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี
รายได้ต่อหัว 28,290 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) ซึ่งระบบเศรษฐกิจ
ของบรูไนเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศมาจากน้ ามัน 
ประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 43 %  

- สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐ ฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐเกาหลี ตามล าดับ ในขณะที่สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐฯ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและผลไม้ 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- รัฐบาลบรูไนตระหนักดีว่าทรัพยากรพลังงานที่ครอบครองอยู่นั้นก าลังจะหมดไปในอนาคต จึง
เร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยมีการประกาศแผนพัฒนาในระยะยาวชื่อว่า วิสัยทัศน์
บรูไน ปี 2578 (Wawasan 2035-Vision Brunei 2035) แผนพัฒนาฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า
บรูไนเปลี่ยนไปให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่น นอกจากภาคพลังงาน ไม่ต้องพ่ึง
น้ ามันเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ 

- ตั้งแต่รัฐบาลบรูไนเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ ก็มีความพยายามที่จะออกมาตรการ
ต่างๆ กระตุ้นการลงทุนในภาคส่วนอ่ืน นอกจากภาคพลังงาน เพ่ือสร้างความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยการให้สิทธิพิเศษหลายประการแก่
นักลงทุนต่างชาติ ดังเช่น การให้สิทธิพิเศษด้านภาษี โดยบรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและห้างหุ้นส่วน ไม่มีเก็บภาษีส่งออก ภาษีขาย ภาษีการผลิต ส าหรับภาษีนิติบุคคลนั้น
ยังมีการเรียกเก็บอยู่ แต่เป็นการเรียกเก็บจากนิติบุคคลที่เป็นบริษัทเท่านั้น 
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สิทธิประโยชน์ - บรูไนมีนโยบายให้ความส าคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลจึงอนุญาตการลงทุนจากต่างประเทศเกือบทุกสาขา รวมถึง
การอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100 % ในทุกสาขา ยกเว้น อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศและสาขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารแห่งชาติ ซึ่งยังต้องมีผู้ถือหุ้น
ภายในประเทศ โดยต้องมีอย่างน้อย 30 % ในสาขาการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหาร 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีค านิยามที่ชัดเจนว่าสาขาใดที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นภายในประเทศ ขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของทางการ 

- นอกจากนี้ รัฐบาลบรูไนยังได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษี เพ่ือส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เช่น 
โครงการผู้บุกเบิก (The Pioneer Status Program) บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
โดยปกติ 30 % ส าหรับบริษัทที่ไม่ได้ท าธุรกิจน้ ามัน เป็นเวลาถึง 8 ปี และได้รับยกเว้นภาษี
น าเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงาน 

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

- ปัญหาทางการค้าที่ภาคเอกชนไทยประสบในการท าธุรกิจที่ประเทศบรูไน ได้แก่ 
1. บรูไนขาดแคลนแรงงานจนต้องจ้างแรงงานต่างชาติเป็นจ านวนมาก 
2. ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อ รวมถึงขนส่งสินค้าของบรูไนมีความล าบาก โดยเฉพาะ

บริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุนอยู่ด้วย การน าเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจ
สิงคโปร์ ซึ่งจะต้องมีการขนส่งผ่านทางสิงคโปร์ก่อน 

3. การขนส่งสินค้าทางเรือมีอุปสรรคและค่าใช้จ่ายสูงมาก เนื่องจากเรือที่บรรทุกสินค้าไป
บรูไนมีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับ ประกอบกับประเภทของเรือ
ที่ใช้บรรทุกสินค้าในการส่งออกและน าเข้ามีความแตกต่างกัน โดยสินค้าที่ไทยน าเข้าจาก
บรูไนส่วนใหญ่จะเป็นน้ ามันดิบ ซึ่งต้องใช้เรือในการขนส่งน้ ามันโดยเฉพาะ นอกจากนั้น 
สินค้าต่างๆ ที่ไทยส่งออกไปยังบรูไนมีจ านวนไม่มาก ท าให้การขนส่งส่วนใหญ่ต้องผ่าน
การขนถ่ายสินค้าท่ีสิงคโปร์ก่อน เป็นเหตุให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง 

4. บรูไนมีข้อบังคับในการน าเข้าสินค้าประเภทอาหารที่เคร่งครัดมาก ซึ่งจะต้องเป็นอาหาร
ฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และไก่ บางครั้ง
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของบรูไน คือ กระทรวงศาสนา (Ministry of 
Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry and 
Primary Resources) จะต้องไปตรวจโรงงาน เพ่ือตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การเก็บ
รักษา ฯลฯ หากผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้าไป
จ าหน่ายในบรูไนได้ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ท าให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการน าเข้า
สินค้าอาหารไปยังบรูไน 

 

กัมพูชา 

ข้อมูลทั่วไป - แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นัก เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆของไทย แต่ก็เป็น
ประเทศที่มีความส าคัญอย่างมากในแง่การค้าชายแดน และมีบทบาทส าคัญในฐานะฐานการ
ผลิต ใหม่ของกลุ่ มประ เทศอาเซี ยนซึ่ งมีต้นทุนแรงงานยั ง ไม่สู งนั ก  และอุดมด้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ กัมพูชายังมีเส้นทางโลจิสติกส์ทั้งทางบก และทางน้ าที่เชื่อมโยง
การค้าไปยังเวียดนาม จีน และประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย ดังนั้น กัมพูชาจึงนับเป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะ
สร้างโอกาสการค้า และการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- กัมพูชามีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติต่อ
หัวอยู่ที่ 1,384.42 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) สินค้าส่งออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ และรองเท้า ส่วนการน าเข้านั้น ส่วนใหญ่
กัมพูชาน าเข้าสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองค า วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร 
ยานพาหนะ และยา 
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- สินคา้ส่งออกท่ีส าคัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป น้ าตาลทราย มอเตอร์และเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

- ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้าจากกัมพูชา ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษ
โลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ เสื้อผ้าส าเร็จรูป พืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- กัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างงานสร้าง
รายได้กับประชาชนชาวกัมพูชาและเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ออก
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเน้นให้ความม่ันใจแก่นักลงทุน ว่าจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ในทุกๆ ด้านเท่าเทียมกับบุคคลในชาติ และไม่ใช้นโยบายก าหนดราคาสินค้า หรือ บริการกับ
โครงการลงทุน ที่ได้รับการส่งเสริมพร้อมให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

- หน่ ว ย ง านที่ มี หน้ าที่ ส่ ง เ ส ริ มกา รล งทุ นคื อ  The Council for the Development of 
Cambodia หรือ CDC ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยในการส่งเสริมการลงทุนของภาค 
เอกชน (The Investment Proposal) จะมีคณะท างานคือ The Cambodian Investment 
Board หรือ CIB ท าหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน ทั้งนี้ 
กฎหมายก าหนดให้ CDC เป็น One Stop Service เพ่ือตอบรับหรือปฏิเสธการให้การส่งเสริม
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันยื่นเอกสารที่สมบูรณ์ โดยจะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียน
ที่มีเงื่อนไข (Condition Registration Certificate) ให้กับผู้ขอเพ่ือเป็นหลักฐานใช้ส าหรับ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตต่างๆ โดยหน่วยงาน
เหล่านี้ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 28 วันท าการ และ CDC จะออกเอกสารใบรับรองการ
จดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration Certificate) ให้กับผู้ขอโดยถือวันที่ออกเอกสาร
เป็นวันเริ่มต้นของการให้การส่งเสริม ทั้งนี้ ในขั้นตอนเห็นชอบ The Investment Proposal 
หาก CDC ไม่ตอบภายใน 3 วันท าการให้ถือว่า CDC เห็นชอบโดยอัตโนมัติ 

สิทธิประโยชน์ - นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไร (Tax holiday) การ
ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างส าหรับโครงการที่ผลิตเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้า และการยกเว้นอากรน าเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และส่วนประกอบ
ส าหรับการผลิตเพ่ือส่งออกและการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (Supporting Industry) 

- นอกจากนี้ ยังให้สิทธิประโยชน์ลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 9 ภายหลังจาก
การยกเว้นภาษีเงินได้ รวมทั้งสามารถจ้างและน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท างานในหน้าที่
ผู้จัดการ ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว พร้อม
กันนี้นักลงทุนยังสามารถเข้าท าประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ หรือที่เช่าจาก
เอกชน รวมทั้งน าที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกู้เงินในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือ
เช่า ยกเว้นที่ดินที่ได้รับสัมปทานแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  

- ผู้ลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศเพ่ือช าระค่า
สินค้า เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้สิทธิ ค่าจัดการ รวมทั้งส่งออกก าไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทั้ง
ระหว่างและภายหลังเลิกโครงการ ทั้งนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่น าเข้าโดยปลอดอากรไม่ถึ ง 5 
ปี เมื่อเลิกโครงการต้องช าระอากรที่พึงมี 

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

- แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นตลาดการค้าและการลงทุนใกล้บ้านที่น่าสนใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลาย
ประการที่นักธุรกิจไทยต้องเผชิญ เช่น 
1. ระบบการค้าไม่เป็นสากล การซื้อขายสินค้าไม่นิยมผ่านระบบธนาคารเพราะค่าบริการสูง 

และมีความล่าช้า 
2. ระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐานและไม่ทั่วถึง ค่าบริการไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคมต่างๆ 

มีราคาสูง 
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3. การแข่งขันทางการค้าสูง โดยเฉพาะสินค้าจากเวียดนามและจีน 
4. ค่าขนส่งสูง ระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้การขนส่ง

สินค้าใช้เวลานาน และเกิดการช ารุดเสียหายของสินค้าในหลายประเภทได้ 
5. ความแน่นอนในการท าสัญญาธุรกิจต่าง ๆ ทั้งกับภาครัฐบาลและเอกชน ท าให้เกิดข้อพิพาท

ขึ้นได้ในการเข้าไปลงทุน 
6. ทักษะแรงงานชาวกัมพูชายังมีคุณภาพไม่สูงนัก 
7. วัตถุดิบและสินค้าขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมข้ันกลาง และปลายน้ ายังมีคุณภาพต่ า 
8. การน าเข้าสินค้าของตลาดกัมพูชาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 10% ทันที และไม่สามารถขอ

ชดเชยภายหลังจากการจ าหน่ายสินค้า 

 

อินโดนีเซีย 

ข้อมูลทั่วไป - อินโดนีเซีย เป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียน ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ
อยู่ในก าลังแรงงาน และมีแนวโน้มว่ากลุ่มชนชั้นกลางจะมีการขยายตัว  อันจะน าไปสู่ความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้นของผู้บริโภคในด้านสินค้าและบริการ นอกจากนี้อินโดนีเซียยังอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก 

- ประเทศอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงมาโดยตลอด โดยแรงสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการปฏิรูปประเทศให้เป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ในอดีตการจ้างงานและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล้วนมาจากภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น แต่ภายหลังภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต 
และภาคบริการเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ในส่วนของภาคบริการนั้นจะเน้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การค้าปลีกและส่ง ซึ่งคิดเป็น 20% ของ GDP 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- อินโดนีเซียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 1.016 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้
ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 1,384.42 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 

- อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบ Market-based ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ รัฐบาลมีบทบาทส าคัญในการดูแลจัดการเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานต่างๆ เช่น 
เชื้อเพลิง ข้าว และไฟฟ้า เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการท าเหมืองแร่ ภาคอุตสาหกรรม
และสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย การท าเหมืองแร่ รองเท้ายางและปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุมากมาย เช่น น้ ามัน 
ถ่านหิน เงิน ทองแดง ทอง อะลูมิเนียมและดีบุก 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- นโยบายการลงทุนในอินโดนีเซียจะใช้กฎระเบียบเหมือนกันหมดทุกพ้ืนที่ เนื่องจากรัฐบาลกลาง
เป็นผู้ก ากับดูแล และนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุน 100% ได้ในเกือบทุกธุรกิจ ส าหรับธุรกิจ
ที่ยกเว้นสามารถลงทุนในรูปแบบ Joint Venture ได้ ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องการให้การลงทุนจากต่างประเทศผลักดันให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยจะเน้นส่งเสริมการลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส าคัญ 
ซึ่งอินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎหมายการลงทุน และได้ออกกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่โดยสร้าง
บรรยากาศการลงทุนเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งได้ปรับปรุงกฎระเบียบให้มี
ความชัดเจนมากข้ึน 

- อินโดนีเซียพยายามเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงของเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN) ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีเป้าหมายใน
การเปิดสาขาธุรกิจมากขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการให้บริการที่พักในภาค
ตะวันออกของอินโดนีเซีย ลดข้อจ ากัดต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เช่น การ
ก่อสร้าง การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง การผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้นักลงทุนจาก
ต่างประเทศมีความมั่นใจเกี่ยวกับการลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งเสาสูง
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โทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคที่มีการดึงดูดการลงทุนอย่างมาก ยังคงห้ามการลงทุนจากนักลงทุน
ต่างประเทศโดยเด็ดขาด 

สิทธิประโยชน์ 1. โครงการลงทุนทั้งของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติจะได้รับการลดหย่อน
อากรขาเข้าจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ 5 ส าหรับกรณีที่อากรขาเข้าที่ก าหนดอยู่
ใน Indonesian Customs Tariff Book ที่ร้อยละ 5 หรือต่ ากว่า ทั้งนี้ หากน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ASEAN จะได้รับยกเว้นภาษีน าเข้า 0% 

2. การผลิตเพ่ือส่งออก ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ การคืนอากรส าหรับการน าเข้า
สินค้าและวัตถุดิบเพ่ือน ามาผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปส่งออก การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
หรือภาษีการค้าส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือยที่ซื้อในประเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตสินค้าเพ่ือ
ส่งออก และสามารถน าเข้าวัตถุดิบได้อย่างเสรีในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก หากสินค้า/
วัตถุดิบ/เครื่องจักร ไม่สามารถผลิตในประเทศได้ 

3. กิจการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขต Bonded Zone จะได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้า 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือยในการน าเข้าสินค้า
ทุน และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า อนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าใน
ประเทศได้ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออก หรือร้อยละ 100 ของการส่งออกสินค้าอ่ืนที่
ไม่ใช่สินค้าส าเร็จรูป  

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

1. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
2. กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่างไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส 
3. ระบบราชการที่มีกระบวนการมากซับซ้อนและยุ่งยาก ยังมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นใน

ระบบราชการ 
4. มีการก าหนดมาตรการทางการค้าในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการ

ห้ามน าเข้า ใบอนุญาตน าเข้า มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น 
5. ตลาดอินโดนีเซียมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จากจีน 

เวียดนาม และอินเดีย เป็นต้น 
6. การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของอินโดนีเซียยังค่อนข้างน้อย แม้จะมีการรวม

กฎหมายลงทุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติเป็นฉบับเดียวกันแล้วก็ตาม 

 
ลาว 

ข้อมูลทั่วไป - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทยที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศ หาก
พูดถึงในแง่การค้าการลงทุน ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ท าให้ลาวร่ ารวยด้วย
ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวนมาก หลากหลายทางชีวภาพ มี
พ้ืนที่เกษตรที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสูบ มันส าปะหลัง ใต้ดิน
มีแร่ธาตุประเภท ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหิน แบไรต์ ลิกไนต์ โปแตส สังกะสี 
ทองค า ทองแดง พลอย อัญมณี หินอ่อน น้ ามัน (ในภาคกลางและภาคใต้) และถ่านหินคุณภาพ
เยี่ยม ลาวจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งลงทุนใกล้ไทยที่มีความน่าสนใจไม่น้อย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- ลาวมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 1.685 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติต่อ
หัวอยู่ที่ 2,457.38 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 

- สินค้าส่งออกที่ส าคัญของลาว ได้แก่ เสื้อผ้าส าเร็จรูป ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษ
โลหะ ถ่านหิน ข้าวโพด ใบยาสูบ กาแฟ หนังดิบและหนังฟอก โดยส่งออกไปยังไทย เวียดนาม 
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี  

- ส่วนการน าเข้าสินค้า ประเทศลาวได้น าเข้าสินค้าจากไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย เยอรมนี โดยสินค้าที่ส าคัญ ได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล 
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เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน อาหาร ผ้าผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค ส าหรับสินค้า
ส าคัญที่ลาวส่งออกไปขายไทยนั้น ได้แก่ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและพลาสติก  

- ส่วนสินค้าที่ลาวน าเข้าจากไทยมากท่ีสุด คือ น้ ามันส าเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- รัฐบาลลาวได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการด้านภาษี อนุญาตให้นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจ าปาสัก และแขวงหลวง
พระบาง มีอ านาจอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนแขวงอ่ืน ๆ 
สามารถอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้การลงทุนจาก
ต่างประเทศในลาวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนที่ส าคัญ ได้แก่ ไทย เวียดนาม 
ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และจีน 

สิทธิประโยชน์ - โครงการลงทุนจากต่างประเทศทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการลงทุน 
(Investment Promotion Department: IPD) จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ก าไรที่น าไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการยกเว้นอากรก าไรในปีการบัญชี 
2. การส่งผลก าไร ทุน และรายรับอื่น ๆ (ภายหลังที่ได้ปฏิบัติพันธะทางด้านภาษีอากร และ

ค่าธรรมเนียม อื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมายแล้ว) กลับประเทศของตน หรือประเทศท่ีสาม 
สามารถส่งผ่านธนาคารที่อยู่ในลาวได้ 

3. ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า และอากรที่เก็บจากการน าเข้าอุปกรณ์ เครื่องอะไหล่ 
พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศ หรือมีแต่ไม่พอเพียง ผลิตภัณฑ์
กึ่งส าเร็จรูปที่น าเข้ามาเพ่ือแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 

4. ได้รับการยกเว้นภาษีขาออก ส าหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
- นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ข้างต้น กิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนที่การ

ลงทุนต่างๆ ยังจะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีก าไร ตามเขตพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

เขตลงทุนในพื้นที่เขต 1 คือ พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร (ภูดอย) ไม่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ จะได้รับการยกเว้นอากรก าไรเป็นระยะเวลา 4-10 ปี  

เขตลงทุนในพื้นที่เขต 2 คือ พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจบางส่วน จะได้รับ
การยกเว้นอากรก าไร เป็นระยะเวลา 2-8 ปี  

เขตลงทุนในพื้นที่เขต 3 คือ เขตตัวเมืองใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจสมบูรณ์ จะได้รับการยกเว้นอากรก าไรเป็นระยะเวลา 1-4 ปี 

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

- แม้จะมีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนอยู่ค่อนข้างหลากหลาย แต่อุปสรรคด้านการลงทุนใน
ประเทศลาว ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมรับมือ 

1. การน าเข้าและส่งออกสินค้าในลาวต้องผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลลาว
เท่านั้น ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 2-3 ของราคาสินค้า ท าให้สินค้ามีต้นทุน
สูงขึ้น 

2. บริษัทน าเข้าต้องมีสัดส่วนการส่งออกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินค้าน าเข้า 
นอกจากนี้ รัฐยังก าหนดโควตาน าเข้าสินค้าบางรายการ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ 
ข้าว และเหล็กเส้น 

3. นโยบายและกฎระเบียบการค้ามีการเปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอน 
4. ขั้นตอนการน าเข้าและออกเอกสารของลาว มีความซับซ้อนและล่าช้า ต้องยื่นขออนุญาต

จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งต้องวางเงินค้ าประกันการน าเข้าส่งออก 
5. ความไม่พร้อมของเส้นทางคมนาคมบางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นทางลูกรัง การขนส่งท าได้ช้าจึง

เปลืองเชื้อเพลิง และท าให้ค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 
6. ไฟฟ้าและน้ าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางพ้ืนที่ 
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มาเลเซีย 

ข้อมูลทั่วไป มีทะเลจีนใต้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ มาเลเซียตะวันตกและ
มาเลเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับไทย และมีพรมแดน
ทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มาเลเซียมีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่าง
ยาวนาน ทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- มาเลเซียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณ 3.145 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้
ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 9,944.90 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) และเศรษฐกิจ
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคู่ค้าที่ส าคัญๆ ของมาเลเซีย จะมีสหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ
ไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งสินค้าส่งออกหลักๆ คือ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน น้ ามันปาล์ม น้ ามันดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือแพทย์ ยางพารา อัญมณี ส่วนสินค้าน าเข้าที่ส าคัญของมาเลเซีย คือ 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

- ด้านการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นยังมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยสินค้ารายการ
ส าคัญที่ไทยส่งออกไปมาเลเซีย คือ ยางพารา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ รถยนต์
และชิ้นส่วน และแผงวงจรไฟฟ้า ขณะที่สินค้าน าเข้าของมาเลเซียจากไทย คือ คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ ามันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน และแผงวงจร
ไฟฟ้า 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการลงทุนคือ MIDA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของ 
Ministry of Trade and Industry (MITI) กิจการที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุน จะมีการให้
สิทธิประโยชน์ทั้ งโดยตรง และโดยอ้อม ภายใต้กฎหมายที่ส าคัญได้แก่  Promotion of 
Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 1967, Sales Tax Act 1972, 
Excise Act 1976 และ Free Zones Act 1990 ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร การบริการ และการท่องเที่ยว 

สิทธิประโยชน์ - รัฐบาลมาเลเซีย ได้ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการสนับสนุนเป็นพิเศษ 
ซึ่งมหีลายสาขาในทุกภาคการผลิต แต่ที่ส าคัญได้แก่ 

ภาคอุตสาหกรรม 
โครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) โครงการลงทุนที่เป็นยุทธศาสตร์

ของประเทศ โครงการลงทุนที่สร้างความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (Industrial Linkage 
Programme : ILP) การผลิตส่วนประกอบ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้ง ธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น  
ภาคเกษตร 

การผลิตและแปรรูปอาหาร ที่เป็นโครงการใหม่ และที่เป็นการขยายการลงทุนเพ่ิมเติม 
โครงการผลิตอาหารฮาลาล การท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกท่ีทันสมัย การปลูกไม้ยางพารา การส่งออก
อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ เป็นต้น  
ภาคการท่องเที่ยว 

โรงแรมหรือโครงการท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมพิเศษ มีส่วนลดค่าใช้จ่ายโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศ การยกเว้นภาษีบางรายการให้กับบริษัทท่องเที่ยว ที่
น านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมากกว่า 500 คน การยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจจัดการประชุม 
และการแสดงสินค้า เป็นต้น  
 
- นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยจ าแนกตามประเภทธุรกิจภายใต้

เงื่อนไขต่างๆ อีกมากมาย เช่น การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R & D) การลงทุนในเขต 
Multimedia Super Corridor (MSC) โครงการลงทุนด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ( ICT) 
การลงทุนด้านการเดินเรือและการขนส่ง  

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             53



ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

- แม้จะเป็นเพ่ือนบ้านติดกับไทย แต่ปัญหาด้านการค้าการลงทุนก็ยังคงมีอยู่หลากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน 

1. มาเลเซียเริ่มขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ 
2. บุคลากรขาดความสามารถด้านการตลาดในสาขาธุรกิจ 
3. แรงงานหายาก และแต่ละเชื้อชาติมีความเข้าใจในตัวงานต่างกัน 
4. ผู้ประกอบการไม่คุ้นเคยกับสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซีย 
5. กฎหมายมาเลเซียเอ้ือประโยชน์ให้กับแรงงานค่อนข้างมาก ต้องเข้าใจและศึกษา

กฎหมายแรงงานมาอย่างดี 

 

พม่า 

ข้อมูลทั่วไป - พม่ าหรื อ เมี ยนมา เป็ นรั ฐ เอกราช ใน เอ เชี ยตะวั นออก เฉี ย ง ใต้  มี พรมแดนติ ดกั บ
อินเดีย บังกลาเทศ จีนลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตร
เป็นแนวชายฝั่งตามอ่าว เบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพ้ืนที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศ
พม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน รองจาก
อินโดนีเซีย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- ปัจจุบันพม่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 6.932 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้
ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 1,298.88 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 

- โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพม่าขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ ถั่วแขก ผ้าผืน ต้นสัก ไม้เนื้อแข็ง ปลา ข้าว ถั่ว ยางดิบ โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ 
ไทย ฮ่องกง จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียนอ่ืนๆ  

- ส่วนการน าเข้านั้น ส่วนใหญ่พม่าน าเข้าสินค้าทุน อาทิ น้ ามันกลั่น เครื่องยนต์ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมถึงโลหะขั้นต้นและเครื่องจักรไฟฟ้าที่ใช้ในภาคการผลิต สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่มาจาก
จีน รองลงมาคือประเทศในกลุ่มอาเซียน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- รัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment: 
FDI) และได้ประกาศใช้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ หรือ Myanmar Foreign Investment 
Law (FIL) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศ ท า
ให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การยกเลิกข้อจ ากัดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ า และการ
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น 

สิทธิประโยชน์ - จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไรสะสมที่น ากลับมาลงทุนใหม่อีก
ครั้ง หลังจากท่ีมีก าไรเกิดข้ึน การยกเว้นภาษีศุลกากร ส าหรับน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างส านักงาน การยกเว้นศุลกากร ส าหรับน าเข้าวัตถุดิบในการด าเนิน
กิจการ เป็นต้น ส าหรับธุรกิจส่งออกจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้จากผลก าไรที่ได้จากการ
ส่งออก 

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

- แม้ว่าพม่าจะเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนหลายประการ
ที่ผู้ประกอบการควรศึกษาไว้เพ่ือมองหาแนวทางแก้ปัญหา โดยอุปสรรคส าคัญที่ผู้ประกอบการ
ต้องเผชิญ มีดังนี้ 

1. มาตรการห้ามส่งออก ได้แก่ การห้ามส่งออกสินค้าในรูปการค้าปกติทางทะเล 31 
รายการ เช่น ข้าว น้ าตาล งา ฝ้าย อัญมณี น้ ามัน ฯลฯ และการห้ามส่งออกสินค้าในรูป
การค้าปกติผ่านชายแดน 32 รายการ เช่น ข้าว น้ ามันปิโตรเลียม ยางพารา ฯลฯ 

2. การปิดด่านการค้าชายแดนบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนว
ชายแดน 
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3. มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากภาษีศุลกากรปกติ เช่น ค่านายหน้าในการส่งผ่าน
สินค้าไปสู่ประเทศที่ 3 การก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าราคา FOB ท าประกันภัยสินค้ากับ 
Myanmar Insurance Company และใช้บริษัท Myanmar Five Star Line เป็นผู้
ขนส่งเท่านั้น เป็นต้น 

4. การขอใบอนุญาตน าเข้าซึ่งมีความเข้มงวดและเลือกปฏิบัติระหว่างนักธุรกิจท้องถิ่นกับนัก
ธุรกิจไทย 

5. ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพ ขาดแคลนเงินตราสกุลหลัก 
6. เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างไทย-พม่า มีสภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นอุปสรรคต่อ

การขนส่งสินค้า 
7. กฎระเบียบการค้าของพม่าไม่มีความแน่นอน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถตัดสินใจเองได้ 

ต้องสอบถามจากส่วนกลาง ท าให้เกิดความล่าช้า 

 

ฟิลิปปินส์ 

ข้อมูลทั่วไป - ฟิลิปปินส์ นับเป็นหนึ่งในประเทศเพ่ือนบ้าน และพันธมิตรอาเซียน ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ไทยมายาวนาน สังคมฟิลิปปินส์มีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ บุคลากรมีการศึกษาสูง และใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ยิ่งกว่านั้นฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่ไม่น้อย ทั้งบนผืนดิน ใต้
ดิน และในท้องทะเล อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จึงเป็น
โอกาสส าหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทย อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียด และการเดินทางไปส ารวจลู่ทางการลงทุนในพ้ืนที่ด้วยตนเองก็ถือเป็นสิ่งจ าเป็น 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- ฟิลิปปินส์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 3.136 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,988.95 USD เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 
โดยฟิลิปปินส์มีระบบเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับไทย คือ เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากร
ประมาณ 60 % ประกอบอาชีพเกษตรกร อย่างไรก็ตามสินค้าส่งออกรายการส าคัญของ
ฟิลิปปินส์คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ส่วน
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง และ
เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมี สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ เป็นคู่ค้าราย
ส าคัญ 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- หน่วยงานหลักท่ีก ากับดูแลการลงทุนของประเทศ คือ Board of Investments (BOI) ในสังกัด
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI) และ 
Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่
ส าคัญมี 2 ฉบับ คือ Foreign Investments Act of 1991 ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานในการก ากับ
ดูแลการลงทุนของต่างชาติ และ Special Economic Zone Act of 1995 ซึ่งก าหนดเขต
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเขตดังกล่าว โดยกฎหมาย Foreign 
Investment Act of 1991 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ 100% ในเกือบทุกกิจการ ยกเว้นที่
ระบุใน Foreign Investments Negative List (FINL) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ List A 
ซึ่งจ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติตามกฎหมายหรือบทบัญญัติเฉพาะ และ List B ซึ่งจ ากัดการถือ
หุ้นของต่างชาติ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม 
หรือเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

- ทั้งนี้ ในแต่ละปี รัฐบาลจะมีการจัดท าแผนล าดับความส าคัญของการลงทุน ( Investment 
Priorities Plan: IPP) เผยแพร่ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของ BOI  

สิทธิประโยชน์ - รัฐบาลฟิลิปปินส์มีการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและการ
จดทะเบียนธุรกิจ 
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ส าหรับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นับจากปีท่ีเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในระยะเวลาแตกต่างกัน ดังนี้ 
o โครงการใหม่ที่เป็นโครงการบุกเบิก (Pioneer Status) 6 ปี 
o โครงการใหม่ที่มิได้เป็นโครงการบุกเบิก (Non-pioneer Status) 4 ปี 
o โครงการขยาย 3 ปี และโดยทั่วไปจะจ ากัดเฉพาะรายได้ส่วนที่เพ่ิมข้ึนเท่านั้น 
o โครงการใหม่หรือโครงการขยายที่อยู่ในเขตห่างไกลความเจริญ (Less 

Developed Areas: LDAs) 6 ปี ไม่ว่าจะเปน็โครงการบุกเบิกหรือไม่ 
o โครงการปรับปรุงกิจการ 3 ปี และโดยทั่วไปจะจ ากัดเฉพาะรายได้ส่วนที่เพ่ิมข้ึน

เท่านั้น 
o โครงการใหม่และโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต LDAs อาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

เพ่ิมข้ึนอีก 1 ปี ถ้ากิจการนั้นมีการใช้วัตถุดิบในประเทศอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของ
ต้นทนุวัตถุดิบในปีก่อนหน้า (ยกเว้น BOI ก าหนดสัดส่วนสูงกว่านี้) หรือ สัดส่วน
ทุนต่อแรงงานไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน หรือ มีรายได้เงินตรา
ต่างประเทศสุทธิอย่างน้อย 500,000 เหรียญสหรัฐฯต่อปี 

2. กิจการที่มีคลังสินค้าทัณฑ์บนจะได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าสินค้าและชิ้นส่วน 
3. การยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษีส่งออก และค่าธรรมเนียมการน าเข้า กิจการที่จด

ทะเบียนภายใต้ IPP จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ ภาษีส่งออก และ
ค่าธรรมเนียมการน าเข้าเป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่จดทะเบียน 

4. การหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการสามารถน ารายจ่ายมาหักลดหย่อนรายได้ 
ก่อนน ามาค านวณภาษีเงินได้ ดังนี้ 

o ค่าจ้างแรงงานสามารถน ามาหักลดหย่อนได้กึ่งหนึ่ง หากกิจการนั้นมีสัดส่วนทุน
ต่อแรงงานตามท่ีก าหนดและไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 1 

o ค่าใช้จ่ายในการสร้างสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น สามารถน ามาหักค่าใช้จ่ายได้
ทั้งหมด หากกิจการนั้นตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นห่างไกลความเจริญที่ขาดแคลน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ ยกเว้น
กิจการเหมืองแร่และป่าไม้ ซึ่งจ าเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบอยู่แล้ว 

5. กิจการที่จดทะเบียนกับ BOI สามารถจ้างแรงงานต่างชาติในต าแหน่งผู้อ านวยการช่าง
เทคนิคและที่ปรึกษา ได้ 5 ปีนับจากวันที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ยกเว้นประธานบริษัท
กรรมการผู้จัดการ และผู้อ านวยการด้านการเงิน ไม่มีข้อจ ากัดนี้ 

6. กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการน าเข้าอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้า และการส่งออกสินค้า โดยการผ่อนคลายระบบพิธี
การศุลกากร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน 

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

- ปัญหาทางการค้าท่ีภาคเอกชนไทยประสบ ได้แก่ 
1. การถูกเรียกเก็บภาษีซ้ าซ้อน 
2. ปัญหาการทุ่มตลาดสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกสินค้าน าเข้าจากจีนมาแย่งส่วนแบ่ง

ทางการตลาด 
3. การมีกฎระเบียบและข้อก าหนดด้านสุขอนามัยและโรคเกี่ยวกับพืชที่เข้มงวด 
4. ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตมรสุม ท าให้มีสภาพอากาศแปรปรวน และฝนตกหนักอันเนื่องจาก

พายุ และไต้ฝุ่น จนต้องประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ประกอบกับปัญหาทางการเมือง 
ล้วนเป็นปัจจัยที่พึงตระหนักส าหรับนักลงทุนไทย 
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สิงคโปร์ 

ข้อมูลทั่วไป - สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจและมีธุรกิจน่าสนใจผิดกับขนาดของ
ประเทศ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ที่ส าคัญยังเป็นเพ่ือนบ้านกับ
ไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- สิงคโปร์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 3.239 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ มี
รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 57,714.30USD เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562) 

- แม้ว่าสิงคโปร์จะมีจ านวนประชากรน้อยที่สุดในภูมิภาคเพียง 5.6 ล้านคน แต่รายได้เฉลี่ยของ
ประชากรวัดจาก GDP ต่อหัวทีสู่งถึง 57,714.30USD เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าไทยเกือบ 10 เท่า  

- ภาคบริการมีความส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ถึงกว่า 60% โดยภาคบริการ
ที่ส าคัญๆ คือ ค้าส่ง ค้าปลีก การขนส่ง ภัตตาคาร โรงแรม การเงินการธนาคาร เป็นต้น  

- ด้านการคมนาคม สิงคโปร์มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และนับได้ว่าเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีการขนส่งทางน้ าระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก เป็นผู้น าด้านการต่อและ
ซ่อมแซมเรือ ขณะที่สนามบินชางฮี (Changi Airport) ของสิงคโปร์ ได้รับการยอมรับให้เป็น
หนึ่งในศูนย์กลางการบินส าคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

- นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางด้านการเงินแห่งหนึ่งของโลก  

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกัน ระหว่างนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยัง
เปิดกว้างให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้ 100% เกือบทุกสาขา ยกเว้นเพียงด้านการ
กระจายเสียง และการจัดสรรคลื่นความถี่ (สูงสุดไม่เกิน 49%) กิจการด้านหนังสือพิมพ์ (ไม่เกิน 
5%) ส่วนกิจการที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ได้แก่ ธุรกิจด้านกฎหมาย และการ
ประกอบอาชีพทนายความ รวมถึงบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิสาหกิจของรัฐ นอกจากนี้ ยัง
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ รวมถึงไม่มี
การควบคุมการโอนเงินตราต่างประเทศ และผลก าไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ 

สิทธิประโยชน์ - สิงคโปร์ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์การลงทุนที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
1. Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่

ผู้ประกอบการ ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นในปีที่เริ่มกิจการ และมีทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว (Paid-up Capital) ไม่ต่ ากว่า 10,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมทั้งมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีบริการรูปแบบใหม่โดยบริษัทสามารถน ายอดขาดทุนสะสมมาหัก
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

2. Tax Exemption for Start-Ups ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และมีผู้ถือ
หุ้นไม่เกิน 20 ราย โดยทุกรายเป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ โดยเงินได้จ านวน 1 แสนเหรียญสิงคโปร์แรก ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามา
ค านวณภาษีเงินได้ประจ าปีเป็นเวลา 3 ปี 

3. Licensed Warehouse Scheme (LWS) หากธุรกิจนั้นมีคลังสินค้าของตนเอง เพ่ือ
เก็บสินค้าที่ต้องเสียภาษี GST สามารถขอจดทะเบียนคลังสินค้าที่ Singapore Customs 
เป็น Licensed Warehouse ได้ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี GST ส าหรับ
สินค้าท่ียังเก็บในคลังสินค้านี้ จนกว่าจะมีการจ าหน่ายออกไป แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้อง
เสียค่าธรรมเนียมคลังสินค้ารายปี  

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

- ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนในสิงคโปร์ จะมีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. แม้สิงคโปร์เป็นตลาดเล็ก แต่ประชากรมีรายได้สูง จึงนิยมสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง มากกว่า

ค านึงถึงราคาของสินค้า 
2. พ้ืนที่บนเกาะสิงคโปร์มีจ ากัด ราคาค่าเช่าที่จึงแพงกว่าไทยหลายเท่า 
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3. สิงคโปร์มีข้อก าหนด เรื่องการจ้างงานแรงงานต่างชาติ โดยอนุญาต ให้จ้างแรงงาน
ต่างชาติได้เพียง 5% ของจ านวนแรงงานทั้งหมด (ยกเว้นแรงงานจากประเทศมาเลเซีย 
ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่สามารถจ้างได้ถึง 40%) จึงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ
ที่จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานต่างชาติ ในสัดส่วนที่มากกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะใน
ธุรกิจบริการ 

4. สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเปิดให้มีการค้าอย่างเสรี ท าให้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ที่ส าคัญ
สิงคโปร์ยังเป็นประเทศเล็กและมีผู้บริโภคน้อย การเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดสินค้าไทยใน
สิงคโปร์ จึงต้องแข่งขันกับประเทศคู่ค้าส าคัญอ่ืนๆ อาทิ มาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย 

 

เวียดนาม 

ข้อมูลทั่วไป - เวียดนามนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในคาบสมุทรอินโดจีนที่ก าลังเป็นที่น่าจับตามองของเหล่า
นักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเวียดนามมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีและปรับตัวในทิศทางที่
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์หลายประการอีกด้วย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- ภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามถือว่าค่อนข้างดี ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ประมาณ 2.239 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ รายได้ประชาชาติต่อหัว
ประมาณ 2,343.12 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)  

- สินค้าน าเข้าส าคัญของเวียดนามได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ น ามันดิบ  

- สินค้าส่งออกส าคัญคือ สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ ามันดิบ อาหารทะเล ข้าว ยางพารา กาแฟ รองเท้า 
ชา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

- เวียดนามยังเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสูง และมีทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ แรงงานเวียดนามยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนต่างชาติว่ามีฝีมือ
ดีกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอย่างลาว กัมพูชา และพม่า  

- ด้านผู้บริโภคชาวเวียดนามก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งจากการที่เวียดนาม
มีประชากรมากถึง 90 ล้านคน ท าให้ตลาดเวียดนามถือเป็นตลาดที่ใหญ่และมีโอกาสในการ
ลงทุนสูง 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจนและเอ้ือประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรัฐบาล
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและยืนยันที่จะไม่ยึดกิจการเป็นของรัฐ รวมทั้งอนุญาตให้ส่ง
เงินทุนและก าไรกลับประเทศได้ รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์ และวั สดุก่อสร้างที่
น าเข้ามา เพราะผลิตสินค้าส่งออก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอนุมัติ
โครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยใช้ระบบ "One-stop Service" เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้า
เกี่ยวกับการขออนุญาตลงทุน  

สิทธิประโยชน์ - สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จะให้แก่โครงการลงทุนโดยพิจารณาจากภาคการลงทุน ที่ตั้งและ
ขนาดของโครงการ ภาคการลงทุนที่อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจะจ ากัดอยู่เพียง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยี การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การศึกษาและการฝึกอบรม บริการทาง
การแพทย ์กิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการ
ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในเขตเศรษฐกิจ เขตเทคโนโลยีขั้นสูง 
พ้ื น ที่ ที่ รั ฐ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น  ( Geographical Areas with Difficult Socio-Economic 
Conditions) และพ้ืนที่ที่รัฐให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ (Geographical Areas with Specially 
Difficult Socio-Economic Conditions) เว้นแต่การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรที่ให้แก่
โครงการขนาดใหญ่ สิทธิพิเศษทางภาษีอากรโดยปกติได้แก่อัตราภาษีพิเศษที่ ร้อยละ 10 หรือ
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ร้อยละ 20 การยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลาสองหรือสี่ปี และการลดหย่อนภาษีครึ่งหนึ่งเป็น
ระยะเวลาสี่ ห้าหรือเก้าปี 

ประเด็นท้าทาย

ในการท าธุรกิจ 

1. ยังมีการควบคุมการน าเข้าสินค้าบางประเภท เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตในเวียดนาม  
2. การจัดกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งการส่งเสริมการขายต้องขออนุญาตก่อน ท าให้

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสูงมาก อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
3. ระบบคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวกมากนักและค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง และค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ มีราคาสูง ท าให้กระทบต้นทุนการผลิต 
4. ขาดข้อมูลข่าวสารสถิติการน าเข้า และการส่งออก ในรายสินค้าตามท่ีเกิดขึ้นจริง มี

เฉพาะข้อมูลที่เป็นกลุ่มสินค้าที่รัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

เมษายน 2562 

 

 
 

แหล่งอ้างอิง 

1. ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 
https://www.adb.org/countries/thailand/economy  

2. ASEAN Investment Report 2018 
3. Doing Business 2019 - World Bank Group http://www.doingbusiness.org/rankings 
4. http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2019-report_print-version.pdf  
5. https://lpi.worldbank.org/international/global 
6. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ http://www.thaibiz.net/th/market/  
7. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ http://www.aseanthai.net  
8. สถิติธนาคารแห่งประเทศไทย 
9. แผนภูมิและสถิติการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในประเทศไทยในปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร) 

 

ขั้นค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุน
โดยตรงจากเกาหลีใต้ในปี 2561 มีจ านวนโครงการยื่นขอ
ส่งเสริมจ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 2,751.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 
ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 14 โครงการ หรือ   
คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้
ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 304.3 ล้านบาท (ร้อยละ 
11.1) ทั้งนี้ ไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 
1,000 ล้านบาท) จากเกาหลีใต้ ขอรับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนในปี 2561 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 10 โครงการ (ร้อยละ 37) 
รองลงมาคือสาขาบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 5 
โครงการ (ร้อยละ 18.5) โดยเป็นกิจการบริษัทการค้า
ระหว่ างประเทศ ( International Trading Centers: 
ITC) มากที่สุด จ านวน 3 โครงการ รองลงมาคือสาขา
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จ านวน 4 โครงการ 
(ร้อยละ 14.8) และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 11.1) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 1,164.3     
ล้านบาท (ร้อยละ 42.3) สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูง
รองลงมา ได้แก่ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
มูลค่ารวม 595.2 ล้านบาท (ร้อยละ 21.6) สาขาบริการ
และสาธารณูปโภค มูลค่ารวม 588.4 ล้านบาท (ร้อยละ 
21.4) และสาขาอุตสาหกรรมเบา มูลค่ารวม 202.1    
ล้านบาท (ร้อยละ 7.3) 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 27 (2.6%) 2,751.6 (0.5%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

1,040 582,558 

 
จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

   
 

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม
3.7%

แร่และเซรามิกส์
7.4%

อุตสาหกรรม
เบา

7.4%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
11.1%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

37%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
14.8%

บริการ
18.5%

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

0%

เกษตรกรรม
1.5%

แร่และเซรา
มิกส์
4%

อุตสาหกรรม
เบา

7.3%
โลหะ/

เคร่ืองจักร
1.9%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

42.3%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
21.6%

บริการ
21.4%

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

0%
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อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการ
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.8 ของจ านวน
โครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด       
มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,552.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
56.4 ของปริมาณเงินลงทุนจากเกาหลีใต้ทั้งหมด  

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเป็นกิจการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์     
ม ากที่ สุ ด  (8  โ คร งการ )  รองล งมาคื อกิ จกา ร ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (3 โครงการ) โดย
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี มู ล ค่ า เ งิ น ล ง ทุ น ม า ก ที่ สุ ด คื อ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่า 1,147.6 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 73.9 ของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

o มีโครงการลงทุนจากเกาหลี ใต้ ขอรับการส่ง เสริม         
การลงทุนในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 1 
โครงการ มูลค่าการลงทุน 76 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 2 16.7 

การแพทย์ครบวงจร - - 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3 348.0 
เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ 

- - 

อากาศยาน - - 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- - 

อิเล็กทรอนิกส์  8 1,147.6 

ยานยนต์ - - 

การท่องเที่ยว - - 
การแปรรูปอาหาร 1 40.0 
รวมทั้งสิ้น 14 1,552.3 
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม 

o โครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งสิ้น 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 ของโครงการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 2,229.6 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 
14 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.8 ของโครงการ
ลงทุนจากเกาหลีใต้ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 267.5
ล้านบาท (ร้อยละ 12) ทั้งนี้ ไม่มีโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท) จากเกาหลีใต้ 
ไดร้ับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
11 โครงการ (ร้อยละ 40.7) โดยเป็นกิจการพัฒนา 
Enterprise Software แ ล ะ / ห รื อ  Digital Content 
จ านวน 3 โครงการ รองลงมาคือสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก 
และกระดาษ จ านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 22.2) และ
สาขาบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 5 โครงการ    
(ร้อยละ 18.5) โดยเป็นกิจการวิจัยและพัฒนา จ านวน 2 
โครงการ  และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 14.8) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 764.8     
ล้านบาท  (ร้อยละ 34.3 ) เนื่องจากมีโครงการผลิต 
Printed Circuit Board Assembly (PCBA) จ านวน 1 
โครงการ มูลค่า 396 ล้านบาท ได้รับส่งเสริมการลงทุน 
สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงรองลงมาคือสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่ารวม 707.2 ล้านบาท (ร้อยละ 31.7) 
และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มูลค่ารวม 
628.6 ล้านบาท (ร้อยละ 28.2) 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 27 (3%) 2,229.6 (0.9%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

914 255,605 

 
   จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)    

 
                 

มูลค่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                     (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 
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โครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ที่มีขนาดการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ ในป ี2561 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

Mr. Syung Pyo Kyung กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่
ทันสมัย 

ใหม่ อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์  
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

Printed Circuit Board Assembly 
(PCBA) 

ขยาย อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

บริษัท มอนดิ กรุงเทพ จ ากัด  สิ่งพิมพ์ เช่น ฉลากฟิล์มส าหรับติด
ภายนอกบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 

ขยาย อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เฟล็กซิเบิ้ล 
แพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 
 

Multilayer Plastic Film & Plastics 
Packaging 

ใหม่ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
 

บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

Printed Circuit Board Assembly & 
Control Box Assembly 
 

ขยาย อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

บริษัท ควอลิเมอร์ จ ากัด 
 

ผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือการอุตสาหกรรม 
เช่น Alkyd Resin, Unsaturated 
Polyester Resin และ Polyester 
Polyol 
 

ขยาย อ าเภอหนองใหม่ จังหวัดชลบุรี 

นาย Hong Chan Kim 
 

ให้บริการท าเทคนิคด้านภาพ ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ได-ดอง อีเล็คทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ขยาย อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการจากเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออก
สร้างรายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 8,582.9 ล้านบาท โดย
มูลค่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.5) มาจากสาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ทั้งสิ้น 4,166.7 ล้านบาท  

o  โครงการจากเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศคิดเป็นมูลค่า 5,786 ล้านบาทต่อปี โดยสาขา
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษใช้วัตถุดิบในประเทศ
มากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 3,299.6 ล้านบาท (ร้อยละ 57)  
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บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท ยัง อิน เทค จ ากัด 
 

เครื่องปรับอากาศ Indoor & 
Outdoor 
 

ขยาย อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง   

บริษัท ฮิวแมน อีเล็คโทรนิคส์  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

Membrane Switch ใหม่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

 
 
ภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในป ี2561 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งเกาหลีใต้ ในปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real 
GDP) ขยายตัวร้อยละ 2.7 (แผนภูมิที่ 1) โดยได้แรงหนุนส าคัญมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี ส่งผลให้การลงทุนในภาคก่อสร้างและการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนปรับตัวดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัว     
ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 3.8 ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP)  
ของเกาหลีใต้ ปี 2556 - 2561 

 
ที่มา: The Bank of Korea 
หมายเหตุ: ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงค านวณเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

แม้จะมีการคาดการณ์ว่าความแปรปรวนของตลาดการเงินโลกและปัญหาความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเกาหลีใต้  แต่เกาหลีใต้ยังมีมูลค่าการค้าที่สูงในปี 2561  โดยมีมูลค่า
การส่งออกมากกว่า 600 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จากข้อมูลของกระทรวงการค้า 
อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ การส่งออกในปี 2561 มีมูลค่า 605.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 ร้อยละ 5.5 โดยจีนและสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกหลัก โดยมียอดการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.2 และ
ร้อยละ 6 ตามล าดับ   สินค้าส่งออกที่ส าคัญในปี 2561 ได้แก่ (1) สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก
สูงถึง 126.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงขึ้นกว่าปี 2560 ร้อยละ 29.4 เนื่องจากความต้องการหน่วยความจ าที่มีความจุ
เพ่ิมขึ้นและหน่วยความจ าที่ผลิตจากสารกึ่งตัวน า (Memory semiconductor) (2) เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและการผลิต มีมูลค่าการส่งออก 53.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
market) เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังอินเดีย และ (3) ปิโตรเคมีและสินค้าปิโตรเลียม มูลค่าการส่งออก 50.1 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากราคาน้ ามันที่สูงขึ้นและการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกาหลีใต้มียอดส่งออกปิโตรเคมีและ
สินค้าปิโตรเลียมที่สูงเกินกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นสถิติที่สูงมากส าหรับเกาหลีใต้   ส าหรับการน าเข้ามี

-2

0
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4

2556 2557 2558 2559 2560 2561
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มูลค่า 534.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.8 ส่งผลให้เกาหลีใต้มีมูลค่าการค้าเกินดุล 70.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่าปี 2560 ที่มีมูลค่าการค้าเกินดุล 95.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในปี 2561 รัฐบาลภายใต้การน าของประธานาธิบดีมุน แจ อิน ด าเนินนโยบายที่เน้นการสร้างงานควบคู่กับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานโดยการปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า เพ่ือสร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้ โดยรัฐบาล
ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็น 7,530 วอนต่อชั่วโมง (ประมาณ 219 บาท1) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2560 ร้อยละ 16 
และเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งแม้ว่าจะท าให้ภาคครัวเรือนมีรายได้เ พ่ิมขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน แต่ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นในปี 2561 ร้อยละ 3.9  โดยในเดือนกันยายน 
2561 เกาหลีใต้มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นสูงถึงร้อยละ 4.2 จากเดือนสิงหาคมที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.8 ซึ่งภาค
การค้าปลีกและโรงแรมได้รับผลกระทบมากที่สุด  นายคิม ดงยอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นนี้ว่ารัฐบาลจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะชะลอการข้ึนค่าแรงขั้นต่ าเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส าหรับอัตรา
การจ้างงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีมีการเติบโตลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 0.4   

กระทรวงการคลังเกาหลีใต้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้จะต้องเผชิญกับปัจจัย
ภายนอก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเนื่องจากการส่งออกท่ีลดลง ความแปรปรวนของตลาดการเงินโลก 
และปัญหาความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น หนี้สินภาคครัวเรือน        
การลดลงของประชากรวัยแรงงาน และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ เป็นต้น โดยคาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 2.6 – 2.7    
ในปี 2562 โดยได้รับแรงหนุนส าคัญมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ  และจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 150,000 อัตรา แต่           
การส่งออกอาจขยายตัวไม่มากนัก โดยการเติบโตของเศรษฐกิจที่คาดการณ์นี้ใกล้เคียงกับการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 
2561  

ในปี 2562 รัฐบาลเกาหลีใต้มีทิศทางในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจบนพื้นฐานสี่ด้าน ได้แก่  (1) การกระตุ้น
เศรษฐกิจ ผ่านการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มี        
ความเข้มแข็งในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนกระตุ้นการส่งออกและบริหารจัดการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันเกิดจากปัจจัย
ภายนอก (2) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยการลดกฎเกณฑ์ในการเข้าสู่ตลาดของบริการใหม่ๆ (New services) 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหลัก เช่น ปิโตรเคมี และยานยนต์ เป็นต้น และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่
น าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียม นอกจากนี้ เกาหลีใต้มีแผนที่จะผ่าน
ร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาภาคบริการ (The Framework Bill for Services Development) ในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2562 เพ่ือส่งเสริมการน านวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจบริการให้มากขึ้น (3) การเติบโตที่ครอบคลุม โดยการให้     
ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สนับสนุนให้เยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้ต่ าได้รับโอกาสทาง
การศึกษา เพ่ิมการจ้างงานสตรี วัยกลางคน และผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เพ่ือลด
ความไม่เป็นธรรมระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และ SMEs (4) การเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต ที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าสู่    
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution - 4IR) และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งเตรียม
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือ   

 

 

     

1 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
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ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ในป ี2561 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ 

     ในปี 2561 การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้มีมูลค่า 26.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 
2560 ร้อยละ 17.2  ท าให้มีเงินลงทุนไหลเข้าเกาหลีใต้มากกว่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี 
(ตารางที่ 1)  การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) เครื่องจักร ปิโตรเคมี และ
เริ่มมีการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution - 4IR)     
เพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์ตรวจจับในยานยนต์ไร้คนขับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่เกิดจาก
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy)2 

ตารางท่ี 1: มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) 
2558 2559 2560 2561 

มูลค่าการลงทุนรวม 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

20.9 21.3 22.9 26.9 

ที่มา: Ministry of Trade, Industry, and Energy Korea 

การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้อยู่ในสาขาบริการสูงที่สุด โดยมีมูลค่าการลงทุน 15.6 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 57.9 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ทั้งหมด โดยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.4 จากปี  2560 สาขาบริการที่ เกาหลี ใต้ดึ งดูดนักลงทุนต่างชาติ เป็นอย่างมากคือ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication technology) และการบริการบ ารุงรักษาให้กับลูกค้าภาคธุรกิจ (Business maintenance services)  
รองลงมาคือสาขาการผลิต มูลค่าการลงทุน 10.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.9 จากปี 2560 โดยสาขา    
การผลิตที่มีเงินลงทุนไหลเข้าเพ่ิมข้ึนได้แก่ เครื่องจักรขนส่ง  

สหภาพยุโรปมีการลงทุนในเกาหลีใต้มากที่สุด มีมูลค่า 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.9 จาก
ปี 2560 รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา มูลค่า 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.8 จากปี 2560 และจีน มูลค่า 
2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 238.9 จากปี 2560  

เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายที่จะรักษาระดับการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2562 ไว้ที่ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และเน้นดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution - 
4IR) และอุตสาหกรรมหลักอ่ืนๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) เป็นต้น และจะให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาของนักลงทุนและด าเนินมาตรการที่เป็นมิตรต่อการด าเนินธุรกิจ 

2. การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ 

     ในปี 2561 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ มีมูลค่ารวม 49.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตาราง
ที่ 2) โดยขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 44.60 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

2
 ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการสร้างรายได้จากการแลกเปลี่ยนการบริโภคสนิค้าหรือบริการที่ตนมีอยู่แต่มีปริมาณมากเกินความต้องการผ่าน

ดิจิทัลแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ เช่น Airbnb และ Uber เป็นต้น 
 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             66



 ตารางท่ี 2: มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของเกาหลีใต้  

การลงทุน
โดยตรงใน

ต่างประเทศ  
(ODI) 

2560  
รวม 

2561  
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

มูลค่าการ
ลงทุนรวม 

(พันล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ) 

13.61 10.52 10.35 10.12 44.60 9.74 13.25 13.56 13.23 49.78 

ที่มา: Ministry of Economy and Finance Korea  

 ในปี 2561 สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดคือสาขาการผลิต มูลค่า 16.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  คิดเป็นร้อยละ 
32.9 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ทั้งหมด รองลงมาคือสาขาการบริการทางการเงินและ
ประกันภัย มูลค่า 16.22 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 32.6) สาขาอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 5.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ร้อยละ 10.2) สาขาการค้าส่งและค้าปลีก มูลค่า 2.43 พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 4.9) และสาขาเหมืองแร่ มูลค่า 2.14  
พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 4.3) 

 ผู้รับการลงทุนจากเกาหลีใต้สูงสุดคือสหรัฐอเมริกา มูลค่า 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 21.7) รองลงมา
คือจีน มูลค่า 4.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 9.6) ฮ่องกง มูลค่า 3.48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 7) และ
เวียดนาม มูลค่า 3.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 6.4) ตามล าดับ 

3. ภาวะการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย 

       จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2561  มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ไหลเข้าสุทธิ 
6,122.92 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิมากที่สุดอยู่ที่ 3,751.47 ล้านบาท และมีการ      
ไหลออกของเงินลงทุนสุทธิในช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นมูลค่า 1,595.71 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีเงินลงทุนโดยตรงจาก
เกาหลีใต้ไหลเข้าสุทธิ 6,338.14 ล้านบาท 

ตารางท่ี 4: เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากเกาหลีใต้ ปี 2560 - 2561  (หน่วย: ล้านบาท) 

2560 2561 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

6,338.14 3,179.44 3,751.47 -1,595.71 787.72  6,122.92 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 

4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – ปี 2561) การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเป็นกิจการใน
สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของจ านวนโครงการจากเกาหลีใต้ที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวมสูงสุดอยู่ที่ 14,095.6 ล้านบาท รองลงมาคือสาขาบริการ
และสาธารณูปโภค (ร้อยละ 22.5) มูลค่าการลงทุนรวม 3,361.6 ล้านบาท และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง (ร้อยละ 20.1) มูลค่าการลงทุนรวม 2,873.5 ล้านบาท 
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o  ในปี 2561 นักลงทุนเกาหลีใต้ยังคงให้ความสนใจลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาก
ที่สุด และเป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด โดยมีจ านวนโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจ านวน 11 โครงการ  มูลค่า
การลงทุนรวม 764.8 ล้านบาท โดยเฉพาะในกิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีบริษัทเกาหลีใต้รายใหญ่ลงทุนในไทยอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2561 การลงทุนของ
เกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital 
Content เพ่ิมมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะชักจูงการลงทุนในกิจการที่เกาหลีใต้มีศักยภาพดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการลงทุนในพ้ืนที่ EEC  ที่มีการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกับโครงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงกิจการซอฟต์แวร์ที่ลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park 
Thailand หรือ EECd) 

o ส าหรับสถิติการลงทุนของเกาหลีใต้ในสาขาบริการและสาธารณูปโภคในปี 2561 พบว่า นักลงทุนเกาหลีใต้มีแนวโน้ม   
ที่จะลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่นักลงทุนให้ความสนใจ
ลงทุนในกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC)  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ     
นักลงทุนเกาหลีใต้ในด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม และเมล็ดพันธุ์พืช 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 
ของรัฐบาล 

o ในปี 2561 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของ
รัฐบาลจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1,552.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.4 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
เกาหลีใต้ทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมที่มีจ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนมากท่ีสุดคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
8 โครงการ มูลค่า 1,147.6 ล้านบาท  

o ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดกิจกรรมเพ่ือชักจูงการลงทุนจากเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ส านักงานได้จัดโรดโชว์ในเมืองอุตสาหกรรมที่ส าคัญของเกาหลีใต้ 3 แห่ง 
ได้แก่ นครปูซาน อุลซาน และชางวอน โดยมีโอกาสหารือกับนักธุรกิจรวม 30 บริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องมือ
แพทย์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ดิจิทัล และลอจิสติกส์ ซึ่งต่างให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทย โดยมีการซักถามในประเด็นต่างๆ 
เช่น ค่าแรง การจัดตั้งธุรกิจ SMART Visa และสิทธิประโยชน์ทั้งในและนอกพ้ืนที่ EEC เป็นต้น  ทั้งนี้ ช่วงเวลานี้เป็น
โอกาสอันดีที่ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากเกาหลีใต้ เนื่องจากเกาหลีใต้มีนโยบายเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งท าให้ต้นทุนค่าแรงใน
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และนโยบาย New Southern Policy ที่ประกาศโดยประธานาธิบดีมุน แจ อิน ในช่วงการเยือน
อินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยนโยบายดังกล่าวมุ่งกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้นักธุรกิจของเกาหลีใต้สนใจที่จะเข้ามาลงทุนใน
ไทยมากขึ้น โดยส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล จะมีการติดตามนักลงทุนที่มีศักยภาพอย่างใกล้ชิดต่อไป  

 

 
 

    กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
เมษายน 2562  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากจีนในประเทศไทยปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ขั้นค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 
o ปี 2561 มีโครงการลงทุนจากจีนยื่นขอรับการส่งเสริม     

การลงทุนทั้งสิ้น 131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.60 ของ
โครงการลงทุนทั้งหมดจากต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 
การลงทุน และมีมูลค่าการลงทุนรวม 55,475.06 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของมูลค่าการลงทุนทั้ งหมดจาก
ต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 64 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.85 ของจ่านวนโครงการลงทุน
ทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่า  
การลงทุนรวม 896.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของ
มูลค่าการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริม     
การลงทุน ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จ่านวน 9 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.87 ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่น
ขอรับการส่ ง เสริมการลงทุน  มีมูลค่ าการลงทุนรวม 
41,131.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.14 ของมูลค่า    
การลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
โดยโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่า   
การลงทุนสูงสุดเป็นโครงการผลิตยางล้อส่าหรับยานพาหนะ 
มูลค่า 9,721.00 ล้านบาท  

o สาขาที่มีจ่านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
มากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง จ่านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
24.43 ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ ยื่น   
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน อันดับ 2 สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 30 โครงการ 
(ร้อยละ 22.90) อันดับ 3 สาขาบริการและสาธารณูปโภค 
จ่านวน 28 โครงการ (ร้อยละ 21.37) อันดับ 4 สาขา
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จ่านวน 19 โครงการ 
(ร้อยละ 14.50) อันดับ 5 สาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร และสาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
สาขาละ 8 โครงการ (ร้อยละ 6.11 ต่อสาขา) และอันดับ 6 
สาขาอุตสาหกรรมเบา จ่านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 4.58) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 สาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่า 
32,262.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.16 ของมูลค่า    

 จ่านวนโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จีน 131 (12.60%) 55,475.06 (9.52%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

1,040 582,558.03 

จ านวนโครงการทีข่อรับการส่งเสริมการลงทุน แยกรายสาขา 

   
มูลค่าโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน แยกรายสาขา 
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การลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
อันดับ 2 สาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน มีมูลค่า 
7,741.31 ล้านบาท (ร้อยละ 13.95) อันดับ 3 สาขาบริการ
และสาธารณูปโภค มีมูลค่า 5,683.19 ล้านบาท (ร้อยละ 
10.24) อันดับ 4 สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่า 3,294.09 ล้านบาท (ร้อยละ 5.94) 
อันดับ 5 สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มีมูลค่า 
3,202.16 ล้านบาท (ร้อยละ 5.77) อันดับ 6 สาขา
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร มีมูลค่า 2,359.00 
ล้านบาท (ร้อยละ 4.25) และอันดับ 7 สาขาอุตสาหกรรม
เบา มีมูลค่า 933.14 ล้านบาท (ร้อยละ 1.68)  

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 

2561 เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ่านวน 70 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.44 ของจ่านวนโครงการลงทุน
ทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่า 
43,793.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.94 ของมูลค่า    การ
ลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ 
โครงการขนาดใหญ่ที่สุดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นโครงการผลิตยางล้อส่าหรับ
ยานพาหนะ มีมูลค่า 9,721.00 ล้านบาท 

o อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจ่านวนโครงการลงทุนจากจีนยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด ได้แก่  อันดับ 1       
อุตสาหกรรมดิจิทัล จ่านวน 20 โครงการ อันดับ 2 อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จ่านวน 18 โครงการ และอันดับ 3 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   
อย่างละ 10 โครงการ อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของมูลค่า
การลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนจากจีน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ่านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 20 173 
การแพทย์ 1 248 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 18 3,147 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 2 34 

อากาศยาน - - 
การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
5 1,941 

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

10 3,122 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 10 29,478 
ท่องเที่ยว 1 5,233 

แปรรูปอาหาร 3 418 
รวมทั้งสิ้น 70 43,793 

มากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
มีมูลค่า 29,478.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.31 ของ
มูลค่าการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริม     
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันดับ 2 อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว มีมูลค่า 5,233.00 ล้านบาท (ร้อยละ 11.95) และ
อันดับ 3 อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่า 
3,147.00 ล้านบาท (ร้อยละ 7.19) 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
o โครงการลงทุนจากจีนทีย่ื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขต

พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมีจ่านวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
31.30 ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่ารวม 34,392.00 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

o ไม่มีโครงการลงทุนจากจีนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้เลย 
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ขั้นอนุมัต ิ
ภาพรวม 
o ปี 2561 มีโครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม    

การลงทุนทั้งสิ้น 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของ
โครงการลงทุนทั้งหมดจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม 
การลงทุน และมีมูลค่าการลงทุนรวม 32,811.20 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของมูลค่าการลงทุนทั้ งหมดจาก
ต่างชาติที่ได้รับอนุมัตสิ่งเสริมการลงทุน  

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 50 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.55 ของจ่านวนโครงการลงทุน
ทั้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่า    
การลงทุนรวม 886.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของ
มูลค่าการลงทุนทั้ งหมดจากจีนที่ ได้รับอนุมัติส่ งเสริม       
การลงทุน ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จ่านวน 7 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 7.22 ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่
ได้รับอนุมัติส่ งเสริมการลงทุน  มีมูลค่าการลงทุนรวม 
24,979.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.13 ของมูลค่า    
การลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่า     
การลงทุนสูงสุดเป็นโครงการผลิตรถยนต์ทั่วไป มูลค่า 
7,693.06 ล้านบาท  

o สาขาที่มีจ่านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมาก
ที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ่านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.84 
ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน โดยอยู่ในกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์
หรือชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์ มากที่สุด 
จ่านวน 11 โครงการ อันดับ 2 สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 21 โครงการ (ร้อยละ 
21.65) โดยส่วนใหญ่อยู่ ในกิจการผลิตชิ้นส่วนส่าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ กิจการพัฒนา Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content และกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างละ 4 โครงการ อันดับ 3 สาขาบริการ
และสาธารณูปโภค จ่านวน 20 โครงการ (ร้อยละ 20.62) 
โดยอยู่ในกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International 
Trading Centers: ITC) มากที่สุด จ่านวน 14 โครงการ 
อันดับ 4 สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จ่านวน 
15 โครงการ (ร้อยละ 15.46) อันดับ 5 สาขาเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร จ่านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 

 
จ่านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จีน 97 (10.61%) 32,811.20 (12.84%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

914 255,604.94 

จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทุน แยกรายสาขา 

 
มูลค่าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แยกรายสาขา 

 
 

o โครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภายใต้
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีจ่านวน 11 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 11.34 ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจาก

เกษตร
7%
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โลหะ /
เครื่องจักร
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7.22) อันดับ 6 สาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
จ่านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 4.12) และอันดับ 7 สาขา
อุตสาหกรรมเบา จ่านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 3.09) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 สาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่า 
17,944.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.69 ของมูลค่า    การ
ลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดยอยู่
ในกิจการผลิตรถยนต์ทั่วไปมากที่สุด ด้วยมูลค่า 7,693.06 
ล้านบาท อันดับ 2 สาขาบริการและสาธารณูปโภค มีมูลค่า 
7,091.11 ล้านบาท (ร้อยละ 21.61) โดยอยู่ ในกิจการ
โรงแรมมากที่สุด ด้วยมูลค่า 4,984.00 ล้านบาท อันดับ 3 
สาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน มีมูลค่า 3,132.35 
ล้านบาท (ร้อยละ 9.55) โดยอยู่ในกิจการรีด ดึง หล่อ หรือ
ทุบโลหะที่มิใช่เหล็กมากที่สุด ด้วยมูลค่า 2,170.00 ล้านบาท 
อันดับ 4 สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มีมูลค่า 
2,632.39 ล้ า นบ าท  ( ร้ อ ยล ะ  8.02) อั น ดั บ  5 ส าข า
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่า 
760.18 ล้านบาท (ร้อยละ 2.32) อันดับ 6 สาขาเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร มีมูลค่า 722.00 ล้านบาท (ร้อยละ 
2.20) และอันดับ 7 สาขาอุตสาหกรรมเบา มีมูลค่า 529.00 
ล้านบาท (ร้อยละ 1.61) 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใน  

เขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมีจ่านวน 37 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 38.14 ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่ารวม 22,080.00    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.29 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
จากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

จีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่ารวม 11,020.00 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.59 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
จากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบางกิจการอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน ระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์  ดิจิทัล ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
ต้ังอยู่ในภาคตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมี   

การส่งออกสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศทั้งสิ้นปีละประมาณ 59,687.14 ล้านบาท โดยสาขา
ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
ด้วยมูลค่า 32,580.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.58 ของ
รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการส่งออก สาขาแร่ เซรามิกส์ 
และโลหะขั้นมูลฐาน ด้วยมูลค่า 8,470.5 ล้านบาท (ร้อยละ 
14.19) และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ ด้วย
มูลค่า 8,467.46 ล้านบาท (ร้อยละ 14.19) ตามล่าดับ 

o โครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใช้
วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 38,404.04 ล้านบาทต่อปี 
โดยสาขาที่ ใช้วัตถุดิบในประเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
ด้วยมูลค่า 22,408.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.35 ของ
มูลค่าวัตถุดิบในประเทศทั้งหมดที่ถูกใช้ไป สาขาแร่ เซรามิกส์ 
และโลหะขั้นมูลฐาน ด้วยมูลค่า 7,032.6 ล้านบาท (ร้อยละ 
18.31) และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ ด้วย
มูลค่า 4,248.26 ล้านบาท (ร้อยละ 11.06) ตามล่าดับ 
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10 อันดับโครงการจากประเทศจีนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ในขั้นอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ปี 2561 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท โปรเจน โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

Car assembly and tiny truck 
 

ขยาย เขตอุตสาหกรรม บริษัท  
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ่ากัด 
(มหาชน) พระนครศรีอยุธยา 

บริษัท แอลแอลไอที  
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

ยางล้อส่าหรับยานพาหนะ ขยาย นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี 

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย)  
ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด 

โรงแรม ขยาย ภูเก็ต 

บริษัท ดิงเฮง นิว  
แมททีเรียลส์ จ่ากัด 

อลูมิเนียมแผ่นและอลูมิเนียมฟอยล์ ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

ก้อนเชื้อเห็ดเข็มทอง  
และก้อนเชื้อเห็ดชิเมจิ 

ใหม่ ฉะเชิงเทรา 

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ -  
ซีพี จ่ากัด 

Plug-In Hybrid Electric 
Vehicles (PHEV) และ  
แบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี 

บริษัท เอฟไอเอ็น อินเตอร์
แนชั่นแนล สเปเชียลตี้  
เคมีคอลส์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 

Rubber Accelerator / กาวยาง / 
Resorcinol-Formaldehyde 
Resin / Insoluble Sulfur / 
Rubber Antioxidant 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

ได้รับส่งเสริมในนาม 
Mr. Yun Ju Yu 

Connector และทองเหลืองเส้น ใหม่ ชลบุร ี

ได้รับส่งเสริมในนาม 
นายเจริญ ชุมภูค่า 

โรงแรม ใหม่ เชียงใหม่ 

บริษัท หยงซิง สตีล  
(ไทยแลนด์) จ่ากัด 

Steel Billet ขยาย ปราจีนบุรี 

 
ภาวะเศรษฐกิจจีนปี 2561  

 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้รายงานภาวะเศรษฐกิจของจีนใน
ปี 2561 ว่า เศรษฐกิจของจีนมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) อยู่ที่ร้อยละ 6.6 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่เคยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.8 โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 
2561 นี้ถือเป็นการเติบโตที่ต่่าท่ีสุดในรอบ 28 ปี ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจาก  

 1.  สงครามการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นประเด็นส่าคัญทางเศรษฐกิจที่ทั่ว
โลกให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากเป็นตัวแปรส่าคัญที่จะก่าหนดทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลกในอนาคต 
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นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาตั้งก่าแพงภาษีสินค้าน่าเข้าจากจีนแล้วจ่านวน 7,097 รายการ คิดเป็นมูลค่า 
2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่จีนก็ตอบโต้โดยการตั้งก่าแพงภาษีสินค้าน่าเข้าจากสหรัฐอเมริกาจ่านวน 6,085 
รายการ คิดเป็นมูลค่า 1.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าปัจจุบัน สงครามการค้านี้จะอยู่ระหว่างการพักรบชั่วคราวซึ่ง
เป็นผลมาจากผลการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน 
ในช่วงของการประชุม G20 ณ ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน
ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าจะยังไม่ปรับขึ้นภาษีสินค้าน่าเข้าระหว่างกันเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการขึ้น
ภาษีสินค้าน่าเข้าระหว่างกัน (ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมขั้นกลาง) ครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2561 และ
อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2561 ได้เริ่มส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว โดยเฉพาะเศรษฐกิจของจีนที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอ
ตัวลงอย่างชัดเจน น่าไปสู่การลดการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการลดการลงทุนของบริษัทข้ามชาติในจีน  

  ทั้งนี้ นักวิชาการจากสหรัฐฯ บางท่านมองว่า ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
เป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา จีนบังคับให้บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศต้อง
ร่วมทุน (Joint Venture: JV) กับบริษัทท้องถิ่นของจีน และต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทร่วมทุนดังกล่าวด้วย 
เพ่ือที่จีนจะได้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ Made in China 2025 ในอนาคต 
นอกจากนี้ สินค้าประเภทเทคโนโลยีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลอย่างมาก เนื่องจากสินค้า
ดังกล่าวที่จีนส่งออกไปต่างประเทศ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น มีความสุ่มเสี่ยงด้าน
การรุกล้่าและการจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage) สหรัฐอเมริกาจึงใช้ประเด็นด้านการค้า การลงทุน และ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากดดันจีนมากขึ้น 

 2.  ระดับหนี้สิน 
  2.1 ระดับหนี้สินของภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกิดจากสินเชื่อบ้านและสินเชื่อ

เพ่ือการบริโภค เนื่องจากในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นของจีนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น โดยการใช้ 
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีสถาบันการเงินเป็นตัวกลาง (Peer to Peer Lending: 
P2P) แล้วน่าเงินที่ได้ไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนี้ถือเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ท่าให้ระดับหนี้สินภาคครัวเรือนของจีนเพ่ิมขึ้นในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความสามารถในการบริโภคของประชาชน
จีนค่อยๆ ลดลงตามล่าดับ  

  2.2 ระดับหนี้สินของภาคธุรกิจอยู่ในระดับสูงมาก เป็นผลมาจากการใช้นโยบายภาครัฐผ่านการ
กระตุ้นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคการลงทุนเพ่ือประคับประคองการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการทางการเงิน
ของสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 ประกอบกับการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของภาคธนาคารเงาหรือหนี้นอกระบบ (Shadow 
banking) เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprises: SOEs) จีนบางส่วนมีความต้องการสินเชื่อแต่ไม่สามารถ 

เข้าถึงการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ได้ เพราะผลประกอบการไม่ดี กล่าวคือ โครงการที่ SOEs ต้องลงทุนเพ่ือใช้ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนที่ไม่สม่่าเสมอและในบางครั้งต่่ากว่าต้นทุนสินเชื่อที่กู้ยืมมา จึงเป็นไปได้ 
ยากท่ีธนาคารพาณิชย์จะปล่อยกู้ให้แก่ SOEs ดังกล่าว  

 3.  ภาคการบริโภคและการลงทุนในประเทศชะลอตัวลง โดยปกติแล้วการลงทุนภายในประเทศจะท่า
ให้ GDP ในปีนั้นเพ่ิมขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ GDP ของประเทศเติบโตขึ้นในระยะยาว 
เนื่องจากมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น แรงงานว่างงานน้อยลง ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เกิดความต้องการสินค้า
และบริการมากขึ้น ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการออกมาจ่าหน่ายในประเทศมากขึ้นและอาจส่งสินค้าบางส่วน
ออกไปขายยังต่างประเทศด้วย ท่าให้ผู้ประกอบการได้รับรายได้มากข้ึน ซึ่งอาจน่าไปสู่การน่าก่าไรไปลงทุนขยายกิจการ
ประเภทเดิม หรือขยายไปสู่กิจการประเภทใหม่ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางต่อไป แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศเพ่ือตอบสนองนโยบาย Belt and 
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Road Initiative ท่าให้เงินลงทุนไหลออกจีนมีจ่านวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ประกอบกับเงินลงทุนไหลเข้าจีนมีทิศทางลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ GDP ลดลงตามล่าดับ  

เพ่ือเป็นการบรรเทาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่เศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น 
รัฐบาลจีนไดพ้ยายามด่าเนินการในหลายรูปแบบ เช่น  

 1. ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ Made in China 2025 และพิจารณาลดความแข็งกร้าวในการเป็นผู้น่า
ด้านเทคโนโลยีลง 

 2.  ผ่อนปรนให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในจีนได้ง่ายขึ้น ด้วยการอนุญาตให้ต่างชาติ  
ถือหุ้นทั้งสิ้นได้ เช่น Tesla, UBS และ ExxonMobil เป็นต้น  

 3.  ปรับลดภาษีรถยนต์น่าเข้าจากสหรัฐอเมริกา จากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 15 และปรับลด
ภาษีมูลค่าเพ่ิมลงร้อยละ 3 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม  

 4.  ปฏิรูป SOEs เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ SOEs ให้สามารถท่าก่าไรได้อย่างเพียงพอและไม่เป็น
ภาระของรัฐบาลในอนาคต  

 5. เพ่ิมการลงทุนในพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศด้วยการด่าเนิน “นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ภาค
ตะวันตก (Go West Policy)” เพ่ือกระจายความเจริญและส่งเสริมการพัฒนาของพ้ืนที่ตอนในของภาคตะวันตกให้
ทัดเทียมกับมณฑลทางภาคตะวันออก รวมทั้งเตรียมความพร้อมส่าหรับรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาค
ตะวันออกที่เริ่มจะอ่ิมตัว ปัจจุบัน รัฐบาลจีนอยู่ระหว่างการด่าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
ระยะกลาง (พ.ศ. 2554 - 2573) ที่ให้ความส่าคัญกับการพัฒนาต่อยอดจากแผนงานขั้นพ้ืนฐาน ยกระดับระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบบตลาด ระบบนิเวศรอบด้าน และระดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

  
แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของจีน ระหว่างปี 2557 - 2561 

 

ที่มา: National Bureau of Statistics of China 

 ส่าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2562 และ 2563 IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 6.2 เท่ากัน 
ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในเพ่ือลดหนี้สินในภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ 
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รวมถึงการได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการล งทุน
ของภาคเอกชน  

ภาวะการลงทนุระหว่างประเทศของจีนในปี 2561 

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน 

 แม้ว่าภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกจะค่อนข้างซบเซาในปี 2561 แต่ก็ต้องยอมรับว่าจีน 
สามารถประคับประคองสถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนได้ค่อนข้างดี โดยในปี 2561 มูลค่า      
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนมีมูลค่า 8.85 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 1.35 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เติบโตขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2560 อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของจ่านวนบริษัท ปี 2561 มีจ่านวนบริษัทที่มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในจีนมากถึง 60,533 บริษัท เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 69.8  

 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ Made in China 2025 ประกอบกับความต้องการที่จะ
เป็นผู้น่าอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industries) และการหันมาให้ความส่าคัญกับการเข้าสู่ตลาดจีนของนักลงทุน
ต่างชาติมากขึ้น โดยในปีดังกล่าว จีนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการด่าเนินธุรกิจให้ดีขึ้นด้วยการลดขั้นตอนการ
ด่าเนินงาน การลดภาษี การลดเวลาที่ใช้ในพิธีการศุลกากร และการลดจ่านวนเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ ท่าให้
ธนาคารโลกปรับอันดับความยากง่ายในการด่าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของจีนขึ้นจากอันดับ 78 ในปี 
2560 มาอยู่อันดับ 46 ในปี 2561 นอกจากนี้ จีนยังได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการร่วมทุนระหว่างบริษัทต่างชาติกับบริษัทจีน 

และผ่อนปรนให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในจีนและถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ด้วย เช่น Tesla ได้รับอนุญาตให้
เข้ามาตั้งโรงงานในนครเซี่ยงไฮ้และถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ExxonMobil ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติ
เหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ในมณฑลกวางตุ้ง เป็นต้น 

ตารางท่ี 1: ตารางแสดงมูลค่าและอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน 
 (ยกเว้นสาขาการธนาคาร หลักทรัพย์ และการประกันภัย) ปี 2561 

Total Value of Foreign Direct Investment (Excluding Banking, 

Securities and Insurance) and the Growth Rates in 2018 

Sector Enterprises 
Increase 

over 2017 

(%) 

Actually Utilized 

Value 
(100 million yuan) 

Increase 

over 2017 

(%) 

Total 60533 69.8 8856 0.9 
Of which: Agriculture, Forestry, Animal 

Husbandry and Fishery 
741 5.0 53 -26.4 

Manufacturing 6152 23.4 2713 20.1 
Production and Supply of Electricity, 

Heat, Gas and Water 
284 -23.7 291 23.6 

Transport, Storage and Post 754 45.8 314 -16.0 
Information Transmission, Software 

and Information Technology 
7222 127.9 773 -44.4 

Wholesale and Retail Trades 22853 86.1 643 -16.5 

Real Estate 1053 42.9 1489 31.4 

Leasing and Business Services 9099 78.9 1196 6.4 
Services to Households, Repair and 

Other Services 
485 39.0 37 -2.6 

ที่มา: National Bureau of Statistics of China 

 ในส่วนของประเทศที่เข้ามาลงทุนในจีนสูงสุดในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ปี 2561 นั้น ได้แก่ (1) ฮ่องกง 
มูลค่า 74.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (2) สิงคโปร์ มูลค่า 4.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (3) ไต้หวัน มูลค่า 4.33 พันล้าน
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เหรียญสหรัฐฯ (4) เกาหลีใต้ มูลค่า 4.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (5) สหราชอาณาจักร มูลค่า 3.46 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (6) ญี่ปุ่น มูลค่า 3.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (7) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 3.02 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (8) เยอรมนี 
มูลค่า 2.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (9) เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 1.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ (10) มาเก๊า มูลค่า 970 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล่าดับ โดยผลรวมของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้ง 10 อันดับข้างต้น คิดเป็นร้อย
ละ 95 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดในจีน 

 

แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิแสดง 10 อันดับนักลงทุนต่างชาติในจีน ระหว่างมกราคม - ตุลาคม 2561 

หน่วย: ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

ที่มา: Ministry of Commerce, China 

  หมายเหตุ: ณ ช่วงเวลาที่จัดท่ารายงานฉบับนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 10 อันดับนักลงทุน
ต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในจีน ถึงแค่เดือนตุลาคม 2561 

2. การลงทุนของจีนในต่างประเทศ 

ในปี 2561 การลงทุนของจีนในต่างประเทศโดยรวมมีมูลค่า 129.83 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 ร้อยละ 4.2 โดยแบ่งเป็นการลงทุนทางการเงิน มูลค่า 9.33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนหน้าถึงร้อยละ 105.1 และการลงทุนที่มิใช่การลงทุนทางการเงิน มูลค่า 120.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 0.3 ซึ่งสาเหตุที่การลงทุนที่มิใช่การลงทุนทางการเงินขยายตัวเพียงเล็กน้อยนั้น   
เป็นผลมาจากข้อจ่ากัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับเงินที่ใช้ในการลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ การกีฬา การบันเทิง และอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจ/กิจกรรมหลักของบริษัท  

 

 

 

 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             79



แผนภูมิที่ 3: แผนภูมิแสดงมูลค่าการลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศ ปี 2561 

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

ที่มา: Ministry of Commerce, China 

ปัจจุบันการลงทุนของจีนในต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการให้เช่าทรัพย์สินและบริการเชิง
พาณิชย์ ร้อยละ 37 การผลิต ร้อยละ 15.6 การค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 8.8 และเหมืองแร่ ร้อยละ 7.7 ตามล่าดับ 
โดยการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ของจีนในอุตสาหกรรมที่มิใช่อุตสาหกรรมทางการเงิน  (Non-Financial Direct 
Investment) ใน 56 ประเทศ ที่อยู่ในโครงการ Belt and Road Initiatives  (BRI) มีมูลค่า 15.64 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.9 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทจีนร่วมกับบริษัทต่างชาติจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ ได้
ขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) และจุดแข็งที่มี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้โครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทจีนกับ
บริษัทต่างชาติด่าเนินไปได้ด้วยดี โครงการลงทุนในต่างประเทศช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีเป็นแหล่งรองรับการลงทุนและช่วยสนับสนุนภาคการส่งออกของจีน ซึ่งโครงการลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้างทั่วไปและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ช่วยสร้างงานถึง 842,000 งาน 
ให้แก่ท้องถิ่น ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุน ในขณะเดียวกัน โครงการลงทุนใน
ต่างประเทศก็ช่วยผลักดันการส่งออกวัสดุอุปกรณ์ของจีนให้มากข้ึนถึงเกือบ 17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 
2560 ร้อยละ 10.4  

3. ภาวะการลงทุนของจีนในไทย 

จากข้อมูลทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากจีนในไทยในปี 2561 
(มกราคม - ธันวาคม) มีมูลค่า 20,014.60 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 2,411.82 ล้านบาท มากกว่า 8 เท่า 

การลงทุนโดยตรงสุทธิจากจีนในไทยในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่าง 
ประเทศท้ังหมดซ่ึงมีมูลค่า 401,294.41 ล้านบาท  
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4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ในปี 2561 จีนยังคงเป็นประเทศเป้าหมายที่ส่านักงานต้องการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนเช่นเดียวกับปีที่ผ่าน
มา มีการจัดกิจกรรมจากทั้งส่วนกลางและส่านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว และนครเซี่ยงไฮ้ 
อย่างสม่่าเสมอ เช่น กิจกรรมจับคู่นักลงทุน การพบหารือนักธุรกิจชาวจีนที่มีความสนใจจะมาลงทุนหรือร่วมทุนในไทย 
การพบหารือนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในจีนแล้ว การจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและน่าเสนอโอกาสการลงทุนในไทยให้
นักธุรกิจจีนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 ส่านักงานได้ก่าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยต้องการชักจูงการลงทุนจากจีนและจีนมีศักยภาพที่จะมาลงทุนในไทย
ด้วย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมดิจิทัล (2) ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงจากยางธรรมชาติ (3) ยานยนต์ / ยานยนต์ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วน (4) เครื่องจักรและชิ้นส่วน / ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (5) ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์และชิ้นส่วน (6) 
เทคโนโลยีชีวภาพ (7) อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน (8) ผลิตหรือซ่อมอากาศยาน อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอากาศยาน (9) 
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และชิ้นส่วน และ (10) รถไฟฟ้าและอุปกรณ์ขนส่งระบบราง  

จากข้อมูลทางสถิติของส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2557 - 2561) 
พบว่า สาขาที่มีจ่านวนโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ่านวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ่านวนโครงการลงทุนทั้งหมดจาก
จีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน สาขาบริการและสาธารณูปโภค จ่านวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ
สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล่าดับ ทั้งนี้ หาก
พิจารณาในแง่ของมูลค่าการลงทุน สาขาดังกล่าวข้างต้นก็ยังคงเป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด 3 อันดับแรก
เช่นกัน ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่า 81,523.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
51.06 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน สาขาบริการและสาธารณูปโภค มีมูลค่า 
20,056.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 และสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 18,352.94 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 ตามล่าดับ 

ในปี 2561 โครงการลงทุนจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย
ของรัฐบาลมีจ่านวนทั้งสิ้น 70 โครงการ ด้วยมูลค่า 43,793 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่า 18,999 ล้านบาท 
ร้อยละ 130.50 แนวโน้มการลงทุนจากประเทศจีนที่เพ่ิมสูงขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Belt and Road Initiative ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
รวมถึงการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนจีนมีก่าลังซื้อมากขึ้น เป็นผลดีต่อ
ภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทย ทีจ่ะมีโอกาสเติบโตขึ้นจากการเข้ามาลงทุนของจีน  

แนวโน้มการลงทุนของจีนในไทยในปี 2562 น่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น รวมถึง
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบราง เช่น โครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทย - จีน ซึ่งเป็นโครงการลงทุน
ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 

ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (Action Plan) เนื่องจากจีนมองว่าไทยมีความเหมาะสมในเชิงภูมิศาสตร์และการเชื่อมโยง
ด้านโลจิสติกส์สามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้า และบริการไปยังประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนผ่าน
ช่องทางการสร้างความเชื่อมโยงภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative ของจีนได้ นอกจากนี้ การปฏิรูปเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของจีน ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีแนบแน่นระหว่างไทยกับจีน และสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่
น่าสนใจและเป็นไปได้จริง จะท่าให้นักลงทุนจีนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยได้ไม่ยาก     

________________________________________ 

   กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
เมษายน 2562 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2561 (บทสรปุผู้บริหาร) 

ขั้นค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 

o ในปี 2561 มีนักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งสิ้น 334 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 32.1 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้ งหมด   และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
74,415.7 ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 12.8 ของมลูค่าการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   ซึ่งลดลงร้อยละ 45.3 จากมูลค่า
การลงทุนของญี่ปุ่นในปี 2560 

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่า
ต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 181 โครงการ หรือคิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 54.2 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่น
ทั้งหมด   และมมีูลค่าการลงทุนรวม 3,141 ล้านบาท  ขณะที่
ในแง่มูลค่าการลงทุน มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จ่านวน 15 โครงการ   มูลค่าการลงทุนรวม 36,102.3 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 48.5 ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่น
ทั้งหมด   โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็น
โครงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์    

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง มีจ่านวน 126 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 37.7   โดยในจ่านวนนี้เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะอ่ืนๆ มากที่สุด จ่านวน 29 โครงการ   และเป็น
ประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมมากเป็น
อันดับ 2 ในปี 2561   ตามมาด้วยกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ จ่านวน 19 โครงการ 

o สาขาการลงทุนที่มีจ่านวนโครงการขอรับการส่งเสริม    
การลงทุนรองลงมา ได้แก่ สาขาบริการและสาธารณูปโภค 
จ่านวน 107 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32   โดย  
นักลงทุน ญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading 
Centers: ITC) มากที่สุด จ่านวน 65 โครงการ   และเป็น
ประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนมากที่สุดในปี 2561 ด้วย (สัดส่วนร้อยละ 19.5 ของ
โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด)   ส่าหรับสาขาที่มีการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 3 คือ สาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีจ่านวน 
49 โครงการ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.7   ซึ่งกิจการ
พัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content 
มีจ่านวนมากที่สุด คือ 6 โครงการ    

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 334 (32.1%) 74,415.7 (12.8%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

1,040 582,558 
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o เมื่อพิจารณาในแง่มูลค่าการลงทุน พบว่า สาขาที่มูลค่าการ
ลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุนรวม 45,671.5 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.4   ในจ่านวนนี้มีโครงการขนาด
ใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนรวม 9 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวม 
26,263.3 ล้านบาท   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.5 ของ
มูลค่าการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่งของญี่ปุ่นทั้งหมด 

o สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ 
สาขาบริการและสาธารณูปโภค มีมูลค่าการลงทุนรวม 
9,160.3 ล้านบาท (ร้อยละ 12.3)   โดยโครงการที่มีมูลค่า
สูงสุด คือ โครงการกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)   
และสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ 3 มีมูลค่า     
การลงทุนรวม 7,763.7 ล้านบาท (ร้อยละ 10.4)  

o รองลงมาเป็นกิจการในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 
จ่านวน 32 โครงการ   และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์จ่านวน 22 โครงการตามล่าดับ   โดยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การลงทุนของญี่ปุ่นค่อนข้าง
กระจายตัว  กิจการที่มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
มากที่สุด คือ กิจการผลิตชิ้นส่วนส่าหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ มีจ่านวนเพียง 4 โครงการ   ส่าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกส่ าหรับ อุตสาหกรรม (Plastic 
Products for Industrial Goods) มากที่สุด จ่านวน 12  
โครงการ    

o ในแง่มูลค่ า โครงการ  อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
35,775.9 ล้านบาท   โดยกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles: BEV) และชิ้นส่วน
เป็นกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดรวม 10,302 ล้านบาท
เนื่องจากในจ่านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม     
การลงทุน 8 โครงการนั้น เป็นโครงการขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) 2 โครงการ มูลค่า     
การลงทุนรวม 8,317   ล้านบาท 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 17 122.6 

การแพทย์ครบวงจร 2 347.8 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 22 6,088.6 

เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 

อากาศยาน - - 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

4 806.2 

อิเล็กทรอนิกส ์ 32 7,641.1 

ยานยนต ์ 75 35,775.9 

การท่องเที่ยว - - 

การแปรรปูอาหาร 7 2,741.6 

รวมท้ังสิ้น 159 53,523.8 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

o ในปี 2561 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นลงทุนในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมจ่านวน 178 โครงการ   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
53.3 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ยื่นขอรับการ

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในปี 2561 

เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ่านวน 159 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 47.6 ของจ่านวนโครงการจากญี่ปุ่นที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง  
53,523.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด  

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในแง่ของโครงการ พบว่าเป็นกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์
มากที่สุดจ่านวน 75 โครงการ   คิดเป็นมูลค่ารวม 35,775.9 
ล้านบาท   โดยเป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ  
มากที่สุด จ่านวน 29 โครงการ  
 

o รองลงมาเป็นกิจการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า
การลงทุนรวม 7,641.1 ล้านบาท   โดยกิจการผลิต Flexible 
Printed Circuit และ/หรือ Multi-Layer Printed Circuit 
Board และ/หรือ ชิ้นส่วน เป็นกิจการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุดรวม 1,531.8 ล้านบาท   และอันดับ 3 คือ อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   ซึ่งมีกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือ
การอุตสาหกรรมเป็นกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดรวม 
1,864.3 ล้านบาท  
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ส่งเสริมการลงทุน   มีมูลค่าการลงทุนรวม 54,318.1 ล้าน
บาท   คิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่น
ทั้งหมด   โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง 

ขั้นอนุมัต ิ
ภาพรวม 

o ในปี 2561 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริม
การลงทุนทั้งสิ้น 315 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.5 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   และมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 93,675.1 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของ
การลงทุนจากต่างชาติที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 
189 โครงการ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของโครงการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  โดย
มีมูลค่าการลงทุน 3,281.7 ล้านบาท   ในขณะที่มีโครงการ
ขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ   มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 
63,720.9 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด   โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุดเป็นโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid 
Electric Vehicles: HEV) มูลค่า 11,481.6 ล้านบาท    

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 ส่วนใหญ่อยู่
ในสาขาบริการและสาธารณูปโภค จ่านวน 109 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด   โดยเป็นกิจการบริษัท
การค้าระหว่างประเทศ (ITC) มากที่สุด จ่านวน 67 
โครงการ   และเป็นประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในปี 2561 ด้วย  ตามมา
ด้วยกิจการส่านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) จ่านวน 16 
โครงการ    

o สาขาที่นักลงทุนญี่ปุ่ นได้ รับการส่ ง เสริมการลงทุน
รองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ่านวน 98 โครงการ (ร้อยละ 31.1) โดย
เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ มากที่สุด จ่านวน 
42 โครงการ และเป็นกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 2   ส่าหรับสาขาการ
ลงทุนอันดับ 3 คือสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 42 โครงการ (ร้อยละ 13.3)  โดย

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 315 (34.5%) 93,675.1 (36.6%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

914 255,605 
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เป็นกิจการ พัฒนา Enterprise Software และ/หรือ 
Digital Content มากที่สุด จ่านวน 8 โครงการ    

o ในแง่มูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง   โดย
มีมูลค่าการลงทุน 47,249.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.4 
ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งหมด   ซึ่งกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ กิจการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles: 
HEV) และชิ้นส่วน   ซ่ึงแม้จะมโีครงการได้รับอนุมัติส่งเสริม
การลงทุนเพียง 3 โครงการ   แต่มีมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 
28,262.6 ล้านบาท เป็นประเภทกิจการที่มีมูลค่าการ
ลงทุนรวมสูงสุดในขั้นอนุมัติของปี 2561   โดยในจ่านวนนี้ 
2 โครงการเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็น
อันดับ 1 และ 2 ของญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ โครงการ
ของบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ่ากัด มูลค่า
การลงทุน 11,481.6 ล้านบาท   และโครงการของบริษัท 
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด มูลค่าการลงทุน 
10,960 ล้านบาท 

o ส่าหรับสาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ
รองลงมา ได้แก่ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มี
มูลค่าการลงทุนรวม 21,498.3 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 
22.9  โดยกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือ
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty 
Chemicals) เป็นประเภทกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาก
เป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 100,286.6 ล้านบาทต่อปี    
ตามมาด้ วยสาขาอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 31,820 ล้านบาทต่อปี 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o ในปี 2561 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นลงทุนในเขตพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมจ่านวน 182 โครงการ   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.8 
ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน   มีมูลค่าการลงทุนรวม 70,877.2 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 75.7 ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด   โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง 

o มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่่า 1 โครงการ คือ โครงการ 
ผลิตน้่ามันปาล์มดิบ มูลค่าการลงทุน 119.3 ล้านบาทตั้งอยู่
ที่จังหวัดบึงกาฬ   

 
 

คือ 8,441.9 ล้านบาท   และเป็นประเภทกิจการที่มีมูลค่า
การลงทุนรวมสูงเป็นอันดับ 2 ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนของปี 2561   เนื่องจากมีโครงการผลิต Secondary 
Alcohol Ethoxylate มูลค่า 5,946.5 ล้านบาท   และ
โครงการผลิต Polyacrylate Rubber มูลค่า 1,330 ล้าน
บาทได้รับการส่งเสริมการลงทุน    

o ส่าหรับสาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ 
3 ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มีมูลค่าการลงทุน 15,492.6 ล้านบาท (ร้อยละ 16.5)   
ซึ่ งมี โครงการผลิตเครื่องปรับอากาศที่อยู่ ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่า 7,362.9 ล้านบาทเป็นโครงการที่
มีมูลค่าสูงสุด    

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติคาดว่าจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่
ประเทศทั้ งสิ้นปีละ 191,433.2 ล้านบาท   โดยสาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกมากที่สุด คือ 81,825 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.7 ของรายได้จากการส่งออกที่
คาดการณ์ทั้งหมด   รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    ซึ่ งคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกปีละ 71,772.9 ล้านบาท 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็น  
มูลค่า 174,565.5 ล้านบาทต่อปี   โดยสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 

o นักลงทุนญี่ปุ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 โครงการ คือ 
โครงการผลิตผ้าลูกไม้ มูลค่าการลงทุน 93.4 ล้านบาท   
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โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์    
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม    ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 

จังหวัดระยอง 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ่ากัด 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมและ
แบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

ขยาย จังหวัดสมุทรปราการ  

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ่ากัด เม็ดพลาสติกชีวภาพ 
Polybutylene Succinate (PBS) 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย    
อ่าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค         
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 
จ่ากัด 

เครื่องปรับอากาศท่ีอยู่ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง   และสินค้ากึ่ง
ส่าเร็จรูปที่ผลิตเอง ได้แก่ 
Complete Knock Down (CKD) 
และ Semi Knock Down (SKD) 
ของเครื่องปรับอากาศ 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

นางสาวสิริณัฐ  ทรรพวสุ1 Secondary Alcohol 
Ethoxylate 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
จังหวัดระยอง   

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมและ
แบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท  
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ปราจีนบุรี จ่ากัด  
จังหวัดปราจีนบุรี 

บริษัท บางกอกแคน  กระป๋องอะลูมิเนียม ใหม่ เขตอุตสาหกรรมของบริษัท  

1 เป็นโครงการร่วมทุนของบริษัทในเครือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ่ากัด (มหาชน) (PTTGC) กับบริษัทญี่ปุ่น คือ Nippon 
Shokubai Co., Ltd. และ Mitsui & Co., Ltd. ซึ่งจะมีการจัดตั้งบรษิัทขึ้นใหม่เพื่อดูแลโครงการดังกลา่วต่อไป 

 โดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตาก (อ่าเภอแม่สอด)   

o นอกจากนี้ ในปี 2561 ญี่ปุ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จ่านวน 14 โครงการ   มูลค่าการลงทุนรวม 17,332.3 
ล้านบาท   ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง   โดยเป็น
โครงการในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่งมากที่สุด จ่านวน 4 โครงการ   ส่าหรับโครงการที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
Polybutylene Succinate (PBS)  มูลค่าการลงทุน 7,695 
ล้านบาท   ตามมาด้วยโครงการผลิต Secondary Alcohol 
Ethoxylate มูลค่าการลงทุน 5,946.5 ล้านบาท 
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แมนนูแฟคเจอริ่ง จ่ากัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ่ากัด 
(มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ  
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 

ชิ้นส่วนยานพาหนะ ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท 
สยามอีสเทอร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 
จ่ากัด จังหวัดระยอง 

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย     
ออโต้-พาร์ท จ่ากัด 

ชิ้นส่วน Alternator ส่าหรับยาน
ยนต์ ได้แก่ Stator, Regulator 
และ Rectifier 

ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท 
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 
จ่ากัด จังหวัดระยอง 

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) 
จ่ากัด 

นาฬิกาพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Watch) 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2561 
 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2561 ยังมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 แต่เป็นการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ และมีความ
อ่อนไหวต่ออุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศค่อนข้างมาก   ท่าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความ  
ผันผวนตลอดทั้งปี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) ที่อัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแท้จริง (Real GDP Growth Rate) มีการหดตัวถึงร้อยละ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า   โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติติดต่อกันในหลายพ้ืนที่ของญี่ปุ่น ได้แก่ เหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่โอซากาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561   เหตุการณ์น้่าท่วมและดินถล่มในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นในเดือน
กรกฎาคม 2561   เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเชบี ซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีก่าลังแรงที่สุดในรอบ 25 ปี พัดขึ้นฝั่งทางภาค
ตะวันตกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง   รวมทั้งท่าให้น้่าท่วมท่าอากาศยาน
นานาชาติคันไซจนต้องปิดชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน   และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฮอกไกโดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561   
ซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมากและมีราคาแพงขึ้น   
ประกอบกับราคาน้่ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาในตลาดโลก ท่าให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย   
นอกจากนี้ ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวยังลดลงจากการยกเลิกการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย   อย่างไรก็
ตาม ภาวะเศรษฐกิจหดตัวดังกล่าวคงอยู่เพียงชั่วคราว   และเศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 
(ตุลาคม – กันยายน 2561) ภายหลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ   และรัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมพิเศษ
ในวงเงิน 9.35 แสนล้านเยนเพื่อในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ   ท่าให้ Real GDP ในไตร
มาสที่ 4 มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 0.5 จากไตรมาสที ่3   และส่งผลให้เมื่อค่านวณเป็นอัตราต่อปี (Annual Rate) 
แล้ว ในปี 2561 Real GDP ของญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 0.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560   ซึ่งลดลง
จากอัตราการเจริญเติบโตของปี 2560 ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP Growth) ของญี่ปุ่นในปี 2561 (ร้อยละ) 
 

 
2560 2561 

อัตราการเจริญเติบโตของ 
Real GDP ต่อปี  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2560 2561 

อัตราการเจริญเติบโตของ 
Real GDP เมื่อเปรียบเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า 
(Real GDP Growth Rate, 

Quarter-to-Quarter) 

0.4 -0.1 0.5 -0.6 0.5 1.9 0.8 
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ที่มา: Cabinet Office, Government of Japan ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2561 อย่างมาก คือ การบริโภคภายในประเทศ  (Domestic 
Consumption) ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โดยการบริโภคภาคครัวเรือน (Consumer Spending) เริ่มมีการ
ขยายตัว ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจ้างงานและค่าจ้างที่ปรับตัวดีขึ้น   โดยอัตราการว่างงานของญี่ปุ่นโดย
เฉลี่ยตลอดปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.42   และมีสัดส่วนจ่านวนต่าแหน่งงานว่างต่อจ่านวนผู้สมัครงาน (Job to 
Applicant Ratio) 1.63 : 1  (มีจ่านวนต่าแหน่งงาน 163 ต่าแหน่งต่อผู้สมัคร 100 คน)3   ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการแรงงาน   ขณะเดียวกันดัชนีค่าจ้างแรงงานแท้จริงได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากปี  25604   ท่าให้
ประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าคงทนต่างๆ เช่น รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า   
ตลอดจนการบริการและการท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน (Capital Investment) เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจาก
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงท่าให้ต้องมีการน่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทดแทน   ขณะเดียวกัน 
ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นได้เร่งการลงทุนเพ่ือเตรียมรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ กและพาราลิมปิกในปี 2563 
(Tokyo 2020 Olympic and Paralympic) ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการบริหารจัดการที่จะมีการน่า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ Internet of Things (IoT) มาใช้มากขึ้น   ซึ่งการลงทุน
เหล่านี้มีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว 

อย่างไรก็ตาม ขณะที่อุปสงค์ในประเทศท่ีมีการฟ้ืนตัวได้ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2561   อุปสงค์
ภายนอกประเทศที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมีผลท่าให้การส่งออกของญี่ปุ่นมีการเติบโตลดลง   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ เนื่องมาจากยอดจ่าหน่ายโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนอยู่ในภาวะซบเซา   นอกจากนี้ สถานการณ์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ความไม่สงบทางการเมืองใน
ยุโรป   ความผันผวนในตลาดการเงินระหว่างประเทศจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลเชิงลบต่อการส่งออกของญี่ปุ่น   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
จีน ซึ่งล้วนเป็นคู่ค้าส่าคัญของญี่ปุ่น   และแนวโน้มการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของเงินเยน   โดยในปี 2561 ญี่ปุ่นขาด
ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 1.2 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นการขาดดุลการค้าครั้งแรกในรอบ 3 ปี   เนื่องจากมีมูลค่าการส่งออก 
81.5 ล้านล้านเยน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 จากปี 2560   ขณะที่มีมูลค่าการน่าเข้า 82.7 ล้านล้านเยน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7 
จากปี 25605 เนื่องจากมีการน่าเข้าสินค้าในกลุ่มพลังงานเพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัว
สูงขึ้นด้วย   ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าหากสหรัฐฯ พิจารณาใช้มาตรการจ่ากัดการน่าเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจาก
ต่างประเทศโดยการขึ้นภาษีน่าเข้าเป็นร้อยละ 25 ภายใต้มาตรา 232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act 1962 
โดยอ้างเหตุเรื่องความมั่นคงภายในของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ 
เป็นตลาดส่งออกสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนอันดับ 1 มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของการ
ส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจากญี่ปุ่น 

ปัจจัยท้าทายที่ส่าคัญอีกประการหนึ่งของญี่ปุ่น คือ สถานการณ์ทางการคลังภายในประเทศ  โดยการส่ารวจ
ของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications) ในปี 
2561 พบว่าญี่ปุ่นมีจ่านวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 35.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
ของจ่านวนประชากรทั้งหมด   แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Soceity)6   

2 ข้อมูลจาก Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communication  
3 ข้อมูลจาก Ministry of Health, Labour and Welfare 
4 ข้อมูลจาก Ministry of Health, Labour and Welfare 
5 ข้อมูลจาก Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance 
6 องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้ค่านิยาม “ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่”  (Super-aged society) ว่า
หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ 
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ท่าให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการประกันสังคมอย่างมาก   และญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีหนี้
สาธารณะมากที่สุดในโลก คือ ร้อยละ 236.6 ของ GDP7   ประกอบกับโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดต่่ากว่า
อัตราการตาย   จ่านวนประชากรเด็กที่ลดลงนี้ นอกจากจะส่งผลให้เงินสมทบในกองทุนประกันสังคมลดลงจนอาจไม่
เพียงพอส่าหรับจ่านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต   ยังท่าให้ญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจน
รัฐบาลต้องมีการออกกฎหมายเพ่ือเปิดรับแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นใน 14 สาขาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา8   
รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องพยายามหาช่องทางในการเพิ่มรายได้เพ่ือให้เพียงพอกับรายจ่าย   ซึ่งรวมถึงการปรับขึ้นภาษีบริโภค 
(Consumption Tax) ที่จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในเดือนตุลาคม 2562   ภายหลังจากที่
มีการปรับขึ้นครั้งแรกจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อเดือนเมษายน 2557   นอกจากนี้ ส่าหรับการก่าหนดนโยบาย
การเงิน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ) ได้มีการพิจารณาเมื่อเดือนกันยายน 2561 ว่าจะยังคงใช้นโยบาย
ทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป  โดยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นไว้ที่ร้อยละ -0.1   และอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรอายุ 10 ปีให้เคลื่อนไหวที่ระดับร้อยละ 0 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2   แต่ได้ยกเลิกการก่าหนดเวลาในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนื่องจากอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ 

ส่าหรับสภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังคงฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง   การลงทุน
เพ่ือรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี 2563 จะส่งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ในช่วง
ปลายปี 2562   การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวเนื่องจากภาวะการขาดแคลนแรงงานที่ขยายไปทั่วโลกจะท่าให้
ผู้ประกอบการหันมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น   อีกทั้งการเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่
รองรับเทคโนโลยี 5G น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้   ส่งผลให้ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าใน
กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นด้วย   ประกอบกับความตกลง 
Japan – EU FTA จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562   จึงคาดว่าในปี 2562 การส่งออกจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเกิดการขยายตัวได ้  และเมื่อผลประกอบการของบริษัทดีข้ึน บวกกับความต้องการแรงงานที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อสถานการณ์การจ้างงานและค่าจ้าง   และส่งผลต่อเนื่องไปถึงการขยายตัวของการบริโภคภาค
ครัวเรือน   จากสภาวะดังกล่าว Mitsubishi UFJ Research and Consulting จึงคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตของ Real GDP ตลอดปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) อยู่ที่ร้อยละ 0.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561)   ส่าหรับปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 
2562 – 31 มีนาคม 2563) คาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตของ Real GDP ร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบกับปีงบประมาณ 
25619   ในขณะที่ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่ตัวเลขประมาณการการเจริญเติบโตของ Real GDP ส่าหรับ
ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 และ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้าตามล่าดับ10 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากญี่ปุ่นจะมีการปรับขึ้นภาษีบริโภคจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในเดือนตุลาคม 2562   
จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงก่อนการปรับขึ้นภาษีจากการเร่งใช้จ่ายของประชาชน   
ก่อนจะเกิดการหดตัวรุนแรงหลังการปรับขึ้นภาษี   ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีการปรับขึ้นภาษีบริโภค
จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อเดือนเมษายน 2557   แต่รัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าการปรับขึ้นภาษีบริโภคในครั้งนี้จะไม่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นเหมือนครั้งก่อน   โดยมีเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 1) ในครั้งนี้จะปรับอัตราภาษี
ขึ้น 2 จุด ในขณะที่เมื่อปี 2557 ได้ปรับขึ้น 3 จุด และมีการประกาศว่าจะขึ้นภาษีต่อเนื่องเป็นร้อยละ 10 ในปี 2558 

7 ข้อมูลจาก World Economic Outlook, October 2018 โดย International Monetary Fund (IMF) 
8 จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2562   โดยมีสาขาท่ีเปิดรบัแรงงานต่างชาติรวม 14 สาขา ได้แก่ ) การให้บริการท่าความสะอาด
อาคาร   2) การเกษตร   3) การประมง   4) อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม   5) ร้านอาหาร   6) อุตสาหกรรมการผลิตวสัดุ 
(material industry)  7) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม   8) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
9) การดูแลผูสู้งอายุ (พยาบาลวิชาชีพ/พนักงานดูแลผูสู้งอายุ)   10) สาขาการก่อสร้าง   11) การต่อเรือ   12) การซ่อมบ่ารุงรถยนต์   
13) อุตสาหกรรมการบิน (การซ่อมบ่ารุงอากาศยานและการบริการภาคพื้นดิน)   14) อุตสาหกรรมโรงแรม 
9 ข้อมูลจาก The Japanese Economy in Fiscal 2019 and 2020 ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
10 คณะรัฐมนตรญีี่ปุ่นให้ความเห็นชอบต่อข้อมูล Fiscal 2019 Economic Outlook เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
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(ก่อนจะเลื่อนก่าหนดการปรับขึ้นมาเป็นปี 2560 และ 2562 ตามล่าดับ)   จึงท่าให้ประชาชนเร่งซื้อสินค้าก่อนการขึ้น
ภาษี และการบริโภคเกิดภาวะหดตัวรุนแรงหลังจากนั้น   รวมทั้งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท่าให้การใช้จ่ายของภาคครัวเรือน
ญี่ปุ่นซบเซามายาวนาน   และ 2) รัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพ่ือรองรับผลกระทบของการปรับขึ้นภาษี
บริโภคในรอบนี้ไว้แล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการลดหย่อนภาษีบริโภคโดยการคงภาษีสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม11 และ
หนังสือพิมพ์ในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 8 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคครัวเรือนมากนัก   นอกจากนี้ ยังมี
มาตรการอ่ืนๆ เช่น มาตรการสนับสนุนการซื้อรถยนต์และที่อยู่อาศัยโดยการลดหย่อนภาษีเงินได้จากยอดเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อาศัย (Mortgage Tax Reduction)   มาตรการดูแลและให้การศึกษาแก่ทารกและเด็กฟรี เป็นต้น   ทั้งนี้ การบริโภค
ภาคครัวเรือนจะเป็นตัวแปรส่าคัญต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะต่อไป   เนื่องจากการบริโภคภาคครัวเรือน
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 55 ของ GDP ของญี่ปุ่น 
 
ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในปี 2561 
 1. การลงทุนจากต่างประเทศในญี่ปุ่น     

 จากข้อมูลสถิติการลงทุนของญี่ปุ่น (Balance of Payments Basis) ที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ด่าเนินการ
ร่วมกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan)12 พบว่า ในปี 2561 ญี่ปุ่นมีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ (Net Inflow) มูลค่า
รวม 25,550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.6 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ 18,840 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ   โดยแหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากยุโรปมากที่สุด มีมูลค่ารวม 7,491 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมา
ได้แก่ อเมริกาเหนือ และเอเชีย ตามล่าดับ   แต่หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่นในปี 2561 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 5,224 ล้านเหรียญสหรัฐฯ13   คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20.4 ของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าจากต่างประเทศสุทธิในปี 2561   ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร   และหมู่เกาะ 
เคย์แมน 

 หากพิจารณาในแง่สาขาอุตสาหกรรม จากสถิติการลงทุนเดือนมกราคม - กันยายน 256114 พบว่า นักลงทุน
ต่างชาติมีการลงทุนในญี่ปุ่นในสาขาการผลิตมากกว่าสาขาที่ไม่ใช่การผลิตถึง 5.2 เท่า   โดยเป็นการลงทุนในสาขา
เครื่องจักรกลไฟฟ้ามากที่สุด มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 6,750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมาเป็นสาขาเคมีภัณฑ์และ 
เภสัชกรรม   และสาขาอุปกรณ์ขนส่ง ตามล่าดับ   ส่าหรับการลงทุนในสาขาที่ไม่ใช่การผลิต นักลงทุนต่างชาติลงทุน
ในสาขาการเงินและการประกันภัยมากที่สุด มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 3,086 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ตามมาด้วยสาขา
อสังหาริมทรัพย์เป็นอันดับ 2   และสาขาเกษตรกรรมและการป่าไม้เป็นอันดับ 3 

  2. การลงทุนในต่างประเทศของญ่ีปุ่น 

 ในปี 2561 เงินลงทุนไหลออกสุทธิ (Net Outflow) ของญี่ปุ่นมีมูลค่าทั้งสิ้น 160,298 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
ลดลงร้อยละ 4.9 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าการลงทุนไหลออกสุทธิ 168,587 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   โดยมีเอเชียเป็นแหล่ง
รองรับการลงทุนหลักของญี่ปุ่นในปีนี้   มีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 54,926 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ภูมิภาคที่ญี่ปุ่นมี

11 สินค้า “อาหาร” ใช้นิยามตามที่ก่าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปิดฉลากอาหาร (Food Labelling Law)   รวมถึงอาหารประเภทซื้อ
กลับบ้าน (take away)   อาหารที่จัดส่งให้สถานดูแลผู้สูงอายุและโรงเรียน   และอาหารทีส่ั่งให้มาส่ง (delivery) ซึ่งไม่ใช่ประเภท 
catering   ส่าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร อัตราภาษีจะปรับขึ้นเป็นร้อยละ 10 เช่นเดียวกับ
สินค้าประเภทอื่นๆ 
12 เผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) 
13 เนื่องจากเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิค่านวณจากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าหักลบด้วยมูลค่าเงินลงทุนไหลออก เช่น การถอนการลงทุนหรือ
การลดขนาดการลงทุนในญี่ปุ่น   ในกรณีนี้ เมื่อรวมมูลค่าเงินไหลเข้าสุทธิของทุกประเทศแล้ว อาจมีบางประเทศที่เงินลงทุนไหลเข้า
สุทธิติดลบ ซึ่งเกิดจากมูลค่าเงินลงทุนไหลออกมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า   มีผลท่าให้ยอดรวมของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ
ทั้งหมดอาจไม่สะท้อนมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิเป็นรายประเทศ 
14 ในช่วงการจัดท่ารายงานภาวะการลงทุนโดยตรงนี้ JETRO เผยแพร่สถิติเงินลงทุนไหลเข้าและไหลออก จ่าแนกเป็นรายอุตสาหกรรม 
ของญี่ปุ่นเพียง 3 ไตรมาส (มกราคม-กันยายน 2561) เท่านั้น 
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การลงทุนรองลงมา คือ ยุโรป ตามมาด้วยอเมริกากลางและอเมริกาใต้   แต่หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า 
ประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 21,657 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5 ของมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิทั้งหมดของญี่ปุ่น   ส่าหรับประเทศในเอเชีย 
พบว่า ในปี 2561 สิงคโปร์เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง   โดยมีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 
17,965 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมา คือ จีน มูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 10,966 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   และไทย
อยู่ในอันดับที่ 3 มีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 6,680 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ส่าหรับในแง่อุตสาหกรรม จากสถิติพบว่าในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2561 ญี่ปุ่นมีมูลค่าการลงทุนใน
สาขาที่ไม่ใช่การผลิตสูงกว่าสาขาการผลิตอยู่ร้อยละ 76.1   โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 68,901 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
โดยเป็นการลงทุนในสาขาการสื่อสารมากท่ีสุด มีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 34,112 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมา
เป็นสาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก ตามล่าดับ   ในขณะที่ในสาขาการผลิตมีมูลค่า
เงินลงทุนไหลออกสุทธิรวม 39,116 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   โดยสาขา อุปกรณ์ขนส่งเป็นสาขาที่มีการลงทุนมากเป็น
อันดับ 1 มีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 9,127 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ตามมาด้วยสาขา เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม   
และสาขาเครื่องจักรกลไฟฟ้า   

 3. ภาวะการลงทุนญี่ปุ่นในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย15 พบว่า การลงทนุโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นในไทยในปี 2561 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 142,536.23 ล้านบาท   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.4 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นอยู่ที่ 
110,970.94 ล้านบาท   เนื่องจากมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – 
กันยายน) มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิสูงถึง 62,698.62 ล้านบาท   อย่างไรก็ดี มูลค่าการลงทุนได้ลดลงอย่างมาก 
(ร้อยละ 88.4) ในช่วงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) เหลือ 7,264.33 ล้านบาท 

เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นในปี 2561 (ล้านบาท) 

2560 
(รวม) 

2561 
Q1 

ม.ค. – มี.ค. 
Q2 

เม.ย. – มิ.ย. 
Q3 

(ก.ค. – ก.ย.) 
Q4 

(ต.ค. – ธ.ค.) 
รวม 

110,970.94 47,535.90 25,037.38 62,698.62 7,264.33 142,536.23 

 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2562 

15 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2562 
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 4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในปี 2561 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 334 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
74,415.7 ล้านบาท   ซึ่งหากพิจารณาในแง่จ่านวนโครงการ ญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ของไทยเหมือนเช่นทุกปี
ที่ผ่านมา   โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 32.1 ของโครงการลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด   อย่างไรก็ตาม ส่าหรับในแง่
มูลค่าการลงทุน ในปี 2561 ญี่ปุ่นมีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา   เนื่องจากมีโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่จากสหรัฐฯ มูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปีนี้ 

o สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งยังคงเป็นสาขาที่นักลงทุนญี่ปุ่นลงทุนมากที่สุด ทั้งในแง่
จ่านวนโครงการและมูลค่าการลงทุน (จ่านวนโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.7 และมูลค่าการลงทุนคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 61.4)   โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ   อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป็นราย
ประเภทกิจการพบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading Centers: ITC) มากที่สุดจ่านวน 65 โครงการ ซึ่งเป็นแนวโน้มการลงทุนของญี่ปุ่นนับตั้งแต่
ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการก่าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่และปรับปรุงบัญชีประเภท
กิจการในปี 2558 เป็นต้นมา   เพ่ือให้โครงการ ITC นั้นสนับสนุนการด่าเนินการของบริษัทในเครือที่มีการลงทุนในไทย   
ทั้งนี้ การที่ส่านักงานได้ปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ITC และกิจการส่านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
( International Headquarters: IHQ) เป็นกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business 
Center: IBC) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา   ซึ่งมีการก่าหนดขอบข่ายธุรกิจและเงื่อนไขในการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนที่แตกต่างจากเดิม   คาดว่าจะมีผลต่อโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 
2562 

o การลงทุนของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่่ากว่า 50 ล้านบาท)   ขณะที่มีโครงการขนาดใหญ่ 
(มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ   อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ไม่มี
โครงการมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาทขอรับการส่งเสริมการลงทุน   จึงเป็นผลให้มูลค่าการลงทุนในภาพรวมลดลง
ร้อยละ 45.3 แม้จ่านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560   โดยโครงการมูลค่า
สูงสุด 5 อันดับแรกที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในสาขายานยนต์
จ่านวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 19,447 ล้านบาท   ซ่ึงในภาพรวม นักลงทุนญี่ปุ่นมีการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 47.6 ของจ่านวนโครงการจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน   
และมีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 71.9 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นทั้งหมด   
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยที่เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลคาดหวัง    
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ทั้งกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicles: PHEV) และกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles: BEV)16 
ที่มีนักลงทุนญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 11 โครงการ (เป็นกิจการ PHEV 3 โครงการ   และ BEV 8 
โครงการ)   ทั้งนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์   ตามมา
ด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามล่าดับ 

o หากพิจารณาในแง่พ้ืนที่ พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นไม่นิยมลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่่า และพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน   โดยในปี 2561 ไม่มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว   
ขณะที่นักลงทุนญี่ปุ่นมีการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คือ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
เป็นจ่านวนมาก   ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนของญี่ปุ่นมักกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่จังหวัดระยองและชลบุรีมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการก่าหนดพ้ืนที่ EEC   เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ท่าเรือ 
และมีสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส่าหรับโครงการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในพ้ืนที่ดังกล่าว   อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลได้ด่าเนินการโครงการ ตลอดจนออกมาตรการต่างๆ ทั้งในด้านการ

16 กิจการผลิตรถยนต์ PHEV และ BEV สิ้นสดุการให้การส่งเสรมิการลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง   การให้สิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการลงทุน   การผ่อนคลายกฎระเบียบ
เพ่ืออ่านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC   ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
จัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชักจูงการลงทุนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง   โดยในส่วนของส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีการจัดกิจกรรมทั้งในระดับที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ เช่น การจัด
กิจกรรมโรดโชว์ ซึ่งน่าคณะโดยนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดไอจิ และจังหวัดมิเอะ ในช่วงการ
เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 17 -21 กรกฎาคม 2561   และระดับส่านักงานเพ่ือด่าเนินการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนรายสาขา   ท่าให้
นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเชื่อมั่น   ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะลงทุนในพ้ืนที่ EEC เพ่ิมมากข้ึน   ทั้งนี้ 
จากผลการส่ารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจ่าครึ่งหลังของปี 2561 ของหอการค้า
ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese  Chamber of Commerce Bangkok: JCCB)17 พบว่า นโยบาย EEC ที่นักลงทุนญี่ปุ่นเห็น
ว่าเป็นประโยชน์มากท่ีสุด ได้แก่ แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ EEC (เช่น รถไฟความเร็วสูง   โครงการ
ขยายท่าเรือแหลมฉบัง   โครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา)   การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี   
และการยกเว้นอากรขาเข้าส่าหรับเครื่องจักร    

o จากผลการส่ารวจของหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ดังกล่าวข้างต้น พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นมองว่าในภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยยังมีเสถียรภาพดี   โดยค่าดัชนีแนวโน้มทางเศรษฐกิจ (Diffusion Index: DI) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีค่า
เท่ากับ 25   และผู้ตอบแบบส่ารวจในทุกประเภทอุตสาหกรรมประเมินว่าในปี 2562 ยอดขายและก่าไรจะเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งบริษัทจะมีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น   ขณะเดียวกัน มีนักลงทุนญี่ปุ่นที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 แสดงความ
กังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรในสาขาต่ างๆ   อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไทยและ
ญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันภายใต้โครงการความร่วมมือ Industrial Human 
Resource Development Cooperation Initiative ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ่าประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้น โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาของไทย   ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวฝ่ายญี่ปุ่น
ได้ให้ความร่วมมือในหลายรูปแบบ อาทิ การให้ทุนการศึกษา   การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ   รวมถึงการจัดตั้ง
หลักสูตร KOSEN ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรม   นอกจากนี้ ส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือรับสิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) หรือสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนที่ EEC ในกรณีเป็นโครงการในกิจการเป้าหมายที่ตั้งในเขตส่งเสริมในพ้ืนที่ EEC ที่ก่าหนด   โดยไทยคาดหวังให้เกิด
ความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและความน่าดึงดูดของไทย   รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
ของภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทยด้วย 
 

 

 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
เมษายน 2562 

 

 

17 ท่าการส่ารวจระหวา่งวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 โดยจัดส่งแบบสอบถามแก่บริษัทที่เปน็สมาชิก JCC จ่านวน 1,761 
บริษัท   มีบริษัทที่ตอบกลับ 509 บริษัท   คิดเป็นร้อยละ 28.9 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากไต้หวันในประเทศไทยในปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมโครงการลงทุนโดยตรงจาก

ไต้หวันในปี 2561 มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น 
48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของโครงการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 6,018.7 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 28 โครงการ หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 58.3 ของโครงการลงทุนจากไต้หวัน
ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 572.7 ล้านบาท ในขณะที่มี
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป) จ านวน 1 โครงการ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของมูลค่าการลงทุนจากไต้หวัน
ทั้งหมด  

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 19 โครงการ (ร้อยละ 39.5) 
โดยเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
จ านวน 9 โครงการ ตามด้วยกิจการชุบ เคลือบผิว การ
ปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิวที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการชุบ 
เคลือบผิว การปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิวที่ใช้เทคโนโลยี
ระดับพ้ืนฐาน และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ อย่างละ 2 
โครงการ เท่ ากัน  รองลงมา คือ สาขาบริการและ
สาธารณูปโภคจ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 22.9) ได้แก่ 
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ มากที่สุด 8 โครงการ 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 2,375.5 ล้าน
บาท (ร้อยละ 39.4) รองลงมา ได้แก่ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 1,770.5  ล้านบาท (ร้อยละ 
29.4) และสาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
มูลค่า 638.8 ล้านบาท (ร้อยละ 10.6) สาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ มูลค่า 693.5 ล้านบาท (ร้อยละ 
11.5) และสาขาแร่ เซรามิกส์และโลหะขั้นมูลฐาน มูลค่า 
423.2 ล้านบาท (ร้อยละ 7) ตามล าดับ 

 จ านวนโครงการ มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ไต้หวัน 48 
(ร้อยละ 4.6) 

6,018.7  
(ร้อยละ 1) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 1,040 582,558 

         จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา  

             

              มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา   

 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 1 28 
การแพทย์ครบวงจร - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 6 593.5 
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 1 100 
อากาศยาน - - 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 3 445.9 

อิเล็กทรอนิกส์  3 1,742.6 
ยานยนต ์ - - 
การท่องเที่ยว - - 
การแปรรปูอาหาร 2 192.9 

รวมทั้งสิ้น 16 3,102.9 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย      
o โครงการลงทุนจากไต้หวันที่ยื่นขอส่งเสริมในเขตพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรม มีจ านวน 12 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล 
จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจ านวน
โครงการจากไต้หวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมี

เกษตร 10%
เหมืองแร่ 2%

อุตเบา4%

โลหะ/
เครื่องจักร 

40%       

E&E 8%

เคมีภัณฑ์ 
13%

บริการ 23%

เกษตร 11%

เหมืองแร่ 7% 

อุตฯเบา 1%
โลหะ/

เครื่องจักร 
39%       

E&E 29%
เคมีภัณฑ์ 10% บริการ 2%
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มูลค่าการลงทุนรวม 3,102.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
51.5 ของปริมาณเงินลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด 

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ จ านวน 6 โครงการ รองลงมา คือ อุตสาหกรรม
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนสาขาละ 3 โครงการเท่ากัน 
ทั้งนี้ หากพิจารณาโดยใช้มูลค่าเงินลงทุนเป็นหลักจะพบว่า 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุน
มากที่สุด 1,742.6 ล้านบาท ตามด้วยปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์  593 . 5  ล้ านบาท และการ เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 445.9 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของโครงการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 1,357.4 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก พ้ืนที่จังหวัดระยอง 

o โครงการลงทุนจากไต้หวันขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 1 
โครงการ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             98



   

ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม  
o โครงการลงทุนโดยตรงจากไต้หวันได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนทั้ งสิ้น 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 7,504.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) 
จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 636.7 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 8.4 ของโครงการลงทุนจากไต้หวัน
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ โครงการขนาดกลาง (มูลค่า 100-
499 ล้านบาท) จ านวน 14 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
2,513.4 ล้านบาท (ร้อยละ 33.4) ในขณะที่มีโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 
3.5) มีมูลค่าการลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 2,632 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุดเป็นกิจการผลิตยางนอก/ยางในรถจักรยาน มูลค่า 
1,532 ล้านบาท 

o โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 25 โครงการ 
(ร้อยละ 43.8) โดยเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้ง
ชิ้นส่วนโลหะ จ านวน 10 โครงการ ตามด้วยกิจการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซม
แม่พิมพ์ จ านวน 6 โครงการ รองลงมา คือ สาขาบริการ
และสาธารณูปโภค จ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 19.2) 
โดยเป็นกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ มากที่สุด 6 
โครงการ  และสาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร จ านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 12.2) 

o ในแง่มูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่ารวม 
3,540.2 ล้านบาท (ร้อยละ 47.1) โดยในสาขาย่อยจะอยู่
ในกิจการผลิตยางล้อส าหรับยานพาหนะมากที่สุ ด 
รองลงมา ได้แก่ สาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 
1,308.9 ล้านบาท (ร้อยละ 17.4) สาขาย่อยอยู่ในกิจการ
น าวัสดุที่ไม่ใช่แล้วกลับมาใช้ใหม่มากที่สุด  และสาขา
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่า 818.8 ล้าน
บาท (ร้อยละ 10.9) สาขาย่อยอยู่ในกิจการผลิตหรือถนอม
อาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารหรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

     ไต้หวัน 
57  

(ร้อยละ 6.2) 
7,504.6  

(ร้อยละ 2.9) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

914 255,605 
       

       
        จ านวนโครงการได้รับการส่งเสริม แยกรายสาขา  

 

      

      มูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม แยกรายสาขา  

 
ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
o โครงการไต้หวันที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่

ประเทศทั้งสิ้นปีละ 20,037.8 ล้านบาท โดยสาขาผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จะก่อให้เกิดรายได้จาก
การส่งออกมากท่ีสุด 12,407.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.9 
ของรายได้จากการส่งออกต่างประเทศที่คาดการณ์ทั้งหมด 
รองลงมาได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเบา มีการส่งออกสร้าง
รายได้ปีละ 2,307.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ

    การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย  
o โครงการลงทุนจากไต้หวันลงทุน ในเขตพ้ืนที่นิ คม

อุตสาหกรรมจ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.8 
ของโครงการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวม 3,207.2 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 42.7 ของมูลค่าการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด 

เกษตร 12% เหมืองแร่ 2%

อุตฯเบา 9%

โลหะ/เครื่องจักร 
44%       

E&E 5%

เคมีภัณฑ์ 9% บริการ 19%

เกษตร 11%

เหมืองแร่ 7%

อุตฯเบา 3%
โลหะ/เครื่องจักร 

47%       

E&E 8%
เคมีภัณฑ์ 6%

บริการ 17%
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  โครงการลงทุนจากไต้หวัน 10 อันดับแรก ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 
 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ 
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์      
(ไทยแลนด์)  จ ากัด (มหาชน) 
 

ยางนอกรถจักรยาน/ยางใน
รถจักรยาน 

ขยาย สมุทรปราการ 

บริษัท อีโค่ อินฟินิค จ ากัด คาร์บอนแบล็ค/ น้ ามันสังเคราะห์ ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
(โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี 
 

บริษัท เทคแมน 
อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

External Hard Disk Drive ใหม่ อุตสาหกรรมบริษัท          
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด 
(มหาชน) พระนครศรีอยุธยา 

บริษัท โรยัล เทคโนโลยี   
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

Ceramics Substrate ส าหรบั
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ขยาย ฉะเชิงเทรา 

บริษัท แม็กซิส  
อินเตอร์เนชั่นแนล  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ยางยานพาหนะ/ยางผสม ขยาย นิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง 
 

บริษัท สวูน ฉยาน  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

แม่พิมพ์ / การซ่อมแซมแม่พิมพ์ ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
สมุทรปราการ 
 

บริษัท เกรท สเปซ จ ากัด บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น ขยาย สมุทรสาคร 
 

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง 
อินดัสทรี จ ากัด 

ชิ้นส่วนอลูมิเนียม เช่น Cylinder 
Head และ Valve Body 

ขยาย ชลบุร ี
 
 

บริษัท ไคชิน อุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ผลิต Mold & Die / ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ / ซ่อมแซม Mold & Die 

ใหม่ ชลบุร ี
 
 

บริษัท น าเชา (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

ข้าวสุกพร้อมรับประทาน ขยาย ราชบุรี 

โดยส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง 

o โครงการลงทุน 5 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก     
มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,503.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
20 ของมูลค่าการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน เช่น กิจการผลิตน้ ามันสังเคราะห์ มูลค่า 
1,100 ล้านบาท กิจการผลิตผัก ผลไม้แช่แข็ง มูลค่า 135 
ล้านบาท กิจการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติส าหรับงานอุตสาหกรรม 
โดยกิจการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 
 
 

สาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ปีละ 1,854.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 
8,415.4 ล้านบาทต่อปี โดยสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง ใช้วัตถุดิบมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 
4,903.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.2 ของโครงการที่ใช้
วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติกและกระดาษ ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 1,309.3 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของโครงการที่ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศทั้งหมด และสาขาบริการและสาธารณูปโภค ใช้
วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 722.2 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 8.5) 
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 ภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันในปี 2561 

ส านักงบประมาณการบัญชีและสถิติแห่งชาติของไต้หวัน (Directorate General of Budget, Accounting 
and Statistics - DGBAS) รายงานสภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันว่า ในปี 2561 ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในไตรมาสที่ 1 เติบโตร้อยละ 3.1 และร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 2 ก่อนจะลดลงมาที่ร้อยละ 2.3 ในไตรมาสที่ 3 
และปรับตัวลดลงมาที่ร้อยละ 1.7 ในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปี 2561 เติบโตที่ร้อยละ 2.6 
ทั้งนี้ สาเหตุที่ GDP เติบโตลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคภายในประเทศลดลง  และ
การชะลอตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
สื่อสาร อาทิเช่น บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิ
คอนดัคเตอร์รายใหญ่ของโลก ตัดสินใจลดการลงทุนทั้งปี ซ่ึงอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่
ไต้หวันมีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ในขณะที่การลงทุนในภาคเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ิม
มากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ภาคการส่งออกปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน อยู่ที่ร้อยละ 1.2  โดยเฉพาะการลดลงของการส่งออกทาง
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ในขณะที่ความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้
มีการน าเข้าสินค้าดังกล่าวมากขึ้น ภาพรวมการน าเข้าปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.2 

ทั้งนี้  DGBAS คาดการณ์เศรษฐกิจไต้หวัน ในปี 2562 ว่า เศรษฐกิจจะเติบโตที่ร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับปัจจัยการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาที่ก าลังด าเนินกับประเทศจีน และคาดการณ์ว่า 
ไต้หวัน ซึ่งพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลักมีแนวโน้มการส่งออกในปี 2562 ขยายตัวคงที่ เนื่องมาจากผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และราคาน้ ามัน ในขณะที่ความต้องการสินค้าเทคโนโลยี โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน มีแนวโน้ม
จะปรับตัวลดลง ส่งผลให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมที่เป็นพ้ืนฐาน
ในการผลิต มีแนวโน้มจะเติบโตเพียงเล็กน้อยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากรายงาน Doing Business 2018 ซึ่งจัดท าโดย
ธนาคารโลก มีการจัดอันดับประเทศที่มีความเป็นมิตรในการท าธุรกิจมากที่สุด (Ease of Doing Business Ranking) 
พบว่า ไต้หวันได้รับการจัดอยู่ในล าดับที่ 15 ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารกลางไต้หวันยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อย
ละ 1.3 ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยให้เหตุผลว่า การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ดังกล่าว มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

รัฐบาลไต้หวันภายใต้การน าของประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน (Tsai Ing-wen) ก าหนดนโยบายมุ่งสู่ใต้ (South 
Bound Policy) เพ่ือส่งเสริมให้ชาวไต้หวันมีการสร้างความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากข้ึน ในด้าน
ต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา และวัฒนธรรม เพ่ือลดโอกาสที่ไต้หวันต้องพ่ึงพาจีน มีการ
จัดท าแผนระยะ 5 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ และก าหนดประเทศเป้าหมายส าหรับการด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวไว้ 18 ประเทศ โดยจะเริ่มสร้างความร่วมมือกับ 6 ประเทศเป็นการน าร่อง ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. ความร่วมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เน้นการสร้างความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริม
การค้า บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานและให้การสนับสนุนทางการเงิน 

2. การแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 
3. การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู้ 
4. การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบัน หน่วยงานต่างๆ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
 
 ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของไต้หวันในปี 2561 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในไต้หวัน     
กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (Ministry of Economic Affairs) รายงานว่าในปี 2561 มีจ านวนโครงการลงทุนที่

ได้รับอนุมัติในไต้หวันทั้งสิ้น 3,621 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการลงทุนดังกล่าว
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งในแง่ของจ านวนโครงการและมูลค่าการลงทุน โดยจ านวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 6 และมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.2 การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต ภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร 
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และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน รายงานภาพรวมการลงทุนของโครงการขนาด
ใหญ่ในไต้หวันว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามนโยบายเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 5+2 ของรัฐบาล (5+2 Industrial 
Innovation Plan) ได้แก่ อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ Internet อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลอัจฉริยะ อวกาศและกลาโหม อุตสาหกรรมเกษตรแผนใหม่ และอุตสาหกรรม
เกษตรหมุนเวียน เป็นต้น 

ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากจีนในไต้หวัน มีจ านวนโครงการลงทุน 141 โครงการ มีมูลค่า 231 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 นอกจากนี้ เนื่องจากจีนมีการพิจารณาการปรับเกณฑ์การเก็บ
ภาษี (Tariffs) ในสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนไต้หวันที่ด าเนินธุรกิจในจีนแล้ว  
นักลงทุนไต้หวันจึงเริ่มให้ความสนใจย้ายฐานการผลิตจากจีนกลับมาสู่ไต้หวันมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แสดงความสนใจไป
ลงทุนในภาคเหนือของไต้หวัน โดยเฉพาะเมืองเถาหยวน (Taoyuan) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการ
ลงทุน มีสนามบินนานาชาติรองรับและมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวย มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่ ากว่าไทเป โดย
ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น iPhone assembler Pegatron Corp. บริษัท 
Compal Electronics Ins. ซึ่งเป็นบริษัทไต้หวันผู้ผลิต Apple Watches และ iPads และบริษัท Apple Supplier 
Inventec ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าให้แอปเปิ้ล เช่น AirPods ก็มีการย้ายฐานการผลิตไปสู่เมืองเถาหยวนเช่นกัน นอกจากนี้  
บริษัท Quanta Computer Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ Macbook และนาฬิกา Apple Watch ขนาด
ใหญ่ของไต้หวัน ก็ก าลังพิจารณาการย้ายฐานการผลิตแห่งใหม่นอกเหนือจากจีนด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ ประเทศที่เข้ามาลงทุนในไต้หวันสูงที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ (มูลค่า 3.4 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ญี่ปุ่น (1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เยอรมนี (642 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สหราชอาณาจักร ซามัว ฮ่องกง 
สหรัฐอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ตามล าดับ  

2. การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน 
ในปี 2561 การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน (ยกเว้นจีน) มีจ านวนโครงการลงทุนทั้งสิ้น 638 โครงการ 

มูลค่าการลงทุนรวม 14.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 27 ในแง่ของจ านวนโครงการ และเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 23.5 ในแง่ของมูลค่าการลงทุน โดยนักลงทุนไต้หวันส่วนใหญ๋ให้ความสนใจไปลงทุนในพ้ืนที่ในทวีปอเมริกากลาง 
และอเมริกาใต้ โดยลงทุนในแถบทะเลแคริเบียนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทวีปเอเชีย โดยลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง
และสิงคโปร์ ตามล าดับ และลงทุนในทวีปอเมริกาเหนือ โดยลงทุนในสหรัฐอเมริกามากที่สุด และลงทุนในทวีปยุโรป  
ตามล าดับ นักลงทุนไต้หวันส่วนใหญ่ให้ความสนใจไปลงทุนในสาขาการเงินและการประกันภัยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ภาคการผลิต ภาคการค้า เหมืองแร่ การคมนาคมขนส่ง การให้บริการด้านคลังสินค้าและการจัดเก็บ (storage) เป็นต้น 

ในส่วนของภาพรวมการลงทุนของไต้หวันในจีน ในปี 2561 มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติการลงทุนทั้งสิ้น 
726 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25.1 มีมูลค่าการลงทุนรวม 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงลงจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.1 โดยไต้หวันลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกของจีนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ภาคใต้และ
ภาคเหนือ ตามล าดับ 

ในระหว่างปี 2562-2564 รัฐบาลไต้หวันมีการด าเนินนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักลงทุนไต้หวันที่ด าเนินกิจการใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนไต้หวันประมาณ 60 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีการตั้งฐานการผลิตและมีศูนย์กลางการให้บริการอยู่ใน
ประเทศจีนและได้รับผลกระทบดังกล่าว ประสงค์จะย้ายฐานการผลิตกลับมาลงทุนในไต้หวัน โดยรัฐบาลจะสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นของไต้หวัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักลงทุนที่ประสงค์จะย้ายฐานการผลิตกลับมาไต้หวัน 
อาทิ ที่ดิน โดยมีการจัดหาพ้ืนที่ และเงื่อนไขการให้เช่าเป็นกรณีพิเศษ แรงงาน ซึ่งรัฐบาลจะช่วยจัดหาแรงงานเพ่ือป้อน
ให้แก่บริษัทเหล่านี้ ในภาคการเงิน มีการจัดเตรียมงบประมาณในการให้สินเชื่อส าหรับนักลงทุนที่ประสงค์จะกลับมา
ลงทุนในไต้หวัน รวมถึงมีการให้ค าปรึกษาในด้านการเสียภาษีและให้ความช่วยเหลือในด้านระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ น้ าและไฟฟ้า ให้รองรับต่อการด าเนินกิจการ ซึ่งรัฐบาลมองว่า การด าเนินการดังกล่าว เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือธุรกิจของนักลงทุนและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้  บริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวันหลายราย อาทิ Delta Electronics บริษัท New Kinpo Group และบริษัท Merry 
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Electronics Co. ประกาศจะย้ายฐานการผลิตไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากข้ึน แทนการขยายการลงทุนในประเทศ
จีน ซึ่งนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล น่าจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนของไต้หวันในอนาคตได้  

 ภาวะการลงทุนของไต้หวันในไทย 
 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากไต้หวันในไทยปี 2561 มีมูลค่า 4,430 
ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าการลงทุน 24,336 ล้านบาท 
 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 

 วิเคราะห์ภาวะการลงทุนจากไต้หวันที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ในปี 2561 ไต้หวันยังคงเป็นประเทศเป้าหมายที่ส านักงานต้องการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนเช่นเดียวกับปีที่
ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ชักจูงและส่งเสริมการลงทุนของทั้งจากส่วนกลางและส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน   
ณ กรุงไทเป อย่างสม่ าเสมอ อาทิ การจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและน าเสนอโอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้นัก
ธุรกิจไต้หวันได้รับทราบ การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ การพบปะนักธุรกิจชาวไต้หวันที่มีความสนใจมาลงทุนหรือร่วม
ทุนในประเทศไทยเป็นรายบริษัท เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 
2562 ส านักงานได้ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนจากท่ีมีศักยภาพไต้หวันมาลงทุนในไทย เช่น 
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือแพทย์ ดิจิทัล และ สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) เป็นต้น 

จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) การลงทุน
ของไต้หวันในไทยที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34 ของจ านวนโครงการจากไต้หวันทั้งหมดที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุน รองลงมา ได้แก่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ จ านวนสาขา
ละ 39 โครงการเท่ากัน คิดเป็นสาขาละร้อยละ 16.3 ทั้งนี้ มีบริษัทของไต้หวันรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนแล้ว เช่น บริษัท 
Hwa Fong Rubber ผลิตยางนอก/ยางในรถจักรยาน บริษัท Maxxis Internationl ผลิตยางรถยนต์และชิ้นส่วน บริษัท 
Gintech ผลิตเซลส์แสงอาทิตย์ และบริษัท Tatung ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ในส่วนของมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามากที่สุด โดยมีมูลค่า 
15,920.9 ล้านบาท (ร้อยละ 40.4) เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 
9,822 ล้านบาทได้รับการส่งเสริม รองลงมาได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 10,140.9 
ล้านบาท (ร้อยละ 25.7) เนื่องจากมีโครงการผลิตยางนอก/ยางในรถจักรยาน มูลค่า 1,532 ล้านบาทได้รับการส่งเสริม 
จะเห็นได้ว่า แม้มูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทไต้หวันส่วนหนึ่งได้ให้
ความสนใจลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมากขึ้น ซึ่งเป็นสาขา เป้าหมายที่ส านักงานให้
ความส าคัญเช่นกัน จึงเป็นโอกาสอันดีในการชักจูงการลงทุนจากบริษัทไต้หวันที่มีศักยภาพให้ลงทุนในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
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 ในปี 2561 มีโครงการจากไต้หวันที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จ านวน 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 
1,503.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 โครงการ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

ในปี 2561 จ านวนของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามนโยบายของรัฐบาล มีจ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ มูลค่ารวม 3,102.9 ล้านบาท โดยโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
ภายใต้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีมากท่ีสุด 6 โครงการ มูลค่ารวม 593.5 ล้านบาท เช่น กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่
มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น มูลค่ารวม 152 ล้านบาท และหากมองในแง่ของมูลค่า
เงินลงทุน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมมีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด โดยมีมูลค่ารวม 
1,742.6 ล้านบาท จากจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจ านวน 3 โครงการ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลและ
การให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัล ก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะสามารถชักจูงการลงทุนจากไต้หวันได้มากขึ้น เนื่องจาก
ไต้หวันมีความเชี่ยวชาญและมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ภายในประเทศ มีการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพ่ิม จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะชักจูงการลงทุนจากไต้หวันให้เข้ามาลงทุนในสาขา
ดังกล่าวเพ่ือต่อยอดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่นักลงทุนสองฝ่ายต่อไป 

นอกจากนี้ ไต้หวันได้ก าหนดแผนพัฒนาประเทศระหว่างปี ค.ศ. 2017-2020 ซึ่งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง มี Value chain มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบในประเทศและมี
การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือกับไทยภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 จึงเป็น
โอกาสที่ไทยจะสามารถสร้างความร่วมมือกับไต้หวันมากยิ่งขึ้น โดยแผนพัฒนาประเทศดังกล่าวของไต้หวัน ก าหนด
เป้าหมายไว้ ดังนี้ 

 ยกระดับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ 
 พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐบาลและภาคการเงิน 
 พัฒนาสังคมที่เท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
 เปิดกว้างในภาคการศึกษา วัฒนธรรม 
 สร้างความสมดุลและความยั่งยืนภายในภูมิภาค 
 สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ส าหรับแนวโน้มการลงทุนของไต้หวันในไทยในปี 2562 คาดว่า การลงทุนจากไต้หวันในไทยจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
นักลงทุนไต้หวันจะให้ความสนใจลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการที่ไต้หวันมี
ศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ยังไม่มีโครงการจากไต้หวันยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในสาขาการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นสาขาท่ีไต้หวันให้ความส าคัญและมีศักยภาพในการออกมาลงทุน จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะ
เชิญชวนนักลงทุนไต้หวันให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น เพ่ือสร้างความร่วมมือและรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระดับสูงจากไต้หวันต่อไป 

   

_________________________ 
 
 

           
        กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

          เมษายน 2562 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรง
จากสหรัฐอเมริกาในปี 2561 มีจ านวนโครงการยื่นขอ
ส่งเสริมจ านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 333,955.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
57.3 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 24 โครงการ หรือ      
คิดเป็นร้อยละ 63.2 ของโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ 
ทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนรวม 290.1 ล้านบาท  ทั้งนี้      
มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 10,000 
ล้านบาท) จากสหรัฐฯ ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 
2561 จ านวน 1 โครงการ  

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาบริการและสาธารณูปโภค 
โดยมีจ านวนโครงการลงทุนเท่ ากันที่ สาขาละ 10 
โครงการ (ร้อยละ 26.3) ส าหรับสาขาบริการและ
สาธารณูปโภคจะเป็นการลงทุนในกิจการสนับสนุน
ก ารค้ าแ ล ะก ารล งทุ น  (Trade and Investment 
Support Office: TISO) มากที่สุด (จ านวน 4 โครงการ)  
รองลงมาคือสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 6 โครงการ     (ร้อยละ 15.8) 
สาขาอุตสาหกรรมเบา จ านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 
13.2) และสาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ สาขาละ 3 
โครงการ (ร้อยละ 7.9)  

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ  โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 
326,255.5 (ร้อยละ 97.7) ส าหรับสาขาการลงทุนที่มี
มู ลค่ าสู งรองลงมา ได้ แก่  สาขาผลิ ตภัณ ฑ์ โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 3,280.6      
ล้ านบ าท  (ร้ อยละ  1 ) และสาขา อุ ตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 2,182.7 
ล้านบาท (ร้อยละ 0.7)     

 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา  38 (3.7%) 333,955.1 (57.3%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

1,040 582,558 

 
จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 
 

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

 
 
 
 

เกษตรกรรม
7.9% แร่และเซรามิกส์

2.6% อุตสาหกรรมเบา
13.2%

โลหะ/เคร่ืองจักร
15.8%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

26.3%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
7.9%

บริการ
26.3%

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

0%

เกษตรกรรม
0.3%

แร่และเซรามิกส์
0.1%

อุตสาหกรรมเบา
0.1% โลหะ/เคร่ืองจักร

1% เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

0.7%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
97.7%

บริการ
0.1%

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

0%
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อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการ
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.3 ของจ านวน
โครงการจากสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด      
มีมูลค่าการลงทุนรวม 332,931.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.7 ของปริมาณ เงินลงทุนจากสหรัฐฯ 
ทั้งหมด  

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด (8 โครงการ) 
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดคือ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์  มูลค่ารวม 
326,255.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 ของมูลค่าการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

o  มีโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน ใน เขต พ้ืนที่ นิ คม อุตสาหกรรม  จ านวน 7 
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.4 ของโครงการลงทุน
จากสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 
โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3,923 ล้านบาท ส่วนใหญ่
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 8 20.3 

การแพทย์ครบวงจร 1 8.0 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3 326,255.5 
เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ 

- - 

อากาศยาน - - 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1 30.0 

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  2 2,162.3 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 3 3,195.6 

การท่องเที่ยว 1 40.0 
การแปรรูปอาหาร 2 1,220 
รวมทั้งสิ้น 21 332,931.9 
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม 

o โครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งสิ้น 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
18,257.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน    
25 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.8 ของโครงการ
ลงทุนจากสหรัฐฯ ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 306.7    
ล้านบาท และมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 
10,000 ล้านบาท) จากสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนจ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 11,481.6 
ล้านบาท  

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสาขา
บริการและสาธารณูปโภคโดยมีจ านวนโครงการลงทุน
เท่ากันที่สาขาละ 11 โครงการ (ร้อยละ 29) ส าหรับสาขา
บริการและสาธารณูปโภคจะเป็นการลงทุนในกิจการ
ส นั บ ส นุ น ก า รค้ า แ ล ะก า รล งทุ น  (Trade and 
Investment Support Office: TISO) มากที่สุด (จ านวน 
3 โครงการ)  รองลงมาคื อสาขาผลิ ตภั ณฑ์ โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนส่ง จ านวน 7 โครงการ      
(ร้อยละ 18.4) และสาขาเกษตรและผลิ ตผลจาก
การเกษตร จ านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 13.2) สาขา
อุตสาหกรรมเบา จ านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 5.2)  

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่ องจั กร และอุปกรณ์ ขนส่ ง  มู ลค่ ารวม 
12,101.9 ล้านบาท (ร้อยละ 66.3) เนื่องจากมีโครงการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles-
HEV) และชิ้นส่วน มูลค่า 11,481.6 ล้านบาท ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงรองลงมา 
ได้แก่ สาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่ารวม 
5,056.8 ล้านบาท (ร้อยละ 27.7) สาขาแร่ เซรามิกส์ และ
โลหะขั้นมูลฐาน มูลค่ารวม 519.9 ล้านบาท (ร้อยละ 2.8) 
และสาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่ารวม 368.6 
ล้านบาท (ร้อยละ 2) ตามล าดับ 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา 38 (4.2%) 18,257.3 (7.1%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

  914    255,605 

 
   จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)    

 
                 

มูลค่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                     (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม
13.2%

แร่และเซรามิกส์
2.6%

อุตสาหกรรม
เบา

5.2%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
18.4%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

29%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
2.6%

บริการ
29%

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

0%

เกษตรกรรม
27.7%

แร่และเซรา
มิกส์
2.8%

อุตสาหกรรม
เบา

0.5%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
66.3%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

0.2%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
0.5%

บริการ
2%

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

0%
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โครงการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ ที่มีขนาดการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ ในปี 2561 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
จังหวัดระยอง 

บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์  
(ประเทศไทย)  จ ากัด 

อาหารสัตว์เลี้ยง ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์  จ ากัด สิ่งปรุงแต่งอาหาร ใหม่ อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัท แม็คคอร์มิค  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

สิ่งปรุงแต่งอาหาร ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท โรยัล เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

Ceramics Substrate ส าหรบั
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ขยาย อ าเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด โครงสร้างโลหะส าหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 

ขยาย อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท ไทย ฟรีซ ดราย จ ากัด อาหารหรือพืชผักผลไม้อบแห้ง
แช่แข็ง 

ขยาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

บริษัท กรีนเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น 
Automatic Pulp Molding 
Machine เป็นต้น 

ขยาย เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท โนวัส อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

กิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ทีอาร์ดับบลิว สเทียริ่ง 
แอนด์ ซัซเพนชั่น จ ากัด 

เข็มขัดนิรภัย / Buckles ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการจากสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้าง
รายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 22,509 ล้านบาท โดย
มูลค่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67) มาจากสาขาอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน  ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ทั้งสิ้น 15,039 ล้านบาท   

o  โครงการจากสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศคิดเป็นมูลค่า 22,637 ล้านบาทต่อปี โดย
มูลค่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86) มาจากกิจการในสาขา
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  

 

o มีโครงการได้รับส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน     
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 12 
ล้านบาท โดยเป็นกิจการซ่อมอากาศยาน  
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ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในป ี2561 

ในปี 2561 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.9 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยในปี 
2561 GDP มีมูลค่า 20.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2561 นับเป็นการขยายตัว
ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 แม้ว่าในปีนี้สหรัฐฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ความตึงเครียด    
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และภาวะปิดหน่วยงานราชการ (Government shutdown) ของรัฐบาลสหรัฐฯ 
เป็นต้น ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้แก่ การใช้จ่ายของผู้บริโภค การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การส่งออก การใช้จ่ายของภาครัฐ และการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน     

เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในรายไตรมาส (แผนภูมิที่ 1) จะเห็นว่า  ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 
GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจาก     
การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ขยายตัวน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2556  การชะลอตัวของการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน 
และการขาดดุลทางการค้ามากกว่าที่คาดการณ์ไว้  อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี โดย GDP ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1  แรงหนุนส าคัญอยู่ที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาค
ธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นจากนโยบายปฏิรูปภาษีซึ่งปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ประกอบกับการใช้จ่าย
ของภาครัฐที่สูงขึ้น และการส่งออกปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.3 เนื่องจากสหรัฐฯ เร่งส่งออกถ่ัวเหลืองไปยังจีนก่อนที่จะ
ถูกรัฐบาลจีนเก็บภาษีน าเข้าในอัตราที่สูงขึ้น  ส าหรับไตรมาสที่ 3 GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4  ซึ่งยังคง
เป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนส าคัญจากนโยบายปฏิรูปภาษีที่ท าให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการ
ลงทุนปรับตัวดีขึ้น ในส่วนของการส่งออกได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีน าเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ของจีน ท าให้
ตัวเลขการส่งออกลดลงร้อยละ 4.9 ส าหรับไตรมาสที่ 4 GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.6 แม้จะขยายตัว
ลดลงจากไตรมาสที่ 3 แต่สูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้เดิมที่ร้อยละ 2.2 – 2.3 โดยมีแรงหนุนส าคัญจากการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภค การส่งออก การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน และการ
ใช้จ่ายของภาครัฐ แต่ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสนี้คือการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 ส่งผลให้เกิดการ
ขาดดุลการค้า รวมถึงการลดลงของการใช้จ่ายของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น และการลงทุนในที่อยู่อาศัย   ทั้งนี้ 
ในปี 2561 อัตราการว่างงานเฉลี่ยของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 ที่มีอัตราว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 4.3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2561 มีการจ้างงานใหม่จ านวน 2.6 ล้านงาน เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2560 ที่มีการจ้างงานใหม่จ านวน 2.2 ล้านงาน  

แผนภูมิที่ 1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP)  
ของสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  

 
ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 
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มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 อันเป็นผลมาจาก
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทั้งสองฝ่ายขึ้นภาษีน าเข้าตอบโต้กันในสินค้าหลายรายการ ซึ่งสหรัฐฯ 
จะได้รับผลกระทบหากสินค้าที่ขึ้นภาษีน าเข้านั้นไม่สามารถน าเข้าจากแหล่งอ่ืนนอกจากจีนได้ หรือเป็นสินค้าที่หาก
น าเข้าจากแหล่งอ่ืนแล้วจะท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ในระยะยาว  นอกจากนี ้เหตุการณ์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะปิดหน่วยงานราชการ (Government shutdown) 
เป็นเวลา 35 วัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 อันเนื่องมาจากการที่สภาคองเกรสปฏิเสธการอนุมัติ
งบประมาณก่อสร้างก าแพงก้ันชายแดนสหรัฐฯ – เม็กซิโก ซ่ึงท าให้งบประมาณของหลายหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรร
ไปด้วยนั้น จะส่งผลให้เม็ดเงินจากการใช้จ่ายภาครัฐและของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหายไปเป็นมูลค่า 1.8 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยส านักงานงบประมาณแห่ งสภาคองเกรสสหรัฐฯ (the Congressional Budget Office - CBO) 
คาดการณ์ว่าเหตุการณ์ Shutdown ดังกล่าวจะส่งผลลบต่ออัตราการขยายตัวของ GDP ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 
ร้อยละ 0.2 ด้วย  ทั้งนี้ พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยังคงต้องหาทางออกร่วมกันในเรื่องงบประมาณการสร้าง
ก าแพงดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา Shutdown อีกครั้ง ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยถ่วงของเศรษฐกิจ และอาจท าให้ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลง ตลอดจนส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ   

ในปี 2562 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะ
ชะลอตัวลงร้อยละ 2.5 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นทางการคลัง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และอุปสงค์ใน
ประเทศที่แข็งแกร่งจะท าให้มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งน าไปสู่การขาดดุลการค้าที่สูงขึ้น  อย่างไรก็ดี การปรับลดภาษี    
เงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของรัฐบาลตามนโยบายการปฏิรูปภาษีซึ่งได้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2561 
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายทั้งในภาคครัวเรือนและภาคเอกชน  ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2562 จะยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบาย
การค้าของสหรัฐฯ เศรษฐกิจของจีนและยุโรปที่มีแนวโน้มขยายตัวลดลง และ Brexit  เป็นต้น  โดยการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในช่วงปี 2562 ของสหรัฐฯ ดังกล่าว คาดว่าจะต่ ากว่าที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 3 

 World Bank คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2563 และ 2564  ว่าจะชะลอตัวลงอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 1.7 และ 1.6 ตามล าดับ เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่ลดลง มาตรการกระตุ้นทางการคลังที่   
ลดน้อยลง ประกอบกับภาษีการค้าที่สูงขึ้นส่งผลในทางลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ส่งออกและการลงทุน ทั้งนี้ ส านักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐฯ (the Congressional Budget Office - 
CBO) ประเมินว่านโยบายปฏิรูปภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้  อาจท าให้สหรัฐฯ 
ขาดดุลการคลังในช่วงปี 2561 – 2570 ประมาณ 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ               

ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในป ี2561 

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา  
ในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 40 เหลือเพียง

292 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ   โดยในปี 2558 และปี 2559 เป็นช่วงที่มีการไหลเข้าของเงินลงทุนสูงถึง 482 และ 486 
พันล้ าน เหรียญสหรัฐฯ  ตามล าดับ  โดยจากข้อมูลของ The United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) การลดลงของเงินลงทุนไหลเข้าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการถอนการลงทุนของบริษัท  
ข้ามชาติเพ่ือลดหนี้สินของบริษัท รวมทั้งความเข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการป้องกันไม่ให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายทาง
ภาษีโดยวิธีควบรวมกิจการในสหรัฐฯ  แม้ว่าเงินลงทุนไหลเข้าจะลดลงในปี 2560 ก็ตาม แต่สหรัฐฯ ยังคงเป็นแหล่ง
รองรับการลงทุนอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากมีตลาดผู้บริโภคในประเทศขนาดใหญ่ มีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนใน
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ระดับสูง และมีกฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อการลงทุนในด้านนวัตกรรมและการวิจัย
และพัฒนา (แผนภูมิที่ 2) 

แผนภูมิที่ 2: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ในช่วงปี 2550 – 2560 
(หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC    

ณ ปี 2560  สหรัฐฯ มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมมากกว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 56 (แผนภูมิที่ 3) 

แผนภูมิที่ 3: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม ปี 2555 - 2560   
(หน่วย: ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC    

ณ ปี 2560 มีเงินลงทุนสะสมในสาขาการผลิตมากที่สุดอยู่ที่ 1,607 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา
คือสาขาการเงินและการประกันภัย 539 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสาขาการค้าส่ง 425 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
(แผนภูมิที่ 4) 
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แผนภูมิที่ 4: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม ณ ปี 2560  
แยกตามรายสาขา (หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

 

ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC    

จากสถิตกิารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม ณ ปี 2560 สหราชอาณาจักรเป็นนักลงทุนรายใหญ่
ที่สุดที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ โดยมีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 615 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  รองลงมาคือแคนาดา เงินลงทุน
สะสม 524 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เงินลงทุนสะสม 477  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเยอรมนี  เงินลงทุนสะสม 
406 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (แผนภูมิที่ 5) 

แผนภูมิที่ 5: ประเทศที่มีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐฯ มากที่สุด 8 ประเทศ ณ ปี 2560 
(หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

 

ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC   
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ในปี 2561 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสหรัฐฯ รวม 251.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 9.2  โดยไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 มีเงินลงทุนไหลเข้า 57.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  และ
ในไตรมาสที่ 2  มีสถิติเงินลงทุนไหลเข้าติดลบ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ก่อนจะมีเงินลงทุนไหลเข้า 117.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งนับเป็นไตรมาสที่มีเงินลงทุนไหลเข้ามากที่สุดในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และใน     
ไตรมาสที่ 4 มีเงินลงทุนไหลเข้า 79.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 1)  ทั้งนี้ จากผลส ารวจ FDI Confidence 
Index ของ A.T. Kearney’s ในปี 2561  พบว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะเข้าไปลงทุนในสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง  
เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดใหญ่ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการออกนโยบายลดภาษี
เงินได้นิติบุคคล และนโยบาย America First มีส่วนช่วยดึงดูดให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ เพ่ือรักษา
ตลาดในสหรัฐฯ 

ตารางท่ี 1: มูลค่าการลงทุนต่างประเทศสุทธิในสหรัฐฯ ปี 2560 - 2561 

การลงทุนโดยตรง   
จากต่างประเทศสุทธิ 

2560 

รวม 

2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

มูลค่าการลงทุนรวม 
(พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ) 

277.3 57.2 -2.1* 117.5 79.2 251.8 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce  
หมายเหตุ: *ตัวเลขติดลบ หมายถึง ในช่วงเวลานั้นๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ ากว่าการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วน    
การถือหุ้น การถอนเงินลงทุน การประสบผลขาดทุนของธุรกิจในเครือหรือสาขาในสหรัฐฯ หรือการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าก าไรในงวด
นั้นๆ หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศ) 

ในปี 2561 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสหรัฐฯ ในสาขาการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง 
มูลค่ารวม 192.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือสาขาการค้าปลีก มูลค่า 53.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขา
อสังหาริมทรัพย์ (รวมการเช่าและการเช่าซื้อ) มูลค่า 37.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาการเงิน (ยกเว้นสถาบัน   
เงินฝาก) และการประกันภัย มูลค่า 22.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสาขาการค้าส่ง มูลค่า 14.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2: สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐฯ สูงสุด 5 สาขา ปี 2560 - 2561 

อันดับที่ สาขา มูลค่าการลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
2560 

 
2561 

 
การเปลีย่นแปลงเมื่อ

เปรียบเทยีบกับปี 2560 
(ร้อยละ) 

1. การผลิต 95.6 192.3 101.2 
2. การค้าปลีก 12.9 53.7 316.3 
3. อสังหาริมทรัพย์  

(รวมการเช่าและการเช่าซื้อ) 
9.4 37.2 295.7 

4. การเงิน (ยกเว้นสถาบันเงิน
ฝาก) และการประกันภัย 

32.6 22.8 -30.1 

5. การค้าส่ง 59.2 14.5 -75.5 
ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 
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ในปี 2561 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ อันดับหนึ่งคือเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 92.3 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือไอร์แลนด์ มูลค่า 75.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และแคนาดา มูลค่า 45.3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3: ประเทศที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ มากที่สุด 3 อันดับแรก ปี 2561 

อันดับที่ ประเทศ มูลค่าการลงทุน  
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1. เนเธอร์แลนด์ 92.3 
2. ไอร์แลนด์ 75.4 
3. แคนาดา 45.3 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

 

2.  การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของสหรัฐฯ ในปี 2561  มีเงินลงทุนไหลกลับรวม 63.5 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 มีเงินลงทุนไหลกลับอยู่ที่ 123.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 
77.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการไหลออกของเงินลงทุนในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 80.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ (ตารางที่ 4)  โดยสาเหตุหลักของการไหลกลับของเงินลงทุน
มาจากนโยบายปฏิรูปภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ ซ่ึงออกกฎหมาย Tax Cuts and Job Act  ซึ่งบริษัทสหรัฐฯ สามารถน า
ก าไรสะสมที่เกิดขึ้นนอกประเทศกลับเข้ามาในประเทศโดยเสียภาษี Repatriation Tax เพียงครั้งเดียวในอัตราร้อยละ 
15.5 ท าให้บริษัทสหรัฐฯ น าก าไรกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้น แทนการน าไปลงทุนต่อในต่างประเทศดังที่ผ่านมา 

 ตารางท่ี 4: มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศสุทธิของสหรัฐฯ ปี 2560 - 2561   

การลงทุนโดยตรง
ของสหรัฐฯ ใน

ต่างประเทศ (ODI) 

2560 

รวม 

2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

มูลค่าการลงทุนรวม 
(พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ) 

300.4   -123.2 -77.8 80.5 57.0 -63.5 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce  

 

ในปี 2561 สหรัฐฯ ออกไปลงทุนในสาขาการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 54.7 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือสาขาสารสนเทศ (Information) มูลค่า 48.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขา
การเงิน (ยกเว้นสถาบันเงินฝาก) และการประกันภัย มูลค่า 42.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาการค้าส่ง มูลค่า 
10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสาขาสถาบันเงินฝาก (Depository institutions) มูลค่า 6.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5: สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 สาขา ปี 2560 - 2561 

อันดับที่ สาขา มูลค่าการลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
2560 

 
2561 

 
การเปลีย่นแปลงเมื่อ

เปรียบเทยีบกับปี 2560 
(ร้อยละ) 

1. การผลิต 77.1 54.7 -29.1 
2. สารสนเทศ (Information) 20.0 48.4 142 
3. การเงิน (ยกเว้นสถาบันเงิน

ฝาก) และการประกันภัย 
46.5 42.3 -9.0 

4. การค้าส่ง 11.6 10.7 -7.8 
5. สถาบันเงินฝาก 

(Depository institutions) 
-4.4 6.8 254.5 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

ในปี 2561 แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ อันดับหนึ่งคือสหราชอาณาจักร มูลค่า 26.1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ ลักเซมเบิร์ก มูลค่า 23.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และแคนาดา มูลค่า 19.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6: แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ สูงสุด 3 อันดับแรก ปี 2561 

อันดับที่ แหล่งรองรับ 
การลงทุน 

มูลค่าการลงทุน  
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1. สหราชอาณาจักร 26.1 
2. ลักเซมเบิร์ก 23.3 
3. แคนาดา 19.8 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

ในส่วนของการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ ในเอเชีย แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ อันดับหนึ่งคือ
จีน มูลค่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือญี่ปุ่น มูลค่า 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้ มูลค่า 2.3 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ฮ่องกง มูลค่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และอินเดีย มูลค่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 7: แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ ในเอเชีย สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2561 

อันดับที่ แหล่งรองรับ 
การลงทุน 

มูลค่าการลงทุน  
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1. จีน 5.5 
2. ญี่ปุ่น 3.9 
3. เกาหลีใต้ 2.3 
4. ฮ่องกง 2.2 
5. อินเดีย 1.7 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             116



3.  ภาวะการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในไทย 

      จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2561 มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ ไหลเข้าสุทธิ 
34,500.80 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้ามากที่สุดอยู่ที่ 12,086.24 ล้านบาท ในขณะที่       
ปี 2560 มีเงินลงทนุโดยตรงจากสหรัฐฯ ไหลออกสุทธิ 3,121.17 ล้านบาท     

ตารางที่ 4: เงินลงทุนโดยตรงไหลเข้าสุทธิจากสหรัฐฯ ในไทย ปี 2561 (ล้านบาท) 

2560 
รวม 

2561  
Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

-3,121.17 4,977.54 10,267.58 12,086.24 7,169.44 34,500.81 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 

 

 4. ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – ปี 2561) การลงทุนของสหรัฐฯ ในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนโครงการจากสหรัฐฯ  ที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 29,388.5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการพัฒนา Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content  (ร้อยละ 30 ของจ านวนโครงการจากสหรัฐฯ ทั้งหมด) และกิจการให้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ 26.4) ตามล าดับ โดยในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีแนวโน้มการลงทุนในกิจการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนใน
ธุรกิจซอฟต์แวร์ และความเข้มแข็งในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
สหรัฐฯ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น  

o นอกจากสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นักลงทุนสหรัฐฯ ยังเข้ามาลงทุนในสาขาบริการ
และสาธารณูปโภคมากเป็นอันดับสอง โดยคิดเป็นร้อยละ 23.4 ของจ านวนโครงการที่สหรัฐฯ ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการลงทุนรวม 7,211.3 ล้านบาท โดยนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา นักลงทุนสหรัฐฯ 
เข้ามาลงทุนในกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุนมากท่ีสุด 

o ในปี 2561 โครงการสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น 21 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 332,931.9 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการลงทุนมีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดจากสหรัฐฯ โดย
อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดคืออุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 8 โครงการ มูลค่าการลงทุน 20.3 ล้านบาท  

o นอกจากนี้ ในปี 2561 มีกิจการซ่อมอากาศยาน จ านวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้รับส่งเสริม
การลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
ซ่ึงกิจการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยพัฒนาพ้ืนที่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินต่อไป   

o  แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ และจีนจะมีความพยายามหารือเพ่ือยุติความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ตั้งก าแพงภาษีน าเข้าเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของทั้งสองฝ่าย แต่เนื่องจากยังต้องใช้เวลาในการเจรจา
เพ่ือหาทางออกร่วมกันในการยุติการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
จีน  และเพ่ือลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ   ความตึงเครียดทางการค้าดังกล่าวที่ยังคงอยู่นี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
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มูลค่าการค้าและห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งท าให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนแผนการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดี  ไทยสามารถ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้โดยการแสดงศักยภาพในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เตรียม
ย้ายฐานการผลิตจากจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการมีห่วงโซ่
อุปทานที่แข็งแกร่ง และสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในและนอกพ้ืนที่ EEC เพ่ือเป็นแต้มต่อในการดึงดูด
การลงทุนดังกล่าวได้    ทั้ งนี้  ไทยยังคงต้องจับตามองนโยบาย America First ของรัฐบาลภายใต้การน าของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ต่อไป ซึ่งแม้ว่าจะเป็นนโยบายที่ดึงดูดให้นักลงทุนสหรัฐฯ กลับเข้าไปลงทุนในประเทศ แต่
ในระยะยาว ไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนอาจได้รับประโยชน์จากการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ 
อันเป็นผลมาจากการมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนของนักลงทุนสหรัฐฯ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงปี 2562  

 

    กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
เมษายน 2562  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในประเทศไทยรายปี 2561 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ข้ันค ำขอสทุธิ 

 
 

o  
 
 

 
 

 
 * หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีสถิติโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในสาขาผลิตภัณฑ์

โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง สาขาดังกล่าวจึงไม่แสดงในแผนภาพ    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อินเดีย 13 (1.3%) 237 (0.04%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 1,040 582,558 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 5 17 
การแพทย์ครบวงจร - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 3 116 
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน - - 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ - - 
อิเล็กทรอนิกส ์ - - 
ยานยนต ์ - - 
การท่องเที่ยว - - 
การแปรรปูอาหาร 1 7 
รวมท้ังสิ้น 9 141 

โครงการจากอินเดียที่ย่ืนขอรับการส่งเสริม 
จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เดือนม.ค.-ธ.ค. 2560 

 

 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากอินเดียใน

ปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจ านวนโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม
ทั้งสิ้น จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของการลงทุน
จากโครงการต่างชาติทั้งสิ้น และมีมูลค่าเงินลงทุน รวมทั้งหมด 
237 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของมูลค่าเงินลงทุน
จากต่างชาติทัง้หมด  

o ในแง่ของจ านวนโครงการ มีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม    
ในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด จ านวน        
5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนโครงการจากอินเดีย    
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด) รองลงมา คือ สาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 23)        
ส่วนอันดับที่สาม ได้แก่ สาขาบริการและสาธารณปูโภค จ านวน       
2 โครงการ (ร้อยละ 15) 

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากสาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ มูลค่า 117 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ    
49 ของปริมาณเงินลงทุนจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
ทั้งหมด) รองลงมา คือ สาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 
54 ล้านบาท (ร้อยละ 23) อันดับที่สาม คือ สาขาแร่ เซรามิกส์ 
และโลหะขั้นมูลฐาน มูลค่า 38 ล้านบาท (รอ้ยละ 16) 
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรม
เป้ าหมายที่ สร้ างมู ล ค่ าแก่ ประเทศตามนโยบายของ            
รัฐบาลในปี 2561 มีจ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69              
ของจ านวนโครงการจากอินเดียที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่า 
141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
อินเดียทั้งสิ้น  

o ในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล 
จ านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 56 ของจ านวนโครงการจากอินเดีย
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด)    
ส่ วน ในด้ านของปริ ม าณ เงินลงทุ น  ส่ วน ใหญ่ มาจาก
อุตสาหกรรมปิโตรและเคมีภัณฑ์ มูลค่ารวม 116 ล้านบาท     
(ร้อยละ 82 ของปริมาณเงินลงทุนจากอินเดียที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น)  
การขอรับการส่งเสริมในพื้นทีเ่ป้าหมาย 

o โครงการอินเดียที่จะตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีจ านวน 4 โครงการ 
มูลค่ารวม 112 ล้านบาท ในจังหวัดชลบุร ีระยอง และกรุงเทพฯ     

o โครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในพ้ืนที่ EEC จ านวน 2 
โครงการ มูลค่ารวม 108 ล้านบาท (จังหวัดระยอง มูลค่า 59 
ล้านบาท และจงัหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่า 49 ล้านบาท) 
 
 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามรายสาขา 

 

สาขา 

มูลค่าขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามรายสาขา 

 

สาขา 
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ข้ันอนมุัติ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
         

    * หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีสถิติโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในสาขาเกษตรและ 
ผลิตผลทางการเกษตร และสาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน สาขาดังกล่าวจึง
ไม่แสดงในแผนภาพ 
 
o โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมส่งเสริมจะลงทุนในพ้ืนที่ 

EEC จ านวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 297 ล้านบาท ตั้งอยู่ใน
จังหวัดระยอง มูลค่า 217 ล้านบาท และจังหวัดชลบุรี 2 
โครงการ มูลค่ารวม 80 ล้านบาท) 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามนโยบาย
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 2 โครงการ 
มูลค่า 237 ล้านบาท 

 
 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อินเดีย 12 (1.3%) 431 (0.2%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 914 255,605 

ภาพรวม 
o สถิติการอนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในปี 2561 

(ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 12 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 1.3 ของจ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ
ส่งเสริมทั้งสิ้น มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 431 ล้านบาท คิดเป็น     
ร้อยละ 0.2 ของมลูค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 59      
ของจ านวนโครงการจากอินเดียที่ ได้รับการอนุมัติส่งเสริม
ทั้งหมด) รองลงมา คือ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
จ านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 17)  

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุน สาขาท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด
ได้ แก่  สาขาเคมี ภั ณ ฑ์  พลาสติ ก และกระดาษ  มู ลค่ า             
277 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
อินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด) เนื่องจากมีการลงทุน    
ในโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น มูลค่า 217 
ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า  
80 ล้านบาท (ร้อยละ 19) โดยเป็นโครงการลงทุนในโครงการ
ให้บริการ Cloud Services มูลค่า 80 ล้านบาท อันดับทีส่าม คือ 
สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 49 ล้านบาท 
(ร้อยละ 11) มีโครงการลงทุนในกิจการให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (3 โครงการ) มูลค่ารวม 40 ล้านบาท และกิจการ
ซอฟต์แวร์ (3 โครงการ) มูลค่ารวม 7 ล้านบาท  
ประโยชน์ของโครงการ   

o โครงการจากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมจะมีการส่งออก
สร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 1,224 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มูลค่า 960 ล้านบาท 
รองลงมาเป็นสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 117 
ล้านบาท และสาขาอุตสาหกรรมเบา มูลค่า 110 ล้านบาท                    

o มีโครงการที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่ารวม 375 ล้านบาท    
ต่อปี โดยโครงการในสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษจะใช้
วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 316 ล้านบาท 
รองลงมาเป็น สาขาอุตสาหกรรมเบา มูลค่า 37 ล้านบาท และ
อันดับที่สาม คือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ขนส่ง มูลค่า 16 ล้านบาท และอันดับที่สี่ คือ สาขาบริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่า 6 ล้านบาท    
การได้รับอนุมัติส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o โครงการอินเดียที่จะตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรมทีไ่ด้รับอนุมัติ จ านวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 
377 ล้านบาท ต้ังอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และนนทบุรี      

 

โครงการอนุมัติ จ าแนกตามรายสาขา 

มูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัต ิจ าแนกตามรายสาขา 
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โครงการจากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะโครงการ ที่ตั้ง 

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

ฟิล์มพลาสติกชนิดหลายชั้น ขยาย ระยอง 

Chanakya Levaka Krishna Reddy Cloud Services ใหม่ นนทบุรี 

Udhavkumar Rameshkumar 
Kejriwal 

ฟิล์มส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น ใหม่ ชลบุร ี

บริษัท อีซี่ฮอล  (ไทยแลนด์) จ ากัด ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

Pawan Sethi Food Processing and packaging machinery ใหม่ ชลบุร ี

บริษัท เอ็น ไอ ไอ เอฟ ที จ ากัด Digital Service ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท บีเอ็มอาร์ซี โซลูชั่นส์ จ ากัด ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อาร์ทิสติค จีเวลส์ จ ากัด เครื่องประดับ ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เว็บดูเนีย (ประเทศไทย) จ ากัด Enterprise Software & Digital Content ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

Jaya Sethi Enterprise Software & Digital Content ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

VISHNO KUMAR E-Commerce ใหม่ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท สบาย คัสโตเมอร์ จ ากัด Enterprise Software & Digital Content ใหม่ กรุงเทพมหานคร 
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ภาวะเศรษฐกิจของอินเดียในปี 2561  
 ในภาพรวมเศรษฐกิจอินเดียในปี 2561 ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างมาก จากรายงานของกรมเศรษฐกิจอินเดีย
ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2560-2561 เศรษฐกิจอินเดียมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแท้จริง     
(Real GDP Growth Rate) ร้อยละ 6.8 หลังจากค่อยๆฟ้ืนตัวจากภาวะชะลอตัวจากการประกาศใช้นโยบายการยกเลิกใช้
ธนบัตร (Demonetization) เมื่อปี 2559 และการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีการค้าและบริการ (Good and Services 
Tax: GST) อย่างไรก็ดี รัฐบาลเชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอินเดียในระยะยาว ส่วนในปีงบประมาณ 
2562-2563 รัฐบาลอินเดียคาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัวถึงร้อยละ 7.2 ส่วนธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดีย
จะเติบโตเพ่ิมเป็นร้อยละ 7.5 ในปี 2563 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP Growth) ของอินเดียในปี 2561 (หน่วย: ร้อยละ) 

 
 ที่มา: Ministry of Finance, Department of Economic Affair 

 การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจอินเดียนี้มีปัจจัยส าคัญมาจากอัตราการบริโภคภายในประเทศ เนื่องด้วย
โครงสร้างประชากรของประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ซึ่งมีจ านวนกว่า 1,300 ล้านคน โดยมีสัดส่วน
ประชากรวัยท างานกว่า 600 ล้านคน และด้วยเศรษฐกิจที่ขยายตัวท าให้ผู้บริโภคมีก าลังการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศขยายตัวตาม นอกจากนี้ รัฐบาลได้พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อาทิ ระบบการประปา การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ พัฒนาสนามบินให้ทันสมัยเพ่ือ
เชื่อมโยงเมืองขนาดเล็กและเส้นทางการท่องเที่ยว จึงช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ การขนส่ง การค้าและการลงทุน
สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)     
ของอินเดียตามการจัดล าดับของธนาคารโลก ในปี 2561 อยู่ที่อันดับ 100 จากอันดับที่ 142 ในปี 2557 และยังได้รับการ    
จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศท่ีมีพัฒนาการก้าวกระโดดสูงสุดด้วย 

 ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย Smart Cities,     
Clean India และนโยบาย Make in India ที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การสร้างงานภายในประเทศ และ
ผลักดันให้อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก แม้ว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของอินเดียมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาบางประการที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาการว่างงาน 
อัตราการว่างงานในอินเดียเพ่ิมขึ้นทุกปีโดยเฉพาะการว่างงานของคนในวัยหนุ่มสาว ข้อมูลจาก Centre for Monitoring 
Indian Economy (CMIE) ระบุว่า อัตราการว่างงานในเดือนธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.4 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดใน
รอบ 27 เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2559 โดยในเดือนธันวาคม 2561 มีการจ้างงานชาวอินเดียวัยท างานลดลงเหลือ
ประมาณ 400 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีการจ้างงานจ านวน 407 ล้านคน โดยองค์การเพ่ือ
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ความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) วิเคราะห์ว่า แต่เดิมจ านวนแรงงานอินเดียกว่าครึ่งอยู่ในภาคการเกษตร 
แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่และเพ่ิมมูลค่าให้กับการส่งออกวัตถุดิบของประเทศ แต่ก็ยังถือว่า
ช้ากว่าประเทศอ่ืนในเอเชีย ท าให้สร้างแรงงานได้ไม่เพียงพอ และยังมปีัญหาด้านมาตรฐานแรงงานต่ ากว่าเกณฑ์ ทั้งในกลุ่มที่
ไม่มีทักษะและกลุ่มแรงงานที่มีทักษะสูง  

 กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ใหม่ของอินเดีย ในอดีตลักษณะการจับจ่ายใช้สอย
สินค้าของชาวอินเดียจะคุ้นเคยกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เรียกว่า Kirana ที่ด าเนินการโดยคนท้องถิ่น โดย Kirana             
มีสัดส่วนในตลาดค้าปลีกของอินเดียถึงร้อยละ 90 แต่ในปัจจุบันด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของอินเดียยุคใหม่ 
ท าให้ประเทศปรับตัวไปสู่ความทันสมัย มีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นแต่มีเวลาน้อยลง ท าให้
ตลาด E-Commerce ของอินเดียเป็นตลาดที่ขยายตัวสูงและน่าจับตามอง เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 
1,300 ล้านคน โดยในปี 2560 ตลาด E-Commerce อินเดียมีมูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์ว่า          
ในปี 2569 จะมีมูลค่าสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

 ข้อมูลจาก Forrester เผยแพร่โดย Bloomberg Quint กล่าวว่าบริษัทต่างชาติรายใหญ่ๆ นั้น แทบจะครอง
สัดส่วนทั้งหมดของตลาด E-Commerce ในอินเดีย อาทิ Flipkart มีสัดส่วนร้อยละ 32 Amazon ร้อยละ 31 และ PayTM 
ร้อยละ 6 ท าให้รัฐบาลอินเดียกังวลว่าการเข้ามามีอิทธิพลของบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
รายย่อยในประเทศ ประกอบกับเกิดข้อร้องเรียนว่า E-Commerce ขนาดใหญ่ต่างๆ ใช้อ านาจในการควบคุมการขายสินค้า 
โดยให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าของตนหรือของบริษัทในเครือ และการลดราคาทุ่มตลาด ท าให้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม         
ในการแข่งขัน  

ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ E-Commerce ในอินเดีย 

 
 ทีม่า: Bloomberg Quint 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รัฐบาลอินเดียจึงประกาศบังคับใช้ร่างนโยบายใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบการลงทุน
ด้าน E-Commerce ของนักลงทุนต่างชาติ เพ่ือป้องกันการผูกขาดตลาดโดยบริษัทใหญ่ โดยรัฐบาลจะให้เวลาบริษัทต่างชาติ 
3 ปี ในการเตรียมตัวและด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งกฎใหม่มีการจ ากัดและควบคุมการ
ด าเนินการของบริษัท E-Commerce ในอินเดียมากกว่าเดิม เช่น  

- บริษัทต่างชาติจะต้องเข้ามาจดทะเบียนธุรกิจในอินเดียเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจและขายสินค้าในอินเดียต่อได้ 
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- ห้ามบริษัท E-Commerce ต่างชาติขายสินค้าที่ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึงสินค้าที่เป็นของบริษัทเอง
และครอบคลุมสินค้าที่บริษัทได้ร่วมลงทุนด้วย โดยระเบียบเดิมรัฐบาลอินเดียห้ามขายเฉพาะสินค้าที่เป็นของบริษัทเอง
เท่านั้น ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติจึงใช้วิธีร่วมลงทุนกับบริษัทท้องถิ่นในอินเดียเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ ส่งผลให้
บริษัท Amazon และบริษัท Flipkart (ถือหุ้นข้างมากโดย Walmart) ต้องน าสินค้าออกจากร้านค้าออนไลน์ทันทีเมื่อ
ระเบียบใหม่ประกาศใช้  

- ก าหนดให้บริษัทต่างชาติสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลและติดตั้งศูนย์ข้อมูล ก าหนดให้การประมวลผลข้อมูล
และเซิร์ฟเวอร์จะต้องอยู่ในภายในอินเดียเท่านั้น โดยบริษัทที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินอย่าง MasterCard และ Visa 
รวมทั้งบริษัท Google และ Facebook ต่างต้องปรับการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว  

 นอกจากมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยผู้ประกอบการรายย่อยภายในประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดได้แล้ว    
รัฐบาลยังมุ่งหวังให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และต้องการให้ข้อมูลของอินเดียจะถูกใช้เพ่ือพัฒนาประเทศ คนอินเดียและ
บริษัทในอินเดียจะต้องได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มาจากการสร้างรายได้ด้านข้อมูล  

 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอินเดีย-ปากีสถาน ที่ด าเนินเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2490 ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้าง
สิทธิเหนือพ้ืนที่แคชเมียร์ จนกระทั่งทวีความรุนแรงจนน าไปสู่การปฏิบัติการทางทหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ท าให้
รัฐบาลปากีสถานและอินเดียได้สั่งปิดน่านฟ้าและสนามบินชั่วคราว เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทาง
อากาศและธุรกิจการบินในทันที เนื่องจากสายการบินจ านวนมากต้องปรับปรุงเส้นทางบินใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงน่านฟ้าอินเดีย-
ปากีสถาน ท าให้มีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น โดยรวมสถานการณ์ยังคงอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่และยังไม่ลุกลามกระทบถึงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ใช่ปลาย
ทางการขนส่งสินค้าของไทยและไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของไทย 

 การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียประกาศการเลือกตั้งทั่วไปในอินเดียจะเริ่มขึ้นในวันที่           
11 เมษายน 2562 และจะด าเนินไปเป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนมากมีความเห็น
ว่า นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุบัน มีโอกาสที่จะชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งหากนายโมดีได้ได้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่สองน่าจะท าให้การด าเนินนโยบายในด้านต่างๆ มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

 
มูลค่าการค้าระหว่างไทย-อินเดีย ในปี 2561 
 รายงานสถิติการค้าของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เผยว่า      
ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและอินเดีย คิดเป็นมูลค่ารวม 401,573 ล้านบาท มีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่นหน้า ที่มีมูลค่าการค้า 352,379 ล้านบาท 

 การส่งออกจากไทยไปยังอินเดีย มีมูลค่ารวม 243,477 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของ         
ปี 2560 ที่มีมูลค่าการส่งออก 218,975 ล้านบาท) โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังอินเดีย 5 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าเคมีภัณฑ์ 
มูลค่า 30,148 ล้านบาท เม็ดพลาสติก มูลค่า 26,048 ล้านบาท รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มูลค่า 12,543         
ล้านบาท อัญมณีและเครื่องประดับ มูลคา่ 11,865 ล้านบาท เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์มูลค่า 11,748 ล้านบาท            

 การน าเข้าสินค้าจากอินเดียของไทย มีมูลค่ารวม 158,095 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 373 จากช่วงเดียวกันของ
ปี 2560 ที่มีมูลค่า 33,404 ล้านบาท) โดยสินค้าที่ไทยน าเข้าจากอินเดีย 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี        
เงินแท่งและทองค า มูลค่า 26,899 ล้านบาท เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มูลค่า 20,982 ล้านบาทสินค้าเคมีภัณฑ์ 
19,383 ล้านบาท สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 11,844 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสด แปรรูปและกึ่ง
ส าเร็จรูป มูลค่า 10,280 ล้านบาท  
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 จากรายงานการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) เผยแพร่โดยกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่าในปี 2561 ความตกลงส่วนใหญ่มีมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิ์ FTA เพ่ิมขึ้น           
โดยประเทศที่ไทยมีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ าส่งออกภายใต้ความตกลง FTA สูงที่สุด 5 อันดับแรก                
ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ส าหรับอินเดียมีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ FTA เพ่ือการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 
4,466.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 60 ของมูลค่าการส่งออกของรายการสินค้าท่ีได้รับสิทธิ FTA   

ตารางแสดงสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าของไทยภายใต้ความตกลง FTA รายประเทศ  

            (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
  ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 
ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของอินเดียในปี 2561  

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอินเดียในปี 2561  

 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในช่วงเดือนเมษายน-ธันวาคม 2561 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ   
ในอินเดีย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มี
มูลค่า 35.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในอินเดียมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มูลค่า 12.97 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 39 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติในอินเดียทั้งหมด) มอริเชียส มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ      
(ร้อยละ 18) เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 2.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 9) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 2.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ     
(ร้อยละ 6.9) และญี่ปุ่น มูลค่า 2.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 6.5) ตามล าดับ 

 ภาคอุตสาหกรรมส าคัญที่ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศสูงสุด 5 อันดับแรก ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม        
ปี 2561 ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี มูลค่า 6.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การบริการ มูลค่า 5.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์ มูลค่า 4.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้านการค้า มูลค่า2.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ        
การโทรคมนาคม มูลค่า 2.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่า1.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ส าหรับรัฐที่มีการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงนิวเดลี มูลค่า 8.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เมืองมุมไบ มูลค่า 8.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมืองบังกะลอร์ มูลค่า 4.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมืองไฮเดอราบัด มูลค่า 2.86 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเมืองเจนไน มูลค่า 2.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561             127



 2. การลงทุนในต่างประเทศของอินเดียในปี 2561  

 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) รายงานว่าบริษัทสัญชาติอินเดียที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยระหว่าง
เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 มีมูลค่าการลงทุนรวม 27.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิต มูลค่า 18.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมการค้าส่ง ค้าปลีก ร้านอาหาร และโรงแรม มูลค่า 7.53 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อุตสาหกรรมการเงิน ประกันภัย และการบริการ มูลค่า 0.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมขนส่ง การสื่อสาร 
มูลค่า 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมการเกษตรและเหมืองแร่ มูลค่า 0.003 ล้านเหรียญสหรัฐฯ1  

3. ข้อมูลการลงทุนของไทยในอินเดีย 

 ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี รายงานว่ามีนักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในอินเดียแล้วในหลาย
สาขาอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ด าเนิน
ธุรกิจเกษตรและอาหารมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเกษตร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ร่วมทุนกับบริษัทอินเดีย ในการ
ผลิตอาหารกุ้ง บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด จัดตั้งบริษัทในอินเดีย ผลิตนมเปรี้ยวภายใต้ยี่ห้อ Mista Twista เป็นต้น อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน เช่น บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จ ากัด (เครือซิเมนต์ไทย) จัดตั้งส านักผู้แทน เพ่ือ
ส่งเสริมการขายและขยายการลงทุนในอินเดีย เป็นต้น อุตสาหกรรมเบา เช่น บริษัท แพรนด้า จ ากัด (มหาชน) ผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) ผลิตเครื่องใช้ครัวเรือน (เมลามีน) เป็นต้น อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักร เช่น บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ บริษัท 
ยูเรก้า ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) ผลิตเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อุตสาหกรรมบริการ   
/ก่อสร้าง เช่น บริษัท อิตาเลียนไทย เดเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจก่อสร้างและสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ปี 2561 สถานเอกอัครราชทูตรายงานว่ามีบริษัทไทยที่สนใจเข้าไปลงทุน
ในอินเดีย เช่น 1. สายการบิน NokScoot ในเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นิวเดลี 2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ 
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ภายใต้ชื่อบริษัท MQDC India Real Estate จ ากัด ด าเนินกิจการที่พักอาศัยและให้เช่า
พ้ืนที่ห้องประชุม 3. บริษัท LOTS Wholesale Solutions ร้านค้าขายส่งในเครือสยามแม็คโคร โดยจัดตั้งกิจการแล้ว 3 
สาขาในกรุงนิวเดลี 4. บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มในเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ อยู่ระหว่างการจดทะเบียนบริษัทในอินเดีย โดยวางแผนในระยะยาวเพ่ือท าธุรกิจร้านค้าปลีกคล้ายร้าน 7-11          
ในอินเดียต่อไป 5. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) แสดงความสนใจร่วมทุนธุรกิจโรงแรมกับบริษัท 
Hotel Leelaventure จ ากัด และ 6. บริษัท Universal Bio Pack ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เทคโนโลยีและ R&D ที่บริษัทมีอยู่และใช้วัตถุดบิเหลือใช้ในพื้นที ่

4. ภาวะการลงทุนของอินเดียในไทยในปี 2561 

 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากอินเดียในประเทศไทยในปี 2561 มีมูลค่า
รวม 795.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศทั้งหมด (401,294     
ล้านบาท) โดยมูลค่าเงินลงทุนของอินเดียในช่วงปี 2561 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวของปี 2560 ที่มีมูลค่า 1,364 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 42           

 

                    

1 ประมวลจากสถิติการลงทุนในต่างประเทศของอินเดียทั้งหมด ของปี 2561  
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   เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากอินเดีย ในปี 2561 (หน่วย: ล้านบาท)    

2557 2558 2559 2560 2561 

-1,815.52 -140.09 1,131.33 1,364.07 795.26 

    ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 

5. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนจากอินเดียที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2561  

 การลงทุนจากอินเดียในช่วงปี 2557-2561 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 80 โครงการ มูลค่ารวม 
6,097 ล้านบาท โดยมีโครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด           
(24 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนโครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด ส่วนมูลค่าการลงทุนมาจาก
สาขาผลิตภณัฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมากที่สุด มูลค่า 1,649 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27 จากมูลคา่การลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่จากโครงการขนาดกลาง เช่น โครงการผลิตโครงสร้าง
โลหะส าหรับงานอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น Pipe Spool และ Modules เป็นต้น มูลค่า 559 
ล้านบาท โครงการประกอบกิจการขนส่งทางเรือ มูลค่า 552 ล้านบาท โครงการผลิตระบบท่อส าหรับงานอุตสาหกรรม 
มูลค่า 550 ล้านบาท เป็นต้น  

 โครงการจากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ มูลค่า
รวม 406 ล้านบาท โดยมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด จ านวน 8 โครงการ มูลค่า 129 ล้านบาท โดยเป็น
การลงทุนจากโครงการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Services) กิจการ Cloud Services กิจการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
จ านวน 2 โครงการ มูลค่า 277 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตฟิล์มพลาสติกชนิดหลายชั้นและกิจการผลิตฟิล์มส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น 

 อุตสาหกรรมที่ ส านักงานต้องการดึ งดูดการลงทุนจากอินเดีย ใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ได้แก่               
อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะด้าน IT เช่น software design ส าหรับระบบอัตโนมัติ (automation) และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร ยานยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆ อุตสาหกรรมสารประกอบในอาหารที่ท าหน้าที่พิเศษ 
(Functional Ingredients) และสารสกัดจากธรรมชาติ และอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนอุตสาหกรรมที่มอง
ว่าไทยจะมีศักยภาพในการลงทุนในอินเดีย ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว  

 ส านักงานร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิสวค.) จัดท าผลศึกษาข้อมูลด้านการลงทุน   
ในปี 2561 โดยเน้นศึกษากลุ่มประเทศตลาดใหม่ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา 
สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกแกน่ักลงทุนไทยได้ศึกษา
เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนไปลงทุนจริงในต่างประเทศ โดยเน้นศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East 
Region: NER) พบว่า พ้ืนที่ดังกล่าวนักลงทุนไทยมีโอกาสจะใช้เป็นฐานแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป็นจ านวนมากและ
สามารถขยายไปยังตลาดที่ใหญ่กว่า ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดียส่วนกลาง และทิเบต ส่วนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจคือควรหาผู้
ร่วมธุรกิจที่เป็นคนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างการยอมรับในคุณภาพสินค้า โดยอุตสาหกรรมที่เหมาะในการลงทุนคือ เกษตรแปรรูป 
สินค้าอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า 

6. แนวโน้มและโอกาสการลงทุนระหว่างไทยและอินเดียในอนาคต 

 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ระบุว่ายังมีโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยและอินเดียที่น่าสนใจผ่านความ
ร่วมมือเศรษฐกิจทางทะเล หรือ แนวคิด “เศรษฐกิจสีน้ าเงิน” (Blue Economy) เนื่องจากทั้งไทยและอินเดียต่างเป็น
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ประเทศที่มีอาณาเขตติดชายฝั่งเป็นแนวยาว ซึ่งข้อมูลจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่าสถิติ ณ         
ปี 2558 สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยโดยรวมทุกกิจกรรมที่ท าให้เกิดรายได้แล้วจะมี
มูลค่าสูงถึง 11 ล้านล้านบาท รัฐบาลในสมัยของนายนเรนทรา โมดี เริ่มให้ความส าคัญต่อประเด็นแนวคิดดังกล่าว โดยการ
เดินทางเยือนประเทศเพ่ือนบ้านทางทะเล เช่น เซเชลส์ และมอริเชียส การประกาศวิสัยทัศน์ของอินเดียในการส่งเสริมความ
มัน่คงและการเติบโตทางเศรษฐกิจในมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับศักยภาพเศรษฐกิจ
ทางทะเลของอินเดีย วิเคราะห์โอกาสการทางธุรกิจ และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ซ่ึงไทยเป็น
หนึ่งในประเทศที่อินเดียมองเห็นศักยภาพ ในอุตสาหกรรมท่าเรือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว การประมง การแปร
รูปอาหาร และพลังงานทดแทนจากลม หากความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ไทยจะสามารถขยายโอกาส
ความร่วมมือกับประเทศที่มีอาณาเขตชายฝั่งทางทะเลอ่ืนๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ กัมพูชา เป็นต้น  

 อินเดียยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุน เนื่องจากมีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูง ประชากร
จ านวนมากและส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน และประชากรมีทักษะด้านภาษาที่ ดี ไทยกับอินเดียจะสามารถส่งเสริม            
ความเชื่อมโยง (Connectivity) ในอีกหลายกรอบตามนโยบายที่สอดคล้องกันของทั้งสองประเทศ อาทิ กรอบการเจรจา
การค้าเสรี FTA อาเซียน-อินเดียและไทย-อินเดีย ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ความร่วมมือ
ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC และนโยบายของไทยที่ส่งเสริมให้เอกชนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศซ่ึงสอดรับกับ
นโยบาย Make in India เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศอินเดีย ส่วนอินเดียสามารถใช้ไทยเป็นประตูเข้าสู่ภูมิภาค AEC 
และประเทศ CLMV ได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยบางส่วนยังพบอุปสรรคในการลงทุนในอินเดีย เช่น ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อจ ากัดด้านการลงทุนของอินเดียในแต่ละรัฐมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดแตกต่างกัน รวมทั้งระบบ
ภาษีของอินเดียที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและยังมีอัตราภาษีที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน และการประสานงานติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้า และปัญหาด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และระบบขนส่งของอินเดียที่ยังไม่สะดวกนัก     
ในบางพ้ืนที่ 

 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

เมษายน 2562 
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