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ค ำน ำ 

 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศได้จัดท ารายงานสรุปภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(Foreign Direct Investment – FDI) ในประเทศไทยรายครึ่งปีและรายปี ตั้งแต่ปี 2513 จนถึงปัจจุบัน     

เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของการลงทุนจากต่างประเทศที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยรายงานสรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศ ฉบับปี 2559 (มกราคม-

ธันวาคม) ฉบับนี้ ได้จัดท าบทวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากประเทศผู้ลงทุน

หลัก ส าหรับประเทศอ่ืนจะน าเสนอในรูปแบบตารางสถิติการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากส านักงานฯ เท่านั้น 

 รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศการ

ลงทุนและส านักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุนในการบันทึกและประมวลข้อมูลจากแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

และเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศในการประมวลผลจัดท าบทวิเคราะห์ ทั้งนี้ ท่านผู้อ่านที่

สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของส านักงาน www.boi.go.th  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย     

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านโดยส่วนรวม และยินดีอย่างยิ่งในการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพ่ือน าไป

ปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไปในอนาคต 

 

 

คณะผู้จัดท า 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

 

 

 

 

http://www.boi.go.th/


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   

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศได้พยายามด าเนินการปรับปรุงแนวทางการจัดท าสถิติ
การลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือให้ใกล้เคียงกับค านิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้มาก
ที่สุด โดย IMF ใช้ค าจ ากัดความว่า FDI ได้แก่การลงทุนระหว่างประเทศที่นักลงทุนในประเทศหนึ่ง (Single 
Person) เข้าไปลงทุนในกิจกรรมของอีกประเทศหนึ่ง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกิจกรรม
นั้น และต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น มูลค่า FDI มาจากทุนเรือนหุ้นบวกกับเงินกู้จาก
บริษัทแม่และบริษัทในเครือ (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 หรือต่างชาติทุกชาติรวมกันแล้วมีหุ้นตั้งแต ่ร้อยละ 10 ขึ้นไป" 

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

อนึ่ง โครงการที่มีต่างชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไปถือหุ้นร่วมกันจะมีการนับซ้ าถ้าแต่ละชาติถือหุ้น
อย่างน้อย ร้อยละ 10 เช่นโครงการร่วมทุนสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีชาติทั้งสองถือหุ้นอย่างน้อยชาติ
ละ ร้อยละ 10 จะปรากฏสองครั้งคือในสถิติการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและสถิติการลงทุนจากแคนาดา  
แต่ยอดรวมจะนับเพียงโครงการเดียว 

 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถิติ FDI ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (สกท.) 
 สถิติ FDI ในประเทศไทยมี 2 หน่วยงานรวบรวมและเผยแพร่สถิติ FDI คือธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ สกท. ตัวเลขสถิติจากสองหน่วยงานมีวิธีการเก็บที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบ
กันในเชิงปริมาณได ้การน าสถิติ FDI ไปใช้วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสถิติจากสองหน่วยงานนี้ ความแตกต่างสรุปได้ดังนี้ 
 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) 
1. ความครอบคลุม (Coverage) 
 ครอบคลุมข้อมูลธุรกรรมต่างประเทศทุกภำคเศรษกิจ
ที่เข้ามาลงทุนทั้งหมด 

1. ความครอบคลุม (Coverage) 
ครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติที่มาขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 
 



 

  

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) 
2. ลักษณะของข้อมูล 
ข้อมูล ธปท. เป็นข้อมูลที่มีการน าเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งๆ (cash basis) เป็นข้อมูลการ
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 

2.    ลักษณะของข้อมูล 
 ข้อมูลขั้นค าขอ (Net Application) และขั้นอนุมัติ 
(Application Approved) เป็นข้อมูลแสดงความจ านงที่จะ
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) 

ทั้งนี้  สถิติ FDI ของ สกท. แบง่การจัดเก็บข้อมูลเป็น 4 ระยะ คือ  
1. ขั้นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ (Net Application) 
2. ขั้นอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน (Application Approved) 
3. ขั้นออกบัตรส่งเสริมการลงทุน (Promotion Certificate Issued) 
4. ขั้นเปิดด าเนินการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Start-Up) 
ข้อมูลจะครอบคลุมเฉพาะกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 7 หมวด

อุตสาหกรรม  ได้แก่ 
 อุตสาหกรรมเกษตรและผลผลิตจากการเกษตร (Agriculture and agricultural products) 
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน (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) 
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ภาวะการลงทุนโลกประจ าปี 2559 
  
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2559 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทุกภาคส่วนของโลกขยายตัวจากปีก่อนหน้าในอัตรา
ร้อยละ 3.1 (ตารางที่ 1) โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) มีการขยายตัวของ GDP อยู่
ที่ร้อยละ 1.6 ซึ่งขยายตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งเคยขยายตัวที่อัตราร้อยละ 2.1 เป็นผลมาจากการที่ GDP 
ของแต่ละประเทศในกลุ่มนี้ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อาทิ อัตราการขยายตัวของ GDP ของ
สหรัฐอเมริกาลดลงค่อนข้างมากจากร้อยละ 2.6 ในปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ในปี 2559  มีสาเหตุมาจาก
การลงทุนในสินค้าคงคลังและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของภาคเอกชน (Private Inventory 
Investment and Business Investment) รวมถึงการส่งออกสุทธิลดลง แม้ว่าการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค การ
ลงทุนในที่อยู่อาศัย และการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง จะเพ่ิมข้ึนก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหักล้าง 
(offset) กันได้ จึงฉุดให้ GDP ของสหรัฐอเมริกาโดยรวมทั้งปีโตเพียงร้อยละ 1.6 ส าหรับประเทศในโซนยุโรป
อย่างสหราชอาณาจักรนั้น มีอัตราการขยายตัวของ GDP ลดลงจากปี 2558 โดยลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการลาออกจาก EU โดยในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนการลงประชามติออกจาก EU เศรษฐกิจของ 
สหราชอาณาจักรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี จนกระทั่งในช่วงครึ่งปีหลังที่มีความชัดเจนแล้วว่าสหราชอาณาจักรจะ
ออกจาก EU ส่งผลให้หลายฝ่ายเกิดความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและคาดการณ์ว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง เนื่องจาก Brexit จะท าให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ไม่สามารถเข้าถึง Single 
Market ได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนลดลง ชะลอการลงทุนลง ประกอบกับการอ่อนค่าลงของเงิน
ปอนด์ ท าให้ราคาสินค้าน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้น กระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนที่ต้องใช้วัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ สินค้าที่ภาคเอกชนผลิตได้จึงมีราคาสูงขึ้น เสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันใน
ตลาดโลก และน าไปสู่การขาดดุลการค้าที่เพ่ิมขึ้นในที่สุด อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าลงของเงินปอนด์ได้เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการส่งออก รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือร้อยละ 
0.25 ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ และการเพ่ิมปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการรับซื้อตราสารหนี้ภาครัฐ
และภาคเอกชน พอจะช่วยลดผลกระทบของ Brexit ที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสหราชอาณาจักรได้บ้าง    
 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมขึ้นหลายเหตุการณ์ในโลก แต่กลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา (Emerging Market 
and Developing Economies) ก็ยังรักษาภาวะเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยสามารถรักษาอัตรา
การขยายตัวของ GDP ไว้ได้ที่ร้อยละ 4.1 เท่ากับปีก่อนหน้า โดยจีนมีอัตราการขยายตัวมากท่ีสุดถึงร้อยละ 6.7 
รองลงมาคืออินเดีย ร้อยละ 6.6 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของ GDP ดีที่สุด
ในกลุ่ม แต่เป็นการขยายตัวเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าปี 2558 เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
จากการลงทุนไปสู่การบริโภคและจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการมากขึ้น การลงทุนที่เคยเป็น
หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น อาทิ 
ภาระหนี้สินสูงขึ้น อุปทานล้นตลาด รวมถึงสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย เกิดความไม่ยั่งยืนขึ้น จีนจึงต้องหันไปพ่ึงพา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบอ่ืนแทน ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบเก่าเริ่มชะลอตัว การบริโภค
ได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจนช่วยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ส าหรับภาคการผลิต เนื่องจากจีนประสบ
ปัญหาอุปทานล้นตลาด โดยรัฐบาลมองว่าเป็นการผลิตที่ไม่ตรงกับอุปสงค์ในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็น
ควรให้ลดก าลังการผลิตลง แล้วหันไปให้ความส าคัญกับธุรกิจในภาคบริการและภาคเทคโนโลยีที่ยังสามารถ
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ขยายตัวได้แทน ประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้รับผลกระทบจากภาระหนี้สินของภาคเอกชนจีน
ที่อยู่ในระดับสูง โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ก่อโดยรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน ไม่มีประสิทธิภาพ 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ าและไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการด าเนิน
นโยบายการคลังแบบขาดดุลโดยได้ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพ่ือหวัง
กระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับผลจากการอ่อนค่าของเงินหยวน ท าให้การส่งออกในช่วงปลายปี 2559 ปรับตัว
ดีขึ้น ชว่ยรักษาอัตราการขยายตัวของ GDP ให้อยู่ในช่วงที่คาดการณ์ไว้ (6.5-7.0) ได้ แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่น้อย
กว่าปีก่อนหน้าก็ตาม  
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ตารางที่ 1: ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ม 
    หน่วย: ร้อยละ 

 
 
ที่มา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Update 2016 
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
 การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาภายใต้องค์การสหประชาชาติ  (United Nations 
Conference on Trade and Development: UNCTAD) คาดการณ์ว่า มูลค่า FDI ในปี 2559 จะลดลงร้อย
ละ 10-15 จากมูลค่า FDI ในปี 2558 เนื่องจากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก การตกต่ าอย่างต่อเนื่องของ
อุปสงค์รวม และก าไรที่ลดลงของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (Multinational Enterprise: MNE) รวมถึงความ
ไม่มั่นคงทางการเมืองในหลายภูมิภาค ทั้งนี้ หากไม่น าการควบรวมกิจการข้ามชาติ (Cross-Border Mergers 
and Acquisitions) และการปรับรูปแบบโครงสร้างบริษัทใหม่  (Corporate Reconfiguration) เข้ามา
พิจารณาด้วย ก็จะเห็นได้ว่า มูลค่า FDI มีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนา อย่างไรก็ตาม UNCTAD ได้คาดการณ์ว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกจะ
กลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปี 2561 และจะมีมูลค่ามากกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 
 
แผนภูมิที่ 1: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้า (FDI Inflows) จ าแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจ ระหว่างปี 
2559 - 2561  
 

หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
 

 
 
ทีม่า: World Investment Report 2016, UNCTAD 
 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกในปี 2558 มีมูลค่า 1,762 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ แม้ปีนี้จะเป็นปีที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ปกติ การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดใหม่
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เป็นไปอย่างช้าๆ ประกอบกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Goods) ตกต่ า แต่มูลค่า FDI ในทุกภูมิภาค
ทั่วโลกกลับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 38 ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงมาจากการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของการควบ
รวมกิจการข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมฯ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  
 การควบรวมกิจการข้ามชาติที่เกิดขึ้นในปี 2558 เกิดจากความต้องการจะปรับรูปแบบโครงสร้าง
บริษัทใหม่ อาทิ การย้ายส านักงานใหญ่ของบริษัทไปอยู่ในประเทศที่จัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ ากว่า ซึ่งการปรับ
รูปแบบโครงสร้างในลักษณะนี้มักเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเงินจ านวนมหาศาลในดุลการช าระเงิน ทั้งที่ การ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานจริงของบริษัทมี เพียงเล็กน้อย การควบรวมในลักษณะนี้ เกิดขึ้นมากใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และฮ่องกง 
 อย่างไรก็ตาม หากไม่น าการปรับรูปแบบโครงสร้างบริษัทใหม่เข้ามาพิจารณาด้วย มูลค่าการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกในปี 2558 จะเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งในปี 
2558 นี้ การลงทุนในโครงการใหม่ (Greenfield Investment) มีมูลค่า 766 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ภาวะการลงทุนเช่นนี้ถือเป็น
สัญญาณการกลับสู่สถานการณ์ที่ดีของ FDI ในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Productive Assets) 
 แม้มูลค่าการลงทุนในโครงการใหม่จะเพ่ิมขึ้น แต่หากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่า งบลงทุน (Capital 
Expenditure) ที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จ านวน 5,000 บริษัท ได้จัดสรรไว้ส าหรับลงทุนในปี 2558 ลดลง
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 5 ดังจะเห็นได้จากบริษัทข้ามชาติจ านวนมากที่อยู่ในอุตสาหกรรมเชิงสกัด/กลั่น
ทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Sector) ได้ลดทั้งจ านวนเงินในงบลงทุนและจ านวนแผนการลงทุนลง 
นอกจากนี้ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ่ืนก็ด าเนินการเช่นเดียวกัน เพราะทนแบกรับภาระ
อันเกิดจากเศรษฐกิจโลกทีอ่่อนแอและอุปสงค์รวมทีต่กต่ าไม่ไหว  
  
แผนภูมิที่ 2: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามภูมิภาค ระหว่างปี 2556 - 2558  
 

  หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

 
 
ที่มา: World Investment Report 2016, UNCTAD 
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแต่ละภูมิภาค 
ทวีปแอฟริกา (Africa) 
แอฟริกาเหนือ 
 ปี 2558 แอฟริกาเหนือมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเท่ากับ 12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 9 ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอียิปต์ ส าหรับเงินลงทุนไหลเข้าใน
อียิปต์ในปี 2558 นี้ มีมูลค่า 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากถึงร้อยละ 49 โดยส่วน
ใหญ่เป็นการเข้ามาลงทุนขยายกิจการในเครือของต่างชาติ (Foreign Affiliates) ในอุตสาหกรรมการเงิน และ
เภสัชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และก๊าซอีกด้วย นอกเหนือจาก
การลงทุนในอียิปต์แล้ว โมรอคโคเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักลงทุนต่างชาติสนใจ เนื่องจากโมรอคโคท าหน้าที่เป็น
ฐานการผลิตหลักในทวีปแอฟริกา ที่ผ่านมา สามารถดึงดูดนักลงทุนชาวฝรั่งเศสให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และดึงดูดนักลงทุนจากประเทศในแถบเอเชียตะวันตกให้เข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้  
 
แอฟริกาตะวันตก 
 ปี 2558 แอฟริกาตะวันตกมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเพียง 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปี
ก่อนหน้าถึงร้อยละ 18 โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไนจีเรีย (ประเทศที่ใหญ่
ที่สุดในทวีปแอฟริกา) ลดลงอย่างมาก เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ า ประกอบกับปัญหาของสกุลเงิน
ท้องถิ่น และการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ล่าช้า ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในไนจีเรีย ลดลงจากเดิม 4.7 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 เหลือเพียง 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม แม้สภาพ
เศรษฐกิจในขณะนั้นจะตกต่ า แต่ผู้บริโภคก็ยังคงจับจ่ายใช้สอยกันตามปกติ จึงยังช่วยดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศไดบ้้าง  
 
แอฟริกากลาง 
  เงินลงทุนไหลเข้าในแอฟริกากลางลดลงร้อยละ 36 มาอยู่ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการ
ลงทุนใน 2 ประเทศหลัก คือ สาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ของแอฟริกากลางลดลง
อย่างมาก 
 
แอฟริกาตะวันออก 
 ปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้าในแอฟริกาตะวันออกมีมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน
หน้าเพียงร้อยละ 2 โดยในจ านวนนี้ เป็นการลงทุนตั้งฐานการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปียมูลค่า 2.2 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัทจากบังกลาเทศ จีน และตุรกี เพ่ือจะใช้ประโยชน์จาก African Growth 
and Opportunity Act (AGOA) และ  Economic Partnership Agreements (EPAs) ใ นก า ร ส่ ง สิ น ค้ า
ดังกล่าวออกไปขายในสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ รวมถึงเพ่ือขายในแอฟริกาและประเทศอ่ืนๆ ด้วย  
 ในปีเดียวกัน เคนยารองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
จากการที่นักลงทุนกลับมามีความสนใจและความเชื่อมั่นต่อบรรยากาศการท าธุรกิจในเคนยาอีกครั้ง รวมถึง
แรงดึงดูดจากตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่ก าลังเติบโต ดังนั้น เคนยาจึงกลายเป็นศูนย์กลางของหลากหลาย
ธุรกิจ อาทิ การส ารวจน้ ามันและก๊าซ การส่งออก สินค้าและบริการทั้งอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเคนยาและแทนซาเนียเพ่ิมขึ้น ทั้ง 2 ประเทศจึงอนุญาตให้ต่างชาติถือ
หุ้นในกิจการได้ท้ังหมด (ร้อยละ 100)  
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แอฟริกาใต้  
 ปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้าในแอฟริกาใต้มีมูลค่า 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
เพียงร้อยละ 2 และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในแองโกลา โดยในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ แองโกลาถูกจัดให้เป็นแหล่ง
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ด้วยสาเหตุจากการกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ที่อยู่ใน
ต่างประเทศ เนื่องจากราคาน้ ามันตกต่ า รายได้จากน้ ามันคิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้ท้ังหมดของรัฐบาล และ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้จากการส่งออก สกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่า และอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของแองโกลา ดังนั้น บริษัทในเครือที่อยู่ในแองโกลาจึงเพ่ิมวงเงินที่ขอกู้ยืมจากบริษัทแม่ที่
อยู่ในต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับสมดุลของงบดุล อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะย่ าแย่ แต่ก็ยัง
มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในแองโกลาอยู่บ้าง อาทิ นักลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาลงทุนสร้างระบบ
ทุ่นรับน้ ามันดิบขนาดใหญ่ (Conventional Buoy Mooring System) 
 ในปีเดียวกัน แม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในโมซัมบิกจะลดลง แต่ก็ยังสามารถครองอันดับ 3 ของ
แอฟริกา ในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศได้ โดยสาเหตุหลักของการที่มูลค่าเงินลงทุนไหล
เข้าลดลงนั้น มาจากความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งในปี 2558 ประกอบกับราคาก๊าซที่ตกต่ า และการปิดตัว
ลงของบริษัทเหมืองแร่ของอังกฤษ ขณะเดียวกัน ทางด้านแซมเบียเองก็มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าลดลงเช่นกัน 
โดยลดลงมากถึงร้อยละ 48 มาอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากขาดแคลนไฟฟ้าและระบบภาษีการ
ท าเหมืองแร่  (Mining Tax Regime) มีความไม่แน่นอน ท าให้ เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาราคาทองแดงตกต่ า (คิดเป็นร้อยละกว่า 80 
ของการส่งออกของแซมเบีย) สกุลเงินท้องถิ่นมีความไม่มั่นคง อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงส่งผล
กระทบต่อเงินก าไรที่จะน ากลับมาลงทุนต่อในที่สุด 
 
การลงทุนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 
 บริษัทข้ามชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเริ่มเข้ามามีบทบาทในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆ โดยนัก
ลงทุน 5 ใน 10 อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในแอฟริกามากท่ีสุด เป็นนักลงทุนที่มาจากกลุ่มดังกล่าว ซึ่งรวมถึงจีน 
แอฟริกาใต้ และอินเดียด้วย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และฝรั่งเศส ยังคงเป็นนักลงทุนกลุ่มหลักในทวีปนี้อยู่  
 
ทวีปเอเชีย (Developing Asia) 
 ในปี 2558 นี้ ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียยังคงรักษาอันดับ 1 ของโลก ในการเป็นแหล่ง
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศไว้ได้ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้ามากกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 16 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศท่ีอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ซึ่ง
ประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้ามากที่สุด 4 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ และอินเดีย 
รวมกันแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าทั้งหมดท่ีไหลเข้ามาในเอเชีย  
 
เอเชียตะวันออก 
 เงินลงทุนไหลเข้าในเอเชียตะวันออกมีมูลค่า 322 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อย
ละ 25 ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในฮ่องกงและจีน โดยในปี 2558 ฮ่องกงมีมูลค่าเงิน
ลงทุนไหลเข้าเท่ากับ 175 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ามากถึงร้อยละ 53 ส่งผลให้ฮ่องกง
กลายเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา สาเหตุของการ
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เพ่ิมขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของการลงทุนในตราสารทุน (Equity 
Investment)  ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับรูปแบบโครงสร้างบริษัทใหม่  
 ส าหรับจีน มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในปี 2558 เท่ากับ 136 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 6 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการ ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
ค่อนข้างซบเซา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องอาศัยแรงงานเป็นหลัก เนื่องจากต้นทุนการ
ผลิตและค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันสูง บริษัทจีนยังสามารถด าเนินงานได้ดี สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดและเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่การ
ผลิตได้ 
 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ยังคงรักษาระดับเงินลงทุนไหลเข้าไว้ได้เกือบเท่าเดิม คือที่ 126 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 
2557 เพียงร้อยละ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากมีการสร้างสมดุลระหว่างการเพ่ิมขึ้นของการลงทุนในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้น้อยกับการลดลงของการลงทุนในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงกว่า กล่าวคือ ส าหรับประเทศที่มีรายได้น้อย
อย่างเมียนมานั้น ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนหน้ามากเกือบร้อยละ 200 โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 รัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทยได้ลงนาม
ร่วมกันในความตกลงที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 8.6 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และนับตั้งแต่มีโครงการนี้ เงินลงทุนไหลเข้าของเมียนมาก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด ในขณะที่ประเทศ
ที่มีรายได้สูงกว่าอย่างสิงคโปร์กลับเผชิญกับภาวะหดตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยในปี 2558 
มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5 เหลืออยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการลงทุน
ในโครงการใหม่ของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ก็ลดลงเช่นเดียวกัน จาก 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 
เหลือ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558  
 
เอเชียใต้ 
 มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าของเอเชียใต้ได้ปัจจัยหนุนที่ส าคัญอย่างอินเดียเข้ามาช่วยผลักดันให้ มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 22 ในจ านวนนี้ เป็นมูลค่าเงิน
ลงทุนไหลเข้าในอินเดียเพียงประเทศเดียวถึง 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากประโยชน์ที่ได้รับ
จากขั้นตอนในการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนที่ออกโดยรัฐบาลชุดใหม่ ส าหรับประเทศที่เข้ามาลงทุนในตรา
สารทุนในอินเดียมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มอริเชียส สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น 
ตามล าดับ 
 
เอเชียตะวันตก 
 มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าโดยรวมในเอเชียตะวันตกลดลงเล็กน้อย เพียงร้อยละ 2 มาอยู่ที่ 42 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในจ านวนนี้ เป็นมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในตุรกีมากที่สุด ถึง 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 36 โดยมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของการควบรวมกิจการข้ามชาติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ส่งผลให้ตุรกีกลายเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศอันดับ 5 ของเอเชีย  
 อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศผู้ผลิตน้ ามันไม่ได้เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
สืบเนื่องจากภาวะราคาน้ ามันตกต่ า ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้กาตาร์ 
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ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าอยู่ในระดับต่ า แต่ที่น่าตกใจที่สุดคือ
บาห์เรน มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิติดลบมากถึง -1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งที่ในปีก่อนหน้าเคยมี
มูลค่าถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสาเหตุหลักมาจากการที่นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจเลิกกิจการและ
ถอนเงินลงทุนกลับออกไป  
 
ทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and the Caribbean) 
อเมริกากลาง 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเม็กซิโกท่ีมากถึง 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัจจัยส าคัญที่
ขับเคลื่อนการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในอเมริกากลางให้สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14 จนมาอยู่ที่ 
42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การขายเพ่ือควบรวมกิจการข้ามชาติก็เติบโตและมีมูลค่ามากขึ้นเช่นกัน โดยส่วน
ใหญ่ ผู้ซื้อมักเป็นนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา และซื้อกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และ
การผลิตขวดแก้วและขวดพลาสติก อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเม็กซิโกไม่ได้เติบโต
เหมือนกันหมดทุกอุตสาหกรรม บางอุตสาหกรรมประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องเลิกกิจการไป อาทิ 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ต้องเลิกกิจการเนื่องจากราคาแร่และโลหะตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับประเทศอ่ืนในอเมริกากลาง มีการสร้างความสมดุลระหว่างเงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรม
หนึ่งกับเงินลงทุนไหลเข้าในอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง อาทิ เงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรมข้อมูลและการสื่อสาร
ของเอล ซัลวาดอร์ ลดลงอย่างมาก แต่ชดเชยได้ด้วยเงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรมการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 3 เท่า 
หรือเงินลงทุนไหลเข้าในอสังหาริมทรัพย์ของคอสตาริกา ลดลงอย่างมาก แต่ชดเชยได้ด้วยการเพ่ิมขึ้นของเงิน
ลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร 
 
อเมริกาใต้ 
 มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเท่ากับ 121 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6 สืบเนื่อง
จากจากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอและอัตราการค้า (Terms of Trade) ที่แย่ลง เพราะราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ตกต่ าอย่างมาก  
 บราซิลซ่ึงเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศท่ีส าคัญของอเมริกาใต้ก็ประสบปัญหาเงินลงทุน
ไหลเข้าลดลงเช่นกัน โดยลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปี 2558 นี้
นับเป็นปีที่กิจกรรมด้านการลงทุนทั้งหมดของบราซิลลดลงตลอดทั้งปี  อย่างไรก็ตาม หากไม่น าการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตเข้ามาพิจารณาด้วย การลงทุนในตราสารทุนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ การลงทุนในตรา
สารทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสุขภาพ ยกเว้นการลงทุนในตราสารทุนในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ค่อยดีนัก  
 นอกจากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในบราซิลจะลดลงแล้ว ในประเทศอ่ืนๆ ก็ลดลงเช่นกัน อาทิ ชิลีและ
เปรูได้รับผลกระทบจากราคาแร่และโลหะที่ตกต่ า โคลอมเบียได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมน้ ามันและเหมือง
แร่ แต่มีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกเพ่ิมขึ้น โบลิเวียได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรม
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับการตกต่ าของราคาส่งออก อุรุกวัยได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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แคริบเบียน 
 มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในแคริบเบียนลดลงร้อยละ 12 จากปี 2557 โดยเป็นการลดลงจากการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในตรินิแดดและโตเบโกซึ่งเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่ส าคัญของ
แคริบเบียน ในปี 2557 แคริบเบียนมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสูง เนื่องจากเป็นการขายบริษัทของตรินิแดดและ
โตเบโกให้แก่นักลงทุนต่างชาติ ด้วยมูลค่าถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

 
กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition Economies) 
 ในปี 2558 เงินลงทุนไหลเข้าในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านมีมูลค่า 35 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 38  
 การลงทุนในรัสเซียส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการน าเงินก าไรกลับมาลงทุนต่อ โดยที่เงินลงทุนไหลเข้า
ใหม่ๆ นั้น แทบจะไม่มี เนื่องจากราคาน้ ามันทีต่กต่ าและสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดท าให้เป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเบี่ยงเบนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติไปจากรัสเซีย การที่ผู้บริโภคมี
ความเชื่อมั่นต่อรัสเซียในระดับต่ า บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่บางบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลิต และการธนาคาร จึงทยอยถอนตัวออกจากรัสเซียไป อาทิ General Motors 
(สหรัฐอเมริกา) Deutsche Bank (เยอรมนี) Raiffeisen Bank (ออสเตรีย) เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ที่
ก าหนดว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทุกช่องทางรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ยิ่งกระตุ้นให้ต่างชาติ
ถอนการลงทุนออกจากรัสเซียมากขึ้น 
 ส าหรับคาซัคสถาน ในปี 2558 ที่ผ่านมา มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าลดลงจากปีก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ 
50 เหลือเพียง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องมาจากอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ลดลง บริษัท
ข้ามชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซต่างชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ ราคาพลังงานที่
ตกต่ าส่งผลให้ก าไรที่ได้ตกต่ าตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากเงินก าไรที่จะน ากลับมาลงทุนต่อติดลบ ในปีเดียวกัน 
มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในยูเครนกลับเพ่ิมขึ้นมากจาก 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 เป็น 3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างทางการเงินขนาดใหญ่ในภาคการธนาคาร และการ
แปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจของบริษัทที่ประกอบกิจการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
 นักลงทุนต่างชาติบางรายยังคงมุ่งลงทุนในธุรกิจหลักของเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of 
Independent States: CIS) ต่อไป อาทิ นักลงทุนอังกฤษมุ่งลงทุนในอุตสาหกรรมน้ ามันของรัสเซีย นักลงทุน
มาเลเซียมุ่งลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซของอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุนร่วมกันด้วย อาทิ 
คาซัคสถานร่วมกับจีนจัดตั้งกองทุนส าหรับลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก กระจกแผ่น การกลั่น
น้ ามัน พลังงานน้ า และยานยนต์ 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในบางอุตสาหกรรมลดลงอย่างมาก อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ โดยปี 2558 นับเป็นปีแรกที่มีการลดลงของเงินลงทุนไหลเข้าในอุตสาหกรรมนี้ สืบเนื่องจากการปิดตัว
ของโรงงาน General Motors (สหรัฐอเมริกา) ในรัสเซีย และการลดการผลิตของ Niva SUV อย่างไรก็ตาม ยัง
พอจะมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเกิดขึ้นอยู่บ้าง อาทิ การเปิดโรงงานเครื่องยนต์แห่งใหม่ของ Ford 
(สหรัฐอเมริกา) ซึ่งมีมูลค่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน Yelabuga เพ่ือ supply สินค้าให้แก่บริษัทร่วมทุน
ของ Ford และบริษัทของ Ford เองใน Saint Petersburg 
 เงินลงทุนไหลเข้าในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มักอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อาหารและยาสูบ 
เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ และเภสัชภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากนักลงทุนในสหภาพ
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ยุโรป อาทิ ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ กรีซ และอิตาลี นอกจากนี้ ยังมีการเข้ามาของนักลงทุนจากสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์และจีนด้วย 
 
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
 ในปี 2558 ยุโรปมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเพ่ิมข้ึนเป็น 504 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 29 
ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 5 อันดับแรกของยุโรป คือ ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝั่งเศส และเยอรมนี  
 การควบรวมกิจการข้ามชาติถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ยุโรป โดยในปี 2558 การขายเพ่ือควบรวมกิจการข้ามชาติในยุโรปมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 295 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นประเทศเป้าหมายของการควบรวมกิจการ โดยยอดการขายเพ่ือควบรวม
กิจการในอังกฤษมีมูลค่าสูงถึง 71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เป็นกิจการเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์และอสังหาริมทรัพย์ 
17 และ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ) และยอดการขายเพ่ือควบรวมกิจการในฝรั่งเศสมีมูลค่า 44 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์และพลังงาน 21 และ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตามล าดับ โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของการควบรวมกิจการมาจากความต้องการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ของ
บริษัท 
 ในปี 2558 อเมริกาเหนือมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าเท่ากับ 429 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 
25 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนไหลเข้าใน
สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงถึง 380 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเกือบร้อยละ 70 ของจ านวนเงินดังกล่าวเป็นการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต และร้อยละ 9 ของจ านวนเงินเดียวกันเป็นการลงทุนในภาคการเงินและการ
ประกันภัย ทั้งนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมาจากนักลงทุนยุโรป ร้อยละ 77 นักลงทุนญี่ปุ่น ร้อยละ 
11 และนักลงทุนแคนาดา ร้อยละ 7  
 การขายเพ่ือควบรวมกิจการข้ามชาติในสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 299 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยร้อยละ 
60 ของมูลค่าทั้งหมด อยู่ในภาคการผลิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อย
ละ 25) รองลงมาเป็นภาคบริการ ร้อยละ 40 และภาคการเงินและการประกันภัย ร้อยละ 17   
 มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าในกลุ่มประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกยังไม่มีท่าทเีพ่ิมข้ึน โดยในปี 2558 เงินลงทุน
ไหลเข้าในออสเตรเลียมีมูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปี 2557 เกือบร้อยละ 50 ซึ่งสาเหตุของ
การลดลงนี้มาจากการเลิกกิจการในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ ประกอบกับบริษัทข้ามชาติ ขนาดใหญ่ของ
ต่างชาติขอเลื่อนโครงการพลังงานและทรัพยากรหลายโครงการออกไปก่อน 
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แผนภูมิที่ 3: (ซ้าย) ประเทศท่ีเป็นแหล่งรองรับการลงทุน 20 อันดับแรกของโลก ระหว่างปี 2557 - 2558  
   (ขวา) ประเทศผู้ลงทุน 20 อันดับแรกของโลก ระหว่างปี 2557 – 2558 
 

        หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

               
 
ที่มา: World Investment Report 2016, UNCTAD 
 
บทสรุป: การคาดการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในปี 2560 - 2561 
 ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2560 – 2561 นั้น มีแนวโน้มว่าจะฟ้ืนตัวเล็กน้อย โดยมีการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของทุกภาคส่วนของโลก หรือ Global GDP เป็นร้อยละ 3.4 และ 3.6 
ตามล าดับ โดยการขยายตัวของ Global GDP นี้ เป็นผลมาจากการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจใน
กลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา ส่วนกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าจะมีการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยอัตราการขยายตัวของ GDP จะน้อยกว่ากลุ่มประเทศอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด อัตราการเติบโตของ 
GDP ถูกคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.9 และ 2.0 ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ 
 ทวีปอเมริกาเหนือ เศรษฐกิจส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยสหรัฐอเมริกา มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะ
ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการบริโภคภาคครัวเรือนมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการว่างงานที่น้อยลง ประกอบ
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กับบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ตึงเครียดหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเริ่มผ่อนคลายลง รวมทั้งราคาพลังงานที่
เริ่มปรับตัวสูงขึ้น  
 ทวีปยุโรป คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากการขอ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ รวมถึงปัญหาทางการเมืองในสหภาพยุโรป อาทิ การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในฝรั่งเศส และการลงประชามติไม่รับร่างแก้ไขรับธรรมนูญในอิตาลี ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้อิตาลี
ขอแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น  
 ทวีปแอฟริกา คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้นมากจากราคาพลังงานที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น 
เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้ ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงปรับลดก าลังการผลิต เพ่ือแก้ปัญหา
อุปทานล้นตลาด  
 ทวีปเอเชีย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย เนื่องจากมีปริมาณธนบัตรฉบับใหม่ไหลกลับเข้าสู่ระบบตามความต้องการ
อย่างเพียงพอ หลังจากที่ได้มีการยกเลิกการใช้ธนบัตรฉบับเก่าเพ่ือกวาดล้างผู้เลี่ยงภาษีและทุจริตคอร์รัปชันใน
ประเทศ กับการชะลอตัวของจีนตามทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเสี่ยงในภาค
การเงินและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทส าคัญต่อทวีปเอเชียอย่างญี่ปุ่นก็ถูก
คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ผ่านมาประสบกับภาวะ
เงินฝืดเรื้อรัง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับผลกระทบจาก Brexit ที่ท าให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้การส่งออกไม่
สามารถขยายตัวได้ การลงทุนภาคเอกชนลดลง การบริโภคภาคครัวเรือนลดลง อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเสียหายของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกนโยบายการคลังฉบับใหม่ที่มุ่งเน้น
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวงเงินมากถึง 28 ล้านล้านเยน มาเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 

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

ต้องตา สุดมี 
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

มีนาคม 2560 
 
เอกสารอ้างอิง 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Global Investment Trends 
Monitor No.25, as of 1 February 20107 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 
(WIP) 2016 
International Monetary Fund, World Economic Outlook 2016  
International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, as of 16 January 2017 
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ภาพรวม 

o โครงการที่ขอรับการส่งเสริมโดยตรงจากต่างประเทศใน
ประเทศไทยในปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) มีจ านวน 908 โครงการ 
และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 301,013 ล้านบาท   

o โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 
ล้านบาท มีจ านวน 52 โครงการ ซึ่ งในเชิงจ านวน
โครงการนั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.7 ของโครงการ
ทั้งหมดเท่านั้น ถึงแม้ว่าจ านวนโครงการจะมีสัดส่วนที่
น้อยแต่มูลค่าการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่นั้นสูงถึง
ร้อยละ 74 ของมูลค่าทั้งหมด การลงทุนในกิจการขนาด
เล็กที่มีมูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านนี้มีจ านวน 582 โครงการ ซึ่ง
สูงถึงร้อยละ 64 ของจ านวนโครงการทั้งหมด ทั้งนี้มี
มูลค่าการลงทุน 7,278 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงแค่ร้อยละ 
2.4 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดเท่านั้น 

o จ านวนโครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ ในสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค 354 โครงการ (ร้อยละ 39 ของจ านวนค าขอจาก
ต่างชาติทั้งสิ้น) ล าดับที่ 2 ได้แก่หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 256 โครงการ (ร้อยละ 28) และล าดับที่ 3 ได้แก่ 
หมวดโลหะ และเครื่องจักร จ านวน 143 โครงการ (ร้อยละ 15.7)   

o มูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่มาจากหมวดโลหะ และเครื่องจักร 
โดยมีมูลค่า 85,286 ล้านบาท (ร้อยละ 28 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนจากต่างชาติทั้งสิ้น) ล าดับที่ 2 คือ หมวดบริการและ
สาธารณูปโภค โดยมีมูลค่าการลงทุน 76,491 ล้านบาท (ร้อย
ละ 25) ล าดับที่  3 ได้แก่  หมวดเครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 63,729 ล้านบาท (ร้อยละ 21)  

o โครงการส่วนใหญ่หากนับตามจ านวนโครงการแล้ว เป็น
โครงการใหม่ 581 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของจ านวน
โครงการทั้งสิ้น ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่แล้วมาจาก
โครงการขยาย ซึ่งมีมูลค่า 208,587 ล้านบาท (ร้อยละ 69)  

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล มี

จ านวน 461 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ านวน
โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น และมีมูลค่า
การลงทุนรวม  215,515 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของ
มูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งสิ้น โดยกิจการที่มีมูลค่าการ
ลงทุนมากที่สุด ได้แก่ กิจการยานยนต์และชิ้นส่วน  

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
o พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ า มีค าขอรับการส่งเสริม 6 

โครงการ มูลค่ารวม 1,094 ล้านบาท  
o  

 

 จ านวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

FDI 908 (58.7%) 301,013 (51.5%) 
โครงการทั้งหมด 1,546 584,349 

โครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

 
มูลค่าค าขอรับการส่งเสริม FDI จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

 
โครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามกิจการเป้าหมาย 

กิจการเป้าหมาย จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
ยานยนต์และช้ินส่วน 47 68,865 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 48 37,397 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

81 62,392 

เกษตรแปรรูป 55 11,837 
ท่องเที่ยว 11 9,285 
การแพทย ์ 13 6,885 
ดิจิตลั 180 1,793 
ระบบอัตโนมตัิและหุ่นยนต์ 10 1,269 
อากาศยาน 5 2,757 
สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 11 13,035 

รวมท้ังสิ้น 461 215,516 

o พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
มีค าขอรับการส่งเสริม 247 โครงการ มูลค่ารวม 167,830 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี  

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน จ านวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 2,576 ล้านบาท  
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 ข้ันอนมุัติ  
680o โครงการจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 มี 925 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.8 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
(ไทยและต่างชาติรวมกัน) มูลค่าเงินลงทุนรวม 358,109  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.6 ของมูลค่าเงนิลงทุนทั้งหมด
ของโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

o จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 ส่วน
ใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 36 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการ ITC IHQ TISO ในด้าน
ของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ ในหมวดเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และ กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 26 เนื่องจากมี
โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมมูลค่าสูงในสาขานี้ เช่น 
กิจการผลิต Butadiene/Propylene/Ethylene มูลค่า 
33,946 ล้านบาท กิจการผลิต Ethylene ส าหรับน าไปเป็น
วัตถุดิบส าหรับการผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ มูลค่า 16,330 
ล้านบาท และมีกิจการอื่นๆ เช่น กิจการผลิตยาง
ยานพาหนะ มูลค่า 13,570 ล้านบาท กิจการผลิตยาง
สังเคราะห์ (SSBR) มูลค่า 12,054 ล้านบาท กิจการผลิต 
HEAD GIMBAL ASSEMBLY (HGA), Head Stack Assy 
(HSA) และ Hard Disk Drive (HDD) มูลค่า 10,721 ล้าน
บาท กิจการผลิต Data Storage Devices มูลค่า 10,206 
ล้านบาท กิจการผลิต PolyLactic Acid (PLA), 
Amorphous Lactide และ Lactic Acid (Technical 
Grade) มูลค่า 4,000 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
เพื่อการอุตสาหกรรม มูลค่า 3,811 ล้านบาท เป็นต้น 

o โครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในด้านของจ านวน
โครงการ ส่วนมากเป็นโครงการใหม่ จ านวน 543 โครงการ 
มีมูลค่า 119,645 ล้านบาท ส่วนโครงการขยายมีจ านวน 
382 โครงการ มูลค่า 238,464 ล้านบาท 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ 

ปีละ 680,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจาก
กิจการหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 
414,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้จากการ
ส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
ทั้งหมด รองลงมาเป็นกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 13  

 จ านวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

FDI 925 (54.8%) 358,109 (41.6%) 
โครงการทั้งหมด 1,688 861,340 

 

จ านวนโครงการอนุมัติ จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

 
มูลค่าโครงการอนุมัติ จ าแนกตามสาขาการลงทุน 

 
 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่า 
320,000 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการในหมวดเกษตร
และผลิตผลจากการเกษตรจะใช้ วัตถุดิบภายในประเทศ
มากเป็นอันดบั 1 มูลค่า 85,000 ล้านบาท  

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มี
รายได้ต่ ามีจานวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 2,130 ล้าน
บาท 

o โครงการที่ได้รบัอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่จงัหวัดชายแดน
ภาคใต ้จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 161 ล้านบาท โดย
เป็นโครงการในกิจการโรงแรม ตั้งอยู่ที่อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา  

o โครงการที่ได้รบัอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน จ านวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 1,377 
ล้านบาท  
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โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขนาดใหญ่ที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 
บริษัท ผลิตภัณฑ/์บริการ ลักษณะ

โครงการ 
ที่ตั้ง 

PTT GLOBAL CHEMICAL  

PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอทธิลีน; Propylene; Butadiene ขยาย ระยอง 

คุณสุจารี รุ่งโรจน์สุนทร เอทธิลีน; Reffinate (C3+); Acid Gases; 
Methane & Hydrogen; Cracker Bottom 

ใหม ่ ระยอง 

Mr. Huashun Xie ยางรถบรรทุก และยางรถบสั; ยางออฟเดอะโรด ใหม ่ ระยอง 

PTT GLOBAL CHEMICAL  

PUBLIC COMPANY LIMITED 

Solution Styrene Butadiene Rubber (S-SBR) ขยาย ระยอง 

SEAGATE TECHNOLOGY 

(THAILAND)  COMPANY 

LIMITED 

Hard Disk Drive (HDD); Head Stack Assy 

(HSA); Head Gimbal Assembly (HGA); Head 

Disk Assembly (HDA) 

ขยาย นครราชสีมา 

HGST (THAILAND) 

COMPANY LIMITED 

Data Storage Devices; Data Storage Platform 

Unit; Head Stack Assembly (HSA) & Carriage 

Pivot Flex Assembly (CPFA); FRU Drive Sled 

Assembly & FRU Drive With Carrier; R & D 

(Products from HDD) 

ขยาย ปราจีนบุรี 

คุณมานพ ศิรกิุล เหล็กรูปพรรณ ใหม ่ ระยอง 

Mr. Benjamin William 

Bootle 

ผลิตภัณฑ์จากน้ านมดิบ ใหม ่ ลพบุร ี

MAZDA POWERTRAIN 

MANUFACTURING 

(THAILAND) COMPANY 

LIMITED 

Automotive Engine ขยาย ชลบุร ี

NISSAN MOTOR 

(THAILAND) Co.,Ltd. 

Pick up Passenger Vehicle (PPV) ขยาย สมุทรปราการ 
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1. วิเคราะห์สถานภาพการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
1.1 ภาพรวมการลงทุน 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในปี 2559 นั้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหมวดบริการและ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะกิจการบริการการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ สนับสนุนการค้าและ
การลงทุน ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนส่งทางเรือ และขนส่งทางอากาศ  เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับปี 2558 ที่
โครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดกิจการและสาธารณูปโภคเช่นเดียวกัน  

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด โดยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตเครื่องยนต์ส าหรับ
ยานพาหนะ มูลค่า 7,200 ล้านบาท กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าและ/หรือชิ้นส่วนส าหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
มูลค่า 4,731 ล้านบาท กิจการผลิตยางล้ออากาศยาน มูลค่า 4,694 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์เอนกประสงค์ 
มูลค่า 2,875 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ส าหรับอากาศยาน มูลค่า 2,290 ล้านบาท กิจการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 1,880 ล้านบาท กิจการผลิตยางหล่อดอกอากาศยาน มูลค่า 1,495 ล้านบาท กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขอนามัย มูลค่า 1,330 ล้านบาท กิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ เช่น Cross-linked Acrylic 
polymer มูลค่า 970 ล้านบาท กิจการผลิต Isophtaloyl Chloride มูลค่า 950 ล้านบาท และกิจการผลิต
สารเคมีส าหรับใช้ท าปฏิกิริยาเพ่ือถุงลมนิรภัย มูลค่า 941 ล้านบาท  

อันดับที่สอง คือ สิงคโปร์ มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่งทาง
อากาศ 2 โครงการ มูลค่ารวม 9,881 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์) กิจการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 โครงการ มูลค่ารวม 17,670 ล้านบาท กิจการโรงแรม มูลค่า 1,405 ล้าน
บาท 

อันดับที่สาม คือ จีน มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่งทางอากาศ 9 
โครงการ มูลค่ารวม 5,660 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและจีน) กิจการผลิตยางนอกยานพาหนะ 
มูลค่า 4,370 ล้านบาท กิจการผลิตเส้นใยแก้ว มูลค่า 2,752 ล้านบาท กิจการผลิตเส้นลวดใยเหล็ก มูลค่า 2,484 
ล้านบาท กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 1 ,788 ล้านบาท และกิจการผลิตสารซิลิกาชนิดพิเศษ (Highly 
Dispersible Silica) มูลค่า 1,400 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนใหญ่ตั้งโรงงานอยู่ในภาคกลางจ านวน 

508 โครงการ (62,416 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน 276 โครงการ (181,092 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 
43 โครงการ (6,998 ล้านบาท) ภาคใต้จ านวน 35 โครงการ (7,066 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
12 โครงการ (1,850 ล้านบาท) และภาคตะวันตกจ านวน 12 โครงการ (900 ล้านบาท) และอื่นๆ จ านวน 22 
โครงการ (40,691 ล้านบาท) 

โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 255 โครงการ มูลค่ารวม 177,232 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 28 และร้อยละ 59 ตามล าดับของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด 

1.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายในปี 2559 มีจ านวน 461 โครงการ มูลค่ารวม 
215,516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 72 ของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น
ตามล าดับ ในแง่ของจ านวนโครงการส่วนใหญ่เป็นการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 180 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39 ของจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น โดยส่วน
ใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน มูลค่ารวม 68,865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิตยางรถยนต์ ยางรถบรรทุกและกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มูลค่ารวม 62,392 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจาก
การลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ส าหรับระบบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการผลิต
เครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 

โครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริม แยกตามกิจการเป้าหมาย 
กิจการเป้าหมาย จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 47 68,865 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 48 37,397 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 81 62,392 
เกษตรแปรรูป 55 11,837 
ท่องเที่ยว 11 9,285 
การแพทย์ 13 6,885 
ดิจิตัล 180 1,793 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 10 1,269 
อากาศยาน 5 2,757 
ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม 11 13,035 

รวมทั้งส้ิน 461 215,516 

1.3 การลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
ค าขอรับการส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศในปี 2559 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี ้ 
 พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ า มีค าขอรับการส่งเสริม 6 โครงการ มูลค่ารวม 1,094 ล้านบาท ได้แก ่ 

- กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
และยานยนต์ เป็นต้น มูลค่า 515 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว  

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              18



 
- กิจการคัดคุณภาพข้าว มูลค่า 450 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร  
- กิจการปรับปรุงพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มูลค่า 47 ล้านบาท ตั้งอยู่ที ่จังหวดัแพร ่ 
- กิจการผลิตหมอนยางพารา มูลค่า 36 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดมุกดาหาร  
- กิจการผลิต Spiral Fin มูลค่า 36 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดสระแก้ว  
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสตกิสาหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น มูลค่า 10 

ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร  

 พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีค าขอรับการส่งเสริม 247 โครงการ 
มูลค่ารวม 167,830 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบรุี  

 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน จ านวน 9 โครงการ มูลค่า
รวม 2,576 ล้านบาท ได้แก ่ 
- กิจการผลิตเครื่องมือแพทย ์(ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ) มูลค่า 700 

ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 
- กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และยานยนต์ เป็นต้น มูลค่า 515 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว  
- กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจกัร และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 417 ล้าน

บาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดตาก  
- กิจการคัดคุณภาพข้าว มูลค่า 450 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร  
- กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์จ านวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 365 ล้านบาท ตั้งอยู่

ที่จังหวัดตราดและกาญจนบุร ี 
- กิจการผลิต Ceramic Dipping Former มูลค่า 117 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดสงขลา  
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสตกิส าหรับสินค้าอุปโภค มูลค่า 10 ล้านบาท ตัง้อยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร  
- กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ มูลค่า 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่

จังหวัดตาก 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 161 ล้านบาท 
โดยเป็นโครงการในกิจการโรงแรม ตั้งอยู่ที่อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา  

 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 59 โครงการ มูลค่ารวม 122,574 ล้านบาท อาท ิ 
- กิจการผลิตเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์ มูลค่า 15,182 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง  
- กิจการผลิตยางรถบรรทุก และยางรถบัส ยางออฟเดอะโรด มูลค่า 13,570 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัด

ระยอง  
- กิจการผลิตยางยานพาหนะ มูลค่า 12,384 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง  
- กิจการผลิต Technical Fabric มูลค่า 11,157 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี  
- กิจการผลิตเครื่องยนต์ส าหรบัยานพาหนะ มูลค่า 7,200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบรุี  
- กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มูลค่า 4,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัด

ระยอง  
- กิจการผลิตเครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสงู มูลค่า 3,541 ล้านบาท ตั้งอยูท่ี่จังหวัดชลบรุี  
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- กิจการผลิตรถจักรยานยนต ์4 จังหวะ มูลค่า 3,384 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดชลบุรี  
- กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 3,021 ล้านบาท ตั้งอยู่ทีจ่ังหวัดชลบุรี  
- กิจการผลิตยางล้อส าหรับยานพาหนะ จ านวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 5,683 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่

จังหวัดปทุมธานี  
- กิจการผลิต Optical Fiber for Telecommunication Equipment Parts มูลค่า 2,800 ล้านบาท 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี  
- กิจการผลิตระบบหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส ์มูลค่า 1,754 ล้านบาท ตั้งอยู่ทีจ่ังหวัดระยอง  
- กิจการผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใชค้ลื่นความถี่วิทยุเป็นตัวอ่าน มูลค่า 385 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  
- กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตยแ์ละแผงเซลล์แสงอาทิตย ์มูลค่า 1,085 ล้านบาท ตั้งอยู่ทีจ่ังหวัดระยอง 
- กิจการผลิต Electric Resolver Sensor And Parts มูลค่า 754 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา  
- กิจการผลิตแผงวงจรควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 510 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  
- กิจการผลิตชุดเกียร์ส่งก าลัง มูลค่า 414 ล้านบาท ตั้งอยู่ทีจ่ังหวัดชลบุรี  
- กิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ มูลค่า 222 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- กิจการผลิต Automation Equipment มูลค่า 200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดชลบุรี  
- กิจการผลิตเซ็นเซอร์วัดแรงบิด เงินลงทุน 60 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดชลบุรี  
- กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ จ านวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 24 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จงัหวัดภเูก็ต (2 

โครงการ) และเชียงใหม ่(5 โครงการ) 

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 680,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก
ส่วนใหญ่มาจากกิจการหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 414,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของ
รายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นกิจการผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 87,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13  

2.1 การใช้วัตถุดิบในประเทศ  

โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่า 320,000 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการในหมวด
เกษตรและผลิตผลจากการเกษตรจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 85,000 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 27 รองลงมาเป็นหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มูลค่า 84,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 

2.2 เกิดการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานชาวไทย 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในปี 2559 จะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 
71,965 คน และต่างชาติในต าแหน่งบริหารและเทคนิค 5,082 คน และมีแผนการฝึกอบรมพนักงานชาวไทย เช่น 

 การฝึกทักษะในการท างานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การ
ทดสอบ เป็นต้น 

 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  
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 การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรมที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การ
ท างานเป็นขั้นตอน การท างานเป็นทีม และ Leadership & Coaching เป็นต้น 

2.3 ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆ  

 อุตสาหกรรมเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การใช้เทคโนโลยีเครื่องหมักย่อยสลาย
ซากสุกร (BIOVATOR) ส าหรับการก าจัดซากสุกรที่ตายระหว่างการเลี้ยง จากเดิมที่ต้องใช้วิธีการเผา
หรือฝังกลบ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนมาเป็นวิธีการการย่อยสลายด้วยเครื่อง โดยซาก
สุกรจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ และได้เป็นวัสดุอินทรีย์ส าหรับเป็นส่วนผสมของปุ๋ยต่อไป  

 กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป เช่น อาหารเด็ก อาหารผู้สูงอายุ และอาหารผู้ป่วย เป็นต้น ตามโครงการ
จะใช้เทคโนโลยี Direct Steam Injection ส าหรับฆ่าเชื้ออาหาร ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 10-30 วินาที ท า
ให้อาหารยังคงรสชาติและคุณค่าทางอาหารครบถ้วน จากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง 30-35 นาที ซึ่งท าให้
อาหารสูญเสียรสชาติไป 

 การผลิตไฟฟ้าหรือไอน้ าจากถ่านหิน โดยการใช้หม้อน้ าแบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนเวียน Cirrculating 
Fluidized Bed Boiler ซึ่งเป็นเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 

 การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยการใช้เทคโนโลยี E-test ในการตรวจจับความผิดพลาดของระบบ
ไฟฟ้า ถุงลมนิรภัย  เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.4 โอกาสในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม สามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เช่น  

 การผลิต Natural Fatty Alcohol  ในอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถน าไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Health Care) และกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น สารซักล้าง ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน และแชมพู เป็นต้น ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น 

 การผลิตไฟฟ้าหรือไอน้ าจากถ่านหิน โดยเถ้าลอยที่ได้จากการผลิต สามารถน าไปผลิตเป็นคอนกรีต
ผสมเสร็จ อิฐบล็อก รวมถึงส่วนประกอบในการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

3. สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนในไทย 

จากการจัดอันดับของ World Bank ส าหรับปี 2559 ในเรื่องของความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
กิจการในประเทศต่างๆ (Ease of Doing Business Ranking 2016) โดยส ารวจจาก 190 ประเทศทั่วโลก ไทย
อยู่ล าดับที่ 46 โดยนักลงทุนมองว่าบางขั้นตอนในการท าธุรกิจยังไม่ได้รับความสะดวกมากนัก เช่น การเริ่มต้น
ท าธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ หรือกระบวนการทางภาษี แต่ก็มีหลายปัจจัยที่นักลงทุนมองว่าอยู่ในระดับที่ดี 
เช่น การเข้าถึงไฟฟ้า การได้รับใบอนุญาต และการปกป้องผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ด าเนินการศึกษาและส ารวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน
ปี 2559 และพบว่าประเทศไทยมีปัจจัยดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการผลิต เช่น มีซัพพลาย
เออร์เพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมเพียงพอ และมีวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนเพียงพอ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็
มีปัจจัยท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกัน  
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                 ตารางเปรียบเทียบปัจจัยทีม่ีอิทธพิลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยท้าทาย 

โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมในระดับด ี โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการการพัฒนาต่อเนื่อง 
มีวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ การปรับปรุงระบบการศึกษาอย่างเร่งด่วน 
มีซัพพลายเออร์เพียงพอ การปรบัปรุงระบบและกระบวนการท างานภาครัฐ 
ระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพด ี จ านวนแรงงานฝีมือและไรฝ้ีมือที่เริ่มขาดแคลน 
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเหมาะสม การแข่งขันของตลาดในประเทศรุนแรง 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความเหมาะสม อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินกู ้
บริการด้านการสื่อสารมีคุณภาพด ี การบูรณาการท างานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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อ้างอิง 

1. ฐานข้อมูลและรายงานสถิตกิารให้การส่งเสริมปี 2558 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
2. ข้อมูลการลงทนุในภาพรวมของประเทศ จากบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประมวลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ JETRO 
3. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/ 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปในประเทศไทยปี 2559 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรง
จากสหภาพยุโรปในปี 2559 (ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวน
โครงการยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น  163 โครงการ คิดเป็น     
ร้อยละ 17.9 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และ
มีมูลค่าการลงทุนรวม 40,774.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 13.5 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 122 โครงการ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74.8 ของโครงการลงทุนจาก
สหภาพยุโรปทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 1,355.9      
ล้านบาท ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จ านวน 10 โครงการ 
(ร้อยละ 6) มูลค่าการลงทุนรวม 31,173.1 ล้านบาท       
คิดเป็นร้อยละ 76.4 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด   

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในกิจการบริการและสาธารณูปโภค 
จ านวน 66 โครงการ (ร้อยละ 40.5) โดยเป็นกิจการตาม
นโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าใน
ภูมิภาค ได้แก่ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
(Trade and Investment Support Office - TISO) 
จ านวน 31 โครงการ และกิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trading Office – ITC) จ านวน 
15 โครงการ รองลงมา ได้แก่  สาขา อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 57 โครงการ 
(ร้อยละ 34.9) ได้แก่ กิจการพัฒนา Enterprise Software 
และ/หรื อ  Digital Content มากที่ สุ ด  จ านวน  36 
โครงการ    

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 20,805.9 ล้านบาท 
(ร้อยละ 51) เนื่องจากมีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ 
เพ่ือผลิตยางล้อส าหรับยานพาหนะ จ านวน 1 โครงการ 
มูลค่า 12,384 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 6,834.3 ล้านบาท 
(ร้อยละ 16.8) และอุตสาหกรรมเบา มูลค่า 4,375.6          
ล้านบาท (ร้อยละ 10.7)    

o ประเทศในสหภาพยุโรปที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
โดยมีจ านวนโครงการมากที่สุดคือ เนเธอร์แลนด์ รองลงมา 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหภาพยุโรป 163 (17.9%) 40,774.5 (13.5%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

908 301,013 

 
จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

 
 

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

 
 
 

เกษตรกรรม/ ผลิตผล
ทางการเกษตร

4.3%

แร่ / เซรามิกส์
0.6%

อุตสาหกรรม
เบา

4.3%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
12.9%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
/อิเล็กทรอนิกส์

34.9%เคมีภัณฑ์ พลาสติก/ 
กระดาษ
2.5%

บริการ/
สาธารณูปโภค

40.5%

เกษตรกรรม/ ผลิตผลทาง
การเกษตร 2.5% แร่ / เซรามิกส์ 0.02%

อุตสาหกรรมเบา
10.7%

โลหะ/เคร่ืองจักร
51%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

16.8%

เคมีภัณฑ์ พลาสติก/ 
กระดาษ 12.1%

บริการ/สาธารณูปโภค 
6.8%
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คือเยอรมนี ในด้านมูลค่าการลงทุน เนเธอร์แลนด์ลงทุน
สูงสุดคิดเป็นมูลค่า 29,923.7 ล้านบาท จาก 41 โครงการ 

 
 
 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 9 18,767.7 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4 4,951.4 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

10 6,592.7 

เกษตรแปรรูป 7 1,025.6 
ท่องเที่ยว 1 334.0 
การแพทย์ 5 4,414.3 
ดิจิทัล 49 249.2 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 1 8.4 
อากาศยาน 3 311.5 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 1.1 

รวมทั้งสิ้น 90 36,655.9 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลจ านวน 
90 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.2 ของจ านวนโครงการ
จากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่า
การลงทุนรวม 36,655.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.9 
ของปริมาณเงินลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมด  

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นกิจการดิจิทัล จ านวน 49 โครงการ   
โดยเป็นกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ 
Digital Content มากที่สุด (19 โครงการ) และรองลงมา
ได้แก่  เครื่องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์
โทรคมนาคม (10 โครงการ) และเมื่อพิจารณาจากมูลค่า
สาขาที่มีเงินลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน มูลค่า 18,767.7 ล้านบาท 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

o  มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอส่งเสริม         
ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 37 โครงการ        
หรื อคิด เป็นร้ อยละ 22.7 ของโครงการลงทุนจาก       
สหภาพยุโรปทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน     
มีมูลค่าการลงทุนรวม 33,865.1 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่
อยู่ในภาคตะวันออก พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง 

o โครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ มีจ านวน 12 โครงการ 
มูลค่าการลงทุนรวม 25,289.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 62 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยโครงการที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงสุด  คือโครงการผลิตยางรถยนต์  
(12,384 ล้านบาท) รองลงมาคือโครงการผลิตโพลิเมอร์ 
(4,000 ล้านบาท) และโครงการผลิตรถจักรยานยนต์ 
(3,384 ล้านบาท) ตามล าดับ 
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม 

o โครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนทั้งสิ้น 161 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 38,720.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 
118 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 1,142.8 ล้านบาท   
ในขณะที่มีโครงการขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 
ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมี 9 โครงการ   
มีมูลค่าการลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 28,182 ล้านบาท โดย
โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็น โครงการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
ผลิต  Data Storage Devices มูลค่า 10,205.9 ล้านบาท 

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจการ
บริการและสาธารณูปโภคจ านวน 62 โครงการ (ร้อยละ 
38.5) โดยเป็นกิจการ TISO มากที่สุด จ านวน 28 โครงการ 
รองลงมาได้แก่  อุตสาหกรรม เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 58 โครงการ (ร้อยละ 36) โดยเป็น
กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital 
Content มากที่สุด จ านวน 37 โครงการ และผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งจ านวน 17 โครงการ 
(ร้อยละ 10.6) 

o ส าหรับมูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการ
ลงทุน 13,156.9 ล้านบาท (ร้อยละ 34) เนื่องจากมีกิจการ
ผลิต Data Storage ขนาดใหญ่ 1 โครงการ ส าหรับสาขา
การลงทุนที่มีมูลค่าสูงรองลงมา คือ เคมีภัณฑ์ และกระดาษ 
ซึ่งมีโครงการลงทุนเพียง 8 โครงการ แต่มีมูลค่าการลงทุน 
10,874.6 ล้านบาท (ร้อยละ 28.1) เนื่องจากมีกิจการผลิต  
Lactic Acid, Amorphous Lactide, Polylactic Acid 
(PLA) ขนาดใหญ่ 1 โครงการ และสาขาที่มูลค่าการลงทุนสูง
เป็นอันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมเบา มูลค่าการลงทุน 5,454.5 
ล้านบาท (ร้อยละ 14.1) ตามล าดับ 

o ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติ
การลงทุนมากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี ตามล าดับ 
ในด้านมูลค่าการลงทุน เนเธอร์แลนด์ลงทุนสูงสุดคิดเป็น
มูลค่า  28,836.9 ล้านบาท จาก 34 โครงการ อนึ่ง โครงการ
ลงทุนจากเนเธอร์แลนด์บางส่วนเป็นการลงทุนจากบริษัท

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหภาพ
ยุโรป 

161 (17.4%) 38,720.8 (10.8%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

925 358,109.2 

 
   จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)    

 
                 

มูลค่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                     (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 
 
 
 

เกษตรกรรม/ ผลิตผล
ทางการเกษตร  

4.3%

แร่ / เซรามิกส์ 
0.6% อุตสาหกรรม

เบา 5%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
10.6%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์  

36%
เคมีภัณฑ์ / 

กระดาษ 5%

บริการ/
สาธารณูปโภค  

38.5%

เกษตรกรรม/ ผลิตผล
ทางการเกษตร  4.9% แร่ / เซรามิกส์  

2.3%

อุตสาหกรรม
เบา 14.1%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
10.1%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์  

34%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
28.1%

บริการ/
สาธารณูปโภค  

6.5%
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   โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากสหภาพยุโรป 10 อันดับแรก ที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 
ประเทศผู้ลงทุน 

บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Data Storage Devices 

Data Storage Platform 
Unit; Head Stack 
Assembly (HSA)  

ขยาย เขตอุตสาหกรรมของ
บริษัท 304  
อินดัสเตรียลปาร์ค 
ปราจีนบุรี 

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท เอ็กซ์พาลแกน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Polylactic Acid (PLA); 
Amorphous Lactide; 
Lactic Acid (Technical 
Grade) 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย ระยอง 

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท บางกอก      
อินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์; 
Hydrogen Gas; ไอน้ า 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย ระยอง 

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

คอนแทคเลนส์ ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ล าพูน 

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท บางกอก 
อินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด 

ก๊าซออกซิเจนและก๊าซ
ไนโตรเจน; ออกซิเจนเหลว 
ไนโตรเจนเหลว 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) ระยอง 

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลนส์แก้วตาเทียม ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ล าพูน 

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช   
ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Electronic Fuel Injector ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์น      
ซีบอร์ด ระยอง 

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัท จีพีวี เอเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Electronic Control and 
Measurement 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
บางปู สมุทรปราการ 

เดนมาร์ก 

ต่างชาติที่ไปจดทะเบียนในเนเธอร์แลนด์แล้วน าเงินทุนจาก
เนเธอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทย 

 
                                                                               

o มีโครงการลงทุนใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 4 โครงการ 
ได้แก่ โครงการผลิตยางแท่ง (Block Rubber) และยางผสม 
(Compound Rubber) ในจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 295.2 ล้าน
บาท  

o มีโครงการได้รับส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 6 
โครงการ มูลค่ารวม 6,147.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.9 ของมูลค่าการลงทุนทั้ งหมด โดยเป็นกิจการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 4 
โครงการ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร 1 โครงการ และ
เคมีภัณฑ์ 1 โครงการ  

 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการยุโรปที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้             
สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 289,258.6 ล้านบาท โดยมูลค่า    
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87) มาจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 251,973.0 ล้านบาท 

o  โครงการยุโรปที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศ       
คิดเป็นมูลค่า 45,254.4 ล้านบาทต่อปี โดยอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้วัตถุดิบในประเทศมาก
เป็นอันดับ 1 มูลค่า 28,995.6 ล้านบาท (ร้อยละ 64) 
รองลงมาคือสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่า 
7,636.6 ล้านบาท (ร้อยละ 16.9)     
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บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 
ประเทศผู้ลงทุน 

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด 
เซอร์วิสเซส      
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เนื้อไก่แช่แข็ง ขยาย ชลบุร ี ลักเซมเบิร์ก 

บริษัท เมอร์กาโต้      
เมดิคัล (ไทยแลนด์)  
จ ากัด 

ถุงมือส าหรับตรวจโรค ขยาย สงขลา โปแลนด์ 

 
ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปปี 2559 

 การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Landscape) ในมิติเศรษฐกิจและ
การเมืองโลกในช่วงปี 2559 นั้น นับเป็นความท้าทายครั้งส าคัญของภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลง
ส าคัญที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ วิกฤตการณ์ทางการเงินของ Deutsche Bank และธนาคารรายใหญ่อ่ืนๆใน
ภูมิภาค เหตุการณ์ Brexit ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
กระบวนการลาออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจน
ปัญหาภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ (US 
Election 2016) ที่นาย Donald Trump ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลให้สหภาพยุโรปต้องเผชิญหน้า
กับความท้าทายทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ เช่น นโยบายการไม่สนับสนุนการเจรจาการค้าเสรี Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) ระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป นโยบายของสหรัฐฯ ที่เน้นการใช้จ่ายภายในประเทศ 
และลดการอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการทหารให้แก่ NATO ส่งผลให้สหภาพยุโรปต้องดูแลค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษาความมั่นคง
ในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการที่สหรัฐฯ มีสัญญาณการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อรัสเซีย หลังสหภาพยุโรปได้ด าเนินการ
คว่ าบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียเมื่อครั้งเหตุการณ์บุกไครเมีย ก่อให้เกิดผลต่อประเทศในสหภาพยุโรปที่มีความสัมพันธ์
ทางการค้าใกล้ชิดกับรัสเซีย   

ส าหรับตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในช่วงปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซน (EA19) และ
สหภาพยุโรปทั้งหมด (EU28) ขยายตัวร้อยละ 0.3 และ 0.4 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 0.1 และ 
1.2 ตามล าดับ อันเป็นผลมาจากอ านาจซื้อของภาคครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นจากราคาน้ ามันที่ลดต่ าลง ส่งผลให้ค่าเงินยูโร
อ่อน และราคาสินค้าถูกลง ทั้งนี้ European Commission ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของ EA19 และ EU28 จะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างเชื่องช้า โดยในปี 2559-2561 คาดว่า เศรษฐกิจ EA19 จะเติบโตรอ้ยละ 1.7, 1.5, 1.7 ตามล าดับ 
ส่วน EU28 จะเติบโตร้อยละ 1.8, 1.6, 1.8 ตามล าดับ เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ อัตราเงิน
เฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนอัตราการจ้างงานลดลง และขาดดุลงบประมาณลดลง และคาดว่าการลงทุนจะเติบโตขึ้น
ร้อยละ 3.1 ในปี 2560 จากแรงหนุนของโครงการลงทุนที่ให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการ Investment 
Plan for Europe และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนอียู (EU funds) ในช่วงปี 2557-2563 

ส าหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในสหภาพยุโรป มีดังนี้  

เยอรมนี 

เศรษฐกิจเยอรมนีขยายตัวเพ่ิมข้ึนในปี 2559 โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 1.9 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
ที่มีอัตราเติบโตร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นผลจากการใช้จ่ายในภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรองรับ
และดูแลผู้ลี้ภัย ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น การก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น เศรษฐกิจเยอรมนีเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ประกอบกับอัตราการว่างงานที่ต่ าที่สุด
ตั้งแต่รวมชาติเยอรมนี จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเยอรมนียังคงความแข็งแกร่งและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้แก่ภูมิภาค  
ในปี 2560 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.5 โดยปรับตัวลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลก  
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ฝรั่งเศส 

อัตราการเติบโตของ GDP ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.2 
โดยมีแรงขับเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 จากการบริโภคภาคเอกชนที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ และการ
อัตราการใช้ไฟฟ้าและแก๊สที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ฝรั่งเศสมีตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มดีขึ้น ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ า สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น และการส่งออกขยายตัวขึ้ น โดยเฉพาะใน
กิจการผลิตอุปกรณ์ด้านการขนส่ง          
 อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจฝรั่งเศสคือ การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เพ่ือต่อต้านการปฏิรูป
แรงงาน และการก่อการร้ายครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คาดว่าในปี 2560 จะมีอัตราการเติบโตของ GDP 
อยู่ที่ร้อยละ 1.3 ทั้งนี้ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดทิศทาง
เศรษฐกิจฝรั่งเศสในอนาคต 

สหราชอาณาจักร 

อัตราการเติบโตของ GDP ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.3 
โดยเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 หลังจากผ่านช่วงความไม่แน่นอนทางการเมืองอันเป็นผลจาก Brexit 
และได้แรงขับเคลื่อนจากภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเภสัชภัณฑ์ การส่งออกขยายตัวเนื่องมาจากค่าเงิน
ปอนด์ท่ีอ่อนลง ในปี 2560 คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะขยายตัวลดลง โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อย
ละ 1.4 ปัจจัยส าคัญต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ไม่
แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุน ตลอดจนการใช้จ่ายภาคเอกชนที่อาจลดลงจากการลดค่าใช้จ่าย
ของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางแห่งอังกฤษ (BoE) มีแผนออกมาตรการทางการเงินในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในปี2560    

เนเธอร์แลนด์ 

อัตราการเติบโตของ GDP ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.0 
ช่วงไตรมาสแรกของปี เนื่องจากภาคเอกชนและผู้บริโภคมีความมั่นใจ ท าให้เกิดการใช้จ่ายภาคเอกชนที่สูงขึ้น 
ประกอบกับอัตราการว่างงานที่ลดลง และการขยายตัวด้านการส่งออกสินค้าและภาคบริการ ทั้งนี้ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ลดลง ตลอดจนการค่าใช้ภาคเอกชนที่ลดลง 
ในปี 2560 คาดว่าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.9 โดยมีปัจจัย
ส าคัญคือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการส่งออกที่มี
แนวโน้มลดลง  

 
ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปในปี 2559 

 1. การลงทุนจากต่างประเทศในสหภาพยุโรป     

 จากข้อมูลของ fDi Intelligence ของบริษัท The Financial Times ในปี 2559 มีการลงทุนจากต่างประเทศ
ในกลุ่มสหภาพยุโรปรวม 2,880 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 116,731 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณเท่ากับ
ร้อยละ 12.7 ของการลงทุนโดยตรงทั่วโลก โดยเป็นการลงทุนจากบริษัทเอกชนจ านวน 2,108 แห่ง เกิดการสร้างงาน 
346,007 อัตรา โดยสาขาท่ีเกิดการจ้างงานมากท่ีสุดคืออสังหาริมทรัพย์ จ านวน 77,352 อัตรา จ านวนโครงการลงทุน
ส่วนมากอยู่ในสาขาการบริการทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์และการให้บริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม ตามล าดับ 
ส่วนสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และโทรคมนาคม 
ตามล าดับ   
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ตารางท่ี 1: สาขาการลงทุนที่มีจ านวนโครงการลงทุนสูงสุด 5 สาขา 

สาขาการลงทุน จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

การบริการทางธุรกิจ 478 4,531.0 

ซอฟต์แวร์และการให้บริการด้านสารสนเทศ 329 5,631.0 

คมนาคม 200 8,489.0 

การบริการทางการเงิน 180 4,903.0 

โทรคมนาคม 159 9,305.0 

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 
 

ตารางท่ี 2: สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 5 สาขา 

สาขาการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

จ านวนโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ 25,086.0 135 

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 11,871.0 47 

โทรคมนาคม 9,305.0 159 

การขนส่ง 8,489.0 200 

ชิ้นส่วนยานยนต ์ 5,755.0 150 

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 

 ในด้านจ านวนโครงการ สหรัฐอเมริกามีจ านวนโครงการลงทุนในสหภาพยุโรปสูงสุด 745 โครงการ รองลงมา
คือ เยอรมนี 351 โครงการ และสหราชอาณาจักร 215 โครงการ ในแง่มูลค่าการลงทุน สหรัฐฯ เข้ามาลงทุนในภูมิภาค
สูงสุด คิดเป็นมูลค่า 29,395 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 25.2 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในภูมิภาค รองลงมาคือ 
เยอรมนี มูลค่า 13,632 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจีน มูลค่า 10,601 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

บริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในกลุ่มสหภาพยุโรป คือ บริษัท Prologis ของสหรัฐฯ เข้าไปลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในสหภาพยุโรปหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และฮังการี เป็นต้น   
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือบริษัท The Dalian Wanda Group ของจีน 
เข้าไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศฝรั่งเศส 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,298 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
บริษัท  Goodman Group ของออสเตรเลีย เข้าไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหภาพยุโรปหลายประเทศเช่นกัน 
อาทิ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี เป็นต้น มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,615 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ตารางที่ 3: ประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยตรงสูงสุดในสหภาพยุโรป 10 อันดับ  

ประเทศ จ านวนโครงการ จ านวนบริษัท มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

สหรัฐอเมริกา 745 519 29,395.1 

เยอรมนี  351 248 13,632.8 

สหราชอาณาจักร 215 173 4,890.6 

ฝรั่งเศส 195 128 8,410.5 

ญี่ปุ่น 129 110 3,812.7 

สวิตเซอร์แลนด์ 121 90 3,142.7 

จีน 99 77 10,601.3 

เนเธอร์แลนด์ 96 69 2,375.9 

สวีเดน 82 55 2,375.0 

สเปน 79 56 3,952.9 

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 

 จากข้อมูลประเทศผู้รับการลงทุน สหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนหลักในภูมิภาค 
เช่นเดียวกับปี 2558 โดยมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น 663 โครงการ มูลค่า 32,510.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมาคือ เยอรมนี และฝรั่งเศส ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 4: ประเทศผู้รับการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ  

ประเทศ จ านวนโครงการ จ านวนบริษัท มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

สหราชอาณาจักร 663 529 32,510.8 

เยอรมนี 310 269 10,027.1 

ฝรั่งเศส 298 246 12,369.5 

สเปน 224 178 8,060.0 

โปแลนด์ 218 192 9,228.5 

ไอร์แลนด์ 149 134 5,215.0 

เนเธอร์แลนด์ 119 116 4,327.0 

เบลเยียม 105 101 3,821.5 

โรมาเนีย 98 80 3,690.2 

ฮังการี 93 86 4,447.7 

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 
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2. การลงทุนในต่างประเทศของสหภาพยุโรป 

 จากข้อมูลของ fDi Intelligence ของบริษัท The Financial Times ระบุว่าในปี 2559 ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปมีการลงทุนในต่างประเทศ (รวมการลงทุนระหว่างกันภายในสหภาพยุโรป) รวม 6,622 โครงการ มีมูลค่า
การลงทุนประมาณ 240,911 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณเท่ากับร้อยละ 26.2 ของการลงทุนโดยตรงทั่วโลก โดย
เป็นการลงทุนจากบริษัทเอกชนจ านวน 3,810 แห่ง เกิดการสร้างงานทั้งสิ้น 759,497 อัตรา โดยสาขาที่มีการจ้างงาน
มากที่สุดคืออสังหาริมทรัพย์ จ านวน 64,812 อัตรา จ านวนโครงการลงทุนส่วนมากอยู่ในสาขาสิ่งทอ ซอฟต์แวร์และ
การให้บริการด้านสารสนเทศ และการบริการทางธุรกิจ ตามล าดับ ส่วนสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ได้แก่ พลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) ถ่านหิน น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และสิ่งทอ ตามล าดับ 
  

ตารางท่ี 5: สาขาการลงทุนที่มีจ านวนโครงการลงทุนสูงสุด 5 สาขา 

สาขาการลงทุน จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

สิ่งทอ 994 16,721.0 

ซอฟต์แวร์และการให้บริการด้านสารสนเทศ 690 7,374.0 

การบริการทางธุรกิจ 679 6,737.0 

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 444 13,842.0 

เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมืออุตสาหกรรม 383 3,656.0 

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 
 

ตารางท่ี 6: สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 5 สาขา 

สาขาการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน จ านวนโครงการ 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 37,624 182 

ถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ 20,240 70 

สิ่งทอ  16,721 994 

อสังหาริมทรัพย์ 15,286 179 

สินค้าอุปโภคบริโภค 13,842 444 

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 

 เยอรมนีมีโครงการลงทุนในต่างประเทศสูงสุด 1,456 โครงการ มูลค่า 50,184 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา 
ได้แก่ สหราชอาณาจักร จ านวน 1,213 โครงการ มูลค่า 41,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และฝรั่งเศส จ านวน 1,094 
โครงการ มูลค่า 41,268.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 บริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ บริษัท Solargise สหราชอาณาจักร เข้าไปลงทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในอินเดีย 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 4,217 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือบริษัท Unit 
International ของเบลเยียม เข้าไปลงทุนโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติในอิหร่าน โดยมีความร่วมมือกับกระทรวง
พลังงานของอิหร่าน มูลค่าเงินลงทุน 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัท Total ของฝรั่งเศส เข้าไปลงทุนในสาขาที่
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เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ มาเลเซีย สหรัฐฯ และเม็กซิโก เป็นต้น มูลค่าการ
ลงทุนทั้งสิ้น 2,982 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตารางท่ี 7: ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีการลงทุนโดยตรงสูงสุด 10 อันดับ  

ประเทศ จ านวนโครงการ จ านวนบริษัท มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เยอรมนี 1,456 816 50,184.0 

สหราชอาณาจักร 1,213 805 41,220.0 

ฝรั่งเศส 1,094 564 41,268.1 

สเปน 529 258 23,431.6 

อิตาลี 454 247 19,660.6 

สวีเดน 355 182 8,480.0 

เนเธอร์แลนด์ 354 223 10,503.0 

เดนมาร์ก 195 111 8,401.0 

ไอร์แลนด์ 189 101 6,602.3 

ลักเซมเบิร์ก 162 60 7,149.9 

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 

ส าหรับข้อมูลประเทศผู้รับการลงทุน สหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมายการลงทุนหลัก โดยมีโครงการจากยุโรปเข้าไป
ลงทุนทั้งสิ้น 1,055 โครงการ รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร และ สเปน ตามล าดับ หากพิจารณามูลค่าการลงทุน 
ประเทศผู้รับการลงทุนมูลค่าสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 32,444 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคืออินเดีย มูลค่า 
17,955.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร มูลค่า 16,475.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ    

ตารางท่ี 8: ประเทศผู้รับการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ  

ประเทศ จ านวนโครงการ จ านวนบริษัท มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

สหรัฐอเมริกา 1,055 850 32,444.7 

สหราชอาณาจักร 466 342 16,475.1 

สเปน 344 220 6,756.8 

ฝรั่งเศส 316 245 6,042.7 

จีน 292 250 11,978.6 

อินเดีย 279 213 17,955.8 

เยอรมนี 259 217 5,413.2 

โปแลนด์ 193 166 6,436.0 

เม็กซิโก 192 161 10,321.5 

    

           
ที่มา: fDi Intelligence จากบริษัท The Financial Times, 2016 
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 3. ภาวะการลงทุนของสหภาพยุโรปในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย  พบว่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากสหภาพยุโรปในไทยในช่วงเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2559 มีมูลค่าลดลงเป็น 127,776.26 ล้านบาท ในขณะที่การลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศ
อ่ืนๆทั้งหมดมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 118,458.04 ล้านบาท แสดงให้เห็นทิศทางการลงทุนที่สวนทางกับภาพรวม          
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยจากภูมิภาคอ่ืน  
 
 4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o จ านวนและมูลค่าของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 โดยในปี 2558 มีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 103 โครงการ มูลค่า 
4,477.38 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2559 มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 163 โครงการ มูลค่า 40,774.5    
ล้านบาท จะเห็นว่ามีจ านวนโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36 และมีมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนสูงถึง 10 เท่า  

o ในขั้นค าขอสุทธิที่มีมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2559 นี้ จะเห็นได้ว่า ร้อยละ 62 ของเงินลงทุนทั้งหมด 
(25,289.9 ล้านบาท) มาจากโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 12 โครงการ โดยมีโครงการลงทุนที่มีเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท 
จ านวน 10 โครงการ อาทิ โครงการผลิตยางล้อส าหรับยานพาหนะ มูลค่า 12,384 ล้านบาท โครงการผลิตโพลิเมอร์ 
มูลค่า 4,000 ล้านบาท โครงการผลิตรถจักรยานยนต์ มูลค่า 3,384 ล้านบาท โครงการผลิตคอนแทคเลนส์ มูลค่า 
2,400 ล้านบาทและโครงการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) มูลค่า 2,000 ล้านบาท เป็นต้น  

o จ านวนและมูลค่าของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายของรัฐบาลเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีจ านวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 และมี
มูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นประมาณ 18 เท่า ส่วนใหญ่เป็นกิจการดิจิทัล จ านวน 49 โครงการ มูลค่ารวม 249.2 ล้านบาท
ส่วนโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (18,767.7 ล้านบาท) แม้มีจ านวน
โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เพียง 9 โครงการเท่านั้น 

o จ านวนและมูลค่าของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ไม่แตกต่างจากปี 2558 มากนัก โดยมี
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจ านวน 161 โครงการเท่ากัน แต่มีมูลค่าการลงทุนลดลงเล็กน้อย จาก 47,180.9 ล้านบาท 
ในปี 2558 เป็น 38,720.8 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งเป็นสัดส่วนแปรผันกับมูลค่าของการลงทุนจากโครงการต่างชาติที่
มีมูลค่าลดลงในปี 2559 เช่นกัน ทั้งนี้ ในปี 2559 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดจะเป็นกิจการในสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 13,156.9 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการผลิต Data Storage 1 โครงการที่มี
มูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 77.5 ของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ 

o อย่างไรก็ดี แม้ว่ามูลค่าของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสหภาพยุโรปจะลดลงจากปี 2558 แต่เป็น
โครงการที่มีมูลค่าการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศสูงขึ้นร้อยละ 63.5 และใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นร้อยละ 
70.5 แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไทยได้พัฒนาเป็นห่วงโซ่ที่มีคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต สร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมต่อไป นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0 ในอนาคต    

o โครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนและโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่เป็นกิจการสนับสนุนการค้าและ
การล งทุน  (Trade and Investment Support Office: TISO) และกิ จกา รบริ ษัทการค้ า ระหว่ า งประ เทศ 
(International Trading Center: ITC) โดยมีจ านวนโครงการ TISO และ ITC ในขั้นยื่นค าขอจ านวน 66 โครงการ 
(ร้อยละ 40.5 ของโครงการทั้งหมด) และในขั้นได้รับการอนุมัติจ านวน 62 โครงการ (ร้อยละ 38.5 ของโครงการ
ทั้งหมด) ซึ่งสะท้อนบทบาทของไทยในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่ส าคัญระดับโลก 
และเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง  

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              34



o คาดว่าในปี 2560 แนวโน้มการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสหภาพยุโรปในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาจะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 ที่ให้สิทธิประโยชน์ในกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สูงสุด 9 – 13 ปี   
ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 มกราคม 2560 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การลงทุนมากขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor- EEC)            
การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวนี้จะเป็นแรงจูงใจส าคัญให้นักลงทุนจาก
สหภาพยุโรปที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในไทยในกิจการเป้าหมายมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

 
 

วรนิตา บุรณศิริ 
    กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

มีนาคม 2560  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนในประเทศไทยในปี 2559 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธ ิ

 
 
ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุน

โดยตรงจากอาเซียนในปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค.) มี
จ านวน 145 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 45,922 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.26 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่ ในแง่ของจ านวนโครงการ 
เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้าน
บาท) จ านวน 90 โครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 62 ของจ านวนโครงการลงทุนจากอาเซียน
ทั้งหมด ในขณะเดียวกันมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
(มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จ านวน 7  
โครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 73.9 ของ
จ านวนโครงการลงทุนจากอาเซียนทั้งหมด  

o โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ (จ านวน 104 
โครงการ หรือร้อยละ 71.1 ของจ านวนโครงการ
ทั้งสิ้น) ส าหรับมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่มาจาก
โครงการขยาย (มูลค่า 37,757.60 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 82.2 ของมูลค่าการลงทุนจากอาเซียนทั้งสิ้น) 

o โคร งกา รส่ วน ใหญ่ อยู่ ใ นส าขา บริ ก า รและ
สาธารณูปโภค จ านวน 59 โครงการ (ร้อยละ 40.7 
ของจ านวนโครงการจากอาเซียนทั้งสิ้น) คิดเป็นมูลค่า 
21,374 ล้านบาท (ร้อยละ 46.5 ของมูลค่าการลงทุน
จากอาเซียนทั้งสิ้น) ตามมาด้วยกิจการอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 55 โครงการ (ร้อยละ 
37.9 ของจ านวนโครงการจากอาเซียนทั้งสิ้น) คิดเป็น
มูลค่า 20,281.15 ล้านบาท (ร้อยละ 44.2 ของมูลค่า
การลงทุนจากอาเซียนทั้งสิ้น) 

o ประเทศที่มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด 
ได้แก่ สิงคโปร์ (จ านวน 107 โครงการ มูลค่า 37,228 
ล้านบาท) และ มาเลเซีย (จ านวน 33 โครงการ มูลค่า 
3,667 ล้านบาท) ตามด้วยการลงทุนจากอินโดนีเซีย 
(จ านวน 3 โครงการ มูลค่า 4,972 ล้านบาท) และมี
การลงทุนจากฟิลิปปินส์ และเมียนมา  ประเทศละ 1 
โครงการ  โครงการส่วนหนึ่งจากสิงคโปร์เป็นการ
ลงทุนจากประเทศที่สามน าเงินผ่านสิงคโปร์เข้ามา 
และการลงทุนจากมาเลเซียบางโครงการก็เป็นการ
ลงทุนจากประเทศที่สามเช่นกัน 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อาเซียน 145 (16%) 45,922 (15.26%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

908 301,013 

 

 
 
 
 

จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสรมิการลงทุน 

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
                                  

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 
 

 

เกษตร, 
4.8% 

เหมอืงแร/่
เซรามกิส,์ 

1.4% 

อตุฯเบา, 
2.1% 

โลหะ/
เครือ่งจักร, 

11.0% 

E&E, 37.9% 

เคมภีัณฑ,์ 
2.1% 

บรกิาร, 
40.7% 

เกษตร, 
2.5% 

เหมอืงแร/่
เซรามกิส,์ 

0.6% 
อตุฯเบา, 

1.7% 

โลหะ/
เครือ่งจักร, 

4.0% 

E&E, 44.2% 

เคมภีัณฑ,์ 
0.6% 

บรกิาร, 

46.5% 

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              36



ขั้นอนุมัต ิ
 

ภาพรวม 

o ในปี 2559 มีโครงการลงทุนจากอาเซียนได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนท้ังสิ้น 148 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 16 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติท้ังหมด   
และมีมูลค่าการลงทุนรวม 32,070 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 9 ของการลงทุนจากต่างชาติท้ังหมด 

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่ ในแง่ของจ านวนโครงการ 
เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 
ล้านบาท) จ านวน 93 โครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 62.8  ของจ านวนโครงการลงทุนจาก
อาเซียนท้ังหมด ในขณะเดียวกันมีโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) 
จ านวน 6 โครงการ มีมูลค่าการลงทุน 20,223.50 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63 ของมูลค่าการลงทุน
จากอาเซียนท้ังหมด โครงการท่ีใหญ่ท่ีสุดมีมูลค่า
มากกว่า 6 พันล้าน ซึ่งเป็นโครงการขนส่งทาง
อากาศจากประเทศสิงคโปร์ 

o โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ ท้ังในแง่ของ
จ านวนโครงการ (101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
68.2 ของจ านวนโครงการจากอาเซียนท้ังสิ้น) และ
ในแง่มูลค่าการลงทุน (16,816.08 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.4 ของมูลค่าการลงทุนจากอาเซียน
ท้ังสิ้น) 

o โครงการส่ วนใหญ่ อยู่ ในสาขาบริ การและ
สาธารณูปโภคจ านวน 57 โครงการ (ร้อยละ 38.5 
ของจ านวนโครงการจากอาเซียนท้ังสิ้น) คิดเป็น
มูลค่า 20,103.15 ล้านบาท (ร้อยละ 62.7 ของ
มูลค่าการลงทุนจากอาเซียนท้ังสิ้น)  ตามมาด้วย
กิจการอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมี
จ านวนโครงการเท่ากันคือ 57 โครงการ แต่มูลค่า
การลงทุนน้อยกว่าคิดเป็นมูลค่า 8,538.56 ล้าน
บาท (ร้อยละ 26.6 ของมูลค่ าการลงทุนจาก
อาเซียนท้ังสิ้น)   

o ประเทศท่ีมีโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สูงสุด ได้แก่ สิงคโปร์ (จ านวน 106 โครงการ มูลค่า 
22,622 ล้านบาท) ตามมาด้วยมาเลเซีย (จ านวน 36 
โครงการ มูลค่า 8,247 ล้านบาท) ท้ังนี้ สิงคโปร์ ถูก
จัดอยู่ในอันดับ 2 ของต่างประเทศผู้ลงทุนโดยตรง
ในไทยท้ังสิ้น ในป ี2559 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อาเซียน 148 (16%) 32,070 (9%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

925 358,109 

 

 

 

 

 

จ ำนวนโครงกำรท่ีขอรับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 

(จ ำแนกตำมสำขำกำรลงทนุ) 

 
 

มลูคำ่ของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 

(จ ำแนกตำมสำขำกำรลงทนุ)   

 
 

เกษตร, 
8.1% 

เหมอืงแร/่
เซรามกิส,์ 

1.4% อตุฯเบา, 
0.7% 

โลหะ/
เครือ่งจักร, 

12.2% 

E&E, 
38.5% 

เคมภีัณฑ,์ 
0.7% 

บรกิาร, 
38.5% 

เกษตร, 
4.6% 

เหมอืงแร/่
เซรามกิส,์ 

0.6% 

อตุฯเบา, 
0.2% 

โลหะ/
เครือ่งจักร, 

5.1% 

E&E, 
26.6% 

เคมภีัณฑ,์ 
0.2% 

บรกิาร, 
62.7% 
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โครงการอนุมัติที่มีขนาดการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ 

บริษัท เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง สัญชาติ* 

NOKSCOOT 
AIRLINES COMPANY 
LIMITED 

6,257.50 ขนส่งทางอากาศ ขยาย ไม่ระบุที่ตั้ง สิงคโปร์ 

SIAM POWER PHASE 
2 COMPANY LIMITED 

4,650 พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติ; ไอน้ า 

ใหม่ ระยอง มาเลเซีย 

Mr.Xianging Xie 4,308 เซลล์แสงอาทิตย์ และแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ 

ใหม่ ชลบุร ี สิงคโปร์ 

NOKSCOOT 
AIRLINES COMPANY 
LIMITED 

2,503 ขนส่งทางอากาศ ขยาย ไม่ระบุที่ตั้ง สิงคโปร์ 

Mr. Chay Yue Kai 1,405 โรมแรม ใหม่ ภูเก็ต สิงคโปร์ 

PARVI (THAILAND) 
COMPANY LIMITED 

1,100 ขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือ
เดินทะเล 

ใหม่ สมุทรปราการ อินโดนีเซีย 

ROHM INTEGRATED 
(THAILAND) 
COMPANY LIMITED 

964.70 Semiconductor ขยาย ปทุมธานี ญี่ปุ่น /
สิงคโปร์ 

MPM TECHNOLOGY 
(THAILAND) 
COMPANY LIMITED 

623.40 Hard Disk Drive และ
ชิ้นส่วน 

ขยาย ปทุมธานี สิงคโปร์ 

นางเสาวคุณ ครุจิตร 597.10 ขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทน
เนอร์ 

ใหม่ สมุทรปราการ สิงคโปร์ 

Mr. Lee Boon Leng 520 โรงแรม ใหม่ เชียงใหม่ สิงคโปร์ 

 
หมายเหตุ: * เป็นเพียงสัญชาติที่ผู้ขอรับการส่งเสริมแสดงในแบบขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยไม่ได้แสดงสัญชาติที่
แท้จริงของบริษัทแม่ในต่างประเทศเสมอไป 
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ภาวะเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม)   

  ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของอาเซียนตามรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียฉบับล่าสุดในปี 2559 
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของภูมิภาคอาเซียนทั้งปี 2559 จะเติบโต
ที่ร้อยละ 4.5 อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2560 ที่ร้อยละ 4.6 โดยที่มาของ
การคาดการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆในภูมิภาคดังต่อไปนี้    

 การลงทุนของภาครัฐในส่วนของสาธารณูปโภคจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์ และไทย มีส่วน
ส าคัญท าให้ GDP สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า และการคาดการณ์ว่า GDP ในภูมิภาคนี้จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกไปถึงปี 
2561 จากปัจจัยด้านการลงทุนในสาธารณูปโภค 

 ตัวเลขเศรษฐกิจของบรูไน เมียนมา และสิงค์โปร์ปรับตัวลดลง ในขณะที่ตัวเลขของมาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์
ปรับตัวสูงขึ้น และในช่วงต้นปี 2559 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย และเวียดนาม
นั้น มีผลท าให้ GDP ปรับตัวสูงขึ้น 

 เศรษฐกิจของสิงคโปร์ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงที่ร้อยละ 1.6 ในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง รวมถึงการลงทุนรวมที่หด
ตัวลงร้อยละ 1.6 ตามการลงทุนในหมวดการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรที่หดตัวลงร้อยละ 1.8 และ 1.0 
ตามล าดับ ขณะที่การบริโภคภาครัฐขยายตัว 6.7 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งขยายตัวร้อยละ 
5.6 การส่งออกไปตลาดหลักหดตัวในหลายตลาด อาทิเช่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ เป็นต้น  

 เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวขึ้นที่ร้อยละ 5.0  เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ซึ่งขยายตัวที่ 4.8 สืบเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการบริโภคภาครัฐ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามมีการลงทุนที่ชะลอตัวลงจากปีนี้ร้อยละ 4.1 รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐลดลงร้อยละ 3.0 และ
การส่งออกสินค้าและบริการที่ชะลอตัวลงกว่าการน าเข้า 

 ผลจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวสูงที่ร้อยละ 6.3 เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและภาคการก่อสร้างขยายตัวดี 

 เศรษฐกิจมาเลเซียจะขยายตัวสูงขึ้น ในปี 2560 ร้อยละ 4.3 ผลจากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภค
ภายในประเทศ 

 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวขึ้นสูงที่ร้อยละ 6.2 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 จาก
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน การใช้จ่ายของรัฐบาลและการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่เพ่ิมข้ึน  

 ส่วนเศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2559 โดยในปี 2560-2562 คาดว่าจะขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อย
ไป ในช่วงร้อยละ 2.5-4.0  โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโต
ต่อเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลร้อยละ 2.6 ของ   GDP เข้ามากระตุ้น
เศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงสิ้นปี 2560 จากผลของเศรษฐกิจไทย
ที่ขยายตัวอย่างช้าๆ 

 เศรษฐกิจในกัมพูชามีการปรับตัวไปในทิศทางท่ีคาดการณ์ไว้ โดยมี GDP อยู่ที่ร้อยละ 7.0 เหตุผลหลักมาจากการ
ส่งออกของเสื้อผ้าและรองเท้าที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 9.4 และรายได้จากการท่องเที่ยวก็เพ่ิมขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 3.4 

 บรูไนในปี 2558 นั้น มีการชะลอการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 6.0 ซึ่งการชะลอของ GDP นั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 3 ปี สืบเนื่องจากอุปทานของน้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติลดลง ท าให้การผลิตลงลงตามไปด้วย ทั้งนี้ใน
ปี 2559 GDP ปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับอุปทานและราคาน้ ามันที่สูงขึ้น 

 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2559 เมียนมาประสบมรสุมและอุทกภัยครั้งใหญ่ ท าให้เกิดความเสียหาย
ด้านการเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตลุ่มแม่น้ าอิรวดีที่มีการปลูกข้าว การเกษตรถือเป็นเศรษฐกิจหลักของ
เมียนมา โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ GDP และแรงงานในภาคเกษตรมีกว่าร้อยละ 60 ของแรงงานทั้ง
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ประเทศ อย่างไรก็ดีการคาดการณ์ของ GDP นั้นก็ยังอยู่ที่ร้อยละ 8.4 ซึ่งน่าจะมีการปรับตัวลดลงหลังจากมีการ
ประเมินความเสียหายจากมรสุมในครั้งนั้น 

 GDP ของ สปป.ลาวอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น เช่น 
การลงทุนในโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ า ในขณะเดียวกัน สปป.ลาว มีผลผลิตทางการเกษตรที่ค่อนข้างดีเนื่องจาก
ไม่ได้รับผลกระทบจากมรสุม 

การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ อัตราเงินเฟ้อของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ระหว่างปี 2558 – 2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางประมาณการภาวะเศรษฐกิจของอาเซียน 

Growth rate of GDP (% per year)    
 2015 2016 2017 

ADO 2016 Update ADO 2016 Update 
Southeast Asia 
Brunei Darussalam 
Cambodia 
Indonesia 
Lao PDR 
Malaysia 
Myanmar 
Philippines 
Singapore 
Thailand  
Viet Nam 

4.4 
-0.6 
7.0 
4.8 
6.7 
5.0 
7.2 
5.9 
2.0 
2.8 
6.7 

4.5 
1.0 
7.0 
5.0 
6.8 
4.1 
8.4 
6.4 
1.8 
3.2 
6.0 

4.5 
1.0 
7.0 
5.0 
6.8 
4.2 
8.4 
6.8 
1.6 
3.2 
6.0 

4.8 
2.5 
7.1 
5.1 
7.0 
4.4 
8.3 
6.2 
2.0 
3.5 
6.3 

4.6 
2.5 
7.1 
5.1 
7.0 
4.4 
8.3 
6.4 
2.0 
3.5 
6.3 

ADO= Asian Development Outlook, ADOS = ADO Supplement                          Source: Asian Development Outlook Supplement December 2016 

หมายเหตุ: เป็นตัวเลขพยากรณ์เศรษฐกิจ 
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ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของอาเซียนในป ี2559  

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน 

ผลสรุปรายงานภาวะการลงทุนในอาเซียนประจ าปี 2559 (ASEAN Investment Surveillance Report 
AISR 2016) ซ่ึงจัดท าขึ้นโดย ASEAN Integration Monitoring Directorate จากการรวบรวมสถิติการลงทุนปี 2558 
พบว่าสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มาลงทุนในอาเซียนมากที่สุดคือร้อยละ 16.4 ประเทศที่รองลงมาคือญี่ปุ่นร้อย
ละ 14.5 สหรัฐอเมริการ้อยละ 10.2 ตามด้วยจีนร้อยละ 6.8 และเกาหลีใต้ร้อยละ 2.8 ตามล าดับ 

สาขาธุรกิจที่มีการลงทุนในอาเซียนมากที่สุดคือธุรกิจภาคบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.5 ของการลงทุน
ทั้งสิ้น โดยธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เก่ียวกับการเงินการธนาคาร สาขาการผลิตมีสัดส่วนร้อยละ 24.1 (เพ่ิมสูงขึ้นจาก 
2557 ถึงร้อยละ 10) 

2. การลงทุนโดยตรงระหว่างกันในอาเซียน 

การลงทุนระหว่างกันในอาเซียน หรือ Intra-ASEAN Investment ในปี 2558 มีสัดส่วนการลงทุนที่ร้อยละ 
18.4 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.0 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนที่เพ่ิมขึ้น สัดส่วนการลงทุนระหว่างกันในอาเซียนนั้น
มากกว่าสัดส่วนการลงทุนจากสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.4 ในแง่มูลค่าการลงทุนภายในอาเซียนเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2557 แล้วค่อนข้างเสถียร ไม่ได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญ มีมูลค่าอยู่ที่ 22.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
อินโดนีเซียเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากอาเซียนเป็นอันดับที่ 1 ตามด้วยสิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมา และ เวียดนาม 

สัดส่วนการลงทุนของอาเซียน 

 

ในการลงทุนระหว่างกันของอาเซียน ร้อยละ 97.5 นั้นมาจากประเทศ ASEAN-6 (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) และร้อยละ 2.3 มาจากประเทศ CLMV ทั้งนี้การลงทุนจากประเทศ CLMV ได้มีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอยู่เพียงแค่ร้อยละ 1.0 การลงทุนจากสิงคโปร์ในอาเซียนถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดคือร้อยละ 
67.3 ตามมาด้วยประเทศมาเลเซียคือ 19.2 ประเทศไทยมีการลงทุนในประเทศอาเซียนน้อย แต่ในขณะเดียวกันเป็น
แหล่งรองรับการลงทุนจากอาเซียนเป็นอันดับที่สอง (ร้อยละ15.4) รองจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นอันดับ 1 (ร้อย
ละ 42.1)  
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สาขาหลักของการลงทุนระหว่างกันในอาเซียนในปี 2558 คือสาขาบริการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการบริการ
ภาคการเงินและการธนาคาร (ร้อยละ 32.8) ตามมาด้วยสาขาการผลิตที่ร้อยละ 24.2 ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปี
ก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13.9 สาขาการเกษตร ประมง ป่าไม้ ก็ได้รับความส าคัญจากนั กลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่
การค้าระหว่างกันลดลงอย่างมาก 
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3. ภาวะการลงทุนของอาเซียนในไทย 

จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย  พบว่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากกลุ่มประเทศอาเซียน ในประเทศไทย
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 119,886.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2558 ถึงร้อยละ 896.7 ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิของอาเซียน อยู่ที่ 12,028.90 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าของ
เงินที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนี้ ส่วนมากมาจากการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจากประเทศสิงค์โปร์สู่ประเทศไทยในภาคการผลิต 
และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย เป็นต้น 

ส าหรับสถิติการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั้น ในปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) มีโครงการ
ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น 145 โครงการ เป็นมูลค่าการลงทุน 45,922.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โครงการที่ขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่แล้วอยู่ในสาขาบริการและสาธารณูปโภค ส าหรับ
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปี 2559 นั้น มีจ านวน 148 โครงการ และมีมูลค่าการลงทุน 
32,069.66 ล้านบาท โครงการส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการที่อยู่ในสาขาบริการและสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีจ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมเท่ากัน ประเทศสิงคโปร์ ครองอันดับ 2 ของ
การลงทุนจากต่างประเทศทัง้สิ้น โดยมีการมาลงทุนในไทย จ านวน 106 โครงการ เป็นมูลค่า 22,622 ล้านบาท  

โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดจ านวน 3 โครงการในปี 2559 นี้ ได้แก่ 

1. โครงการขนส่งทางอากาศ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด หรือ NOKSCOOT AIRLINES 
COMPANY LIMITED เป็นโครงการขยายการลงทุนจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทนกมั่ง
คั่ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง โดยเป็นผู้บริหารกลุ่มเดียวกับบริษัทสายการบิน นกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
กับ บริษัทสกู๊ต พีทีอี. แอลทีดี ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินสกู๊ตแอร์ของสิงคโปร์  เพ่ือด าเนินธุรกิจสาย
การบินราคาประหยัด โดยมีความช านาญหลักในตลาดต่างประเทศ ซึ่งต่างมีฐานลูกค้าในประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ให้บริการครอบคลุมถึงการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่ง
สินค้าพัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์  ทั้งแบบประจ าเส้นทางและแบบเช่าเหมาล า ส าหรับเส้นทาง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีการลงทุนประมาณ 6,257 ล้านบาท โครงการนี้จัดเป็นกิจการทีให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ 

2. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และไอน้ า ของบริษัท สยามเพาเวอร์ โครงการ 2 จ ากัด 
หรือ SIAM POWER PHASE 2 COMPANY LIMITED เป็นโครงการลงทุนใหม่จากมาเลเซียที่ร่วมทุนกับ
ไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีการลงทุนประมาณ 4,650 ล้านบาท โครงการนี้จัดเป็นกิจการที่ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ และได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษ โดยจะผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีก าลังผลิต
ไฟฟ้าจ านวน 117 เมกะวัตต์ 

3. โครงการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของบริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY 
LIMITED เป็นโครงการลงทุนใหม่จากจีนโดยน าเงินผ่านสิงคโปร์เข้ามาลงทุน ซึ่งขอส่งเสริมภายใต้ชื่อ  
Mr. Xianging Xie มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,308 ล้านบาท ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
ชลบุรี 

โครงการที่ 1 และ 3 เป็นโครงการขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ประเทศสิงคโปร์ครองอันดับ 2 
ของประเทศผู้ลงทุนโดยตรงในไทยทั้งสิ้น  
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ปัจจัยหนุนส าคัญอย่างหนึ่ง ที่เข้ามาเสริมในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทย นั่นคือการปรับอันดับ
ประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบกิจการ (Ease of Doing Business 2017) ของธนาคารโลก (World 
Bank) ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์
และมาเลเซียตามล าดับ จะเป็นเครื่องกระตุ้นความเชื่อมั่นของภาคเอกชน หลังจากที่ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคของการลงทุนจนเป็นผลส าเร็จ 

 

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

 

              สุดากร เทวกุล ณ อยุธยา           
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

                                                                                                                          มีนาคม 2560 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากจีนในประเทศไทยปี 2559 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ขั้นค ำขอสุทธ ิ
ภำพรวม 
o สถิติกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมของโครงกำรลงทุน

โดยตรงจำกจีนในปี 2559 มีจ ำนวน 104 โครงกำร   
คิดเป็นร้อยละ 11 ของโครงกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ
ทั้งหมด   และมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 32,537.25  
ล้ำนบำท   หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่ำกำร
ลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด  

o โครงกำรลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงกำรลงทุนขนำด
เล็ก (มูลค่ำต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท) จ ำนวน 55 
โครงกำร   หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของ
โครงกำรลงทุนจำกจีนทั้งหมด   มูลค่ำกำรลงทุนรวม 
962.53 ล้ำนบำท (ร้อยละ 3)   ในขณะที่มีโครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ (มูลค่ำมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทข้ึน
ไป) จ ำนวน 6 โครงกำร (ร้อยละ 6)   มูลค่ำกำรลงทุน
รวม 18,352.29 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 56 ของ
มูลค่ำกำรลงทุนจำกจีน โดยโครงกำรยื่นขอรับกำร
ส่งเสริมที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุดเป็นโครงกำรผลิต
ยำงรถบรรทุกและยำงรถบัส มูลค่ำ 5,558 ล้ำนบำท  

o โครงกำรที่ขอส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในสำขำบริกำร
และสำธำรณูปโภคมำกที่สุด จ ำนวน 37 โครงกำร 
(ร้อยละ 36) สำขำกำรลงทุนที่มีกำรขอรับกำร
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ล ง ทุ น ร อ ง ล ง ม ำ  ไ ด้ แ ก่  ส ำ ข ำ
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ  จ ำนวน 20 
โครงกำร (ร้อยละ 19)  สำขำผลิตภัณฑ์ โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ ำนวน 17 โครงกำร 
(ร้อยละ 16) สำขำเกษตรกรรมและผลิตผลจำก
กำรเกษตร จ ำนวน 12 โครงกำร (ร้อยละ 12) และ
สำขำเคมีภัณฑ์ กระดำษและพลำสติก จ ำนวน 10 
โครงกำร (ร้อยละ 10) ตำมล ำดับ 

o สำขำที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงที่สุด คือ สำขำผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่ำกำร
ลงทุนรวม 13,596 .48 ล้ำนบำท (ร้อยละ 42) 
รองลงมำได้แก่ สำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค 
มูลค่ำรวม 7,631.31 ล้ำนบำท (ร้อยละ 23) และ
สำขำเหมืองแร่และเซำรำมิกส์ มูลค่ำรวม 3,431.50 
ล้ำนบำท (ร้อยละ 11) ตำมล ำดับ 

 
 
 
 

 จ ำนวนโครงกำร 
มูลค่ำ  

(ล้ำนบำท) 

จีน 104 (11%) 32,537.25 (11%) 

ต่ำงชำติ
ทั้งหมด 

908 301,013 

 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

       
                
                    มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา  

 
 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
จ ำนวน
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

ยำนยนต์และชิ้นส่วน 5 4,574.8 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 8 2,064 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนำคม 

10 3,300 

เกษตรแปรรูป 12 2,154 
ท่องเที่ยว - - 
กำรแพทย์ 2 328.5 
ดิจิทัล 10 130.7 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 1 74 
อำกำศยำน - - 
สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม 2 105.6 

รวมทั้งสิ้น 50 12,731.6 

เกษตร 12%

เหมืองแร่ 4%
อุตฯเบา4%

โลหะ/
เครื่องจักร 

16%       

E&E 19%

เคมีภัณฑ์ 
10%

บริการ 36%

เกษตร 7%
เหมืองแร่ 

11%

โลหะ/
เครื่องจักร 

42%       

E&E 11%

เคมีภัณฑ์ 7%
บริการ 23%
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กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
 

o มีโครงกำรจำกจีนขนำดเล็กจ ำนวน 1 โครงกำร ที่ยื่นขอรับ
ส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรำยได้ต่ ำ และเป็น
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยยื่นขอส่งเสริมกำรลงทุนใน
จังหวัดมุกดำหำร ในกิจกำรผลิตถุงพลำสติกและแผ่น
พลำสติกส ำเร็จรูป มูลค่ำ 10 ล้ำนบำท   

o โครงกำรลงทุนจำกจีนลงทุนในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมที่
ยื่นขอรับกำรส่งเสริมจ ำนวน 28 โครงกำร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
27 ของโครงกำรลงทุนจำกจีนทั้ งหมดที่ยื่นขอรับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน มีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 14,507.8 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่ำกำรลงทุนจำกจีนทั้งหมด 
โดยส่วนใหญ่ตั้งพ้ืนที่ในจังหวัดระยอง 

o โครงกำรลงทุนจำกจีนลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ จ ำนวน 3 โครงกำร มีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 
130.3 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของมูลค่ำกำรลงทุน
จำกจีนในรูปแบบคลัสเตอร์ทั้งหมด  

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยตำมโนบำยของรัฐบำล 
 

o โครงกำรลงทุนจำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมในปี 
2559 เป็นกิจกำรในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 
50 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ ำนวนโครงกำร
จำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่ำกำร
ลงทุนรวม 12,731.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39 
ของปริมำณเงินลงทุนจำกจีนทั้งหมด  

o โครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมในอุตสำหกรรม
เป้ ำหมำย ส่ วนใหญ่ ยื่ นขอรับกำรส่ ง เสริม ใน
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปมำกที่สุด จ ำนวน 12 
โ ค ร ง ก ำ ร  ร อ ง ล ง ม ำ  ไ ด้ แ ก่  อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม
เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้ำ  อิ เล็ กทรอนิกส์  และอุปกรณ์
โ ทรคมนำคม  จ ำนวน  10  โ คร งกำร เท่ ำ กับ
อุตสำหกรรมดิจิทัล และในแง่ของมูลค่ำกำรลงทุน  
อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนมีมูลค่ำกำรลงทุน
มำกที่สุดรวม 4,574.8 ล้ำนบำท (ร้อยละ 36 ของ
มูลค่ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย) รองลงมำ
ได้แก่ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์คมนำคม มีมูลค่ำ 3,300 ล้ำนบำท (ร้อย
ละ 26) และอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป มีมูลค่ำ 
2,154 ล้ำนบำท (ร้อยละ 17) ตำมล ำดับ 
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ขั้นอนุมัต ิ
ภำพรวม 

o ในปี 2559 มีโครงกำรลงทุนจำกจีนได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมกำรลงทุนทั้งสิ้น 106 โครงกำร คิดเป็นร้อย
ละ 11 ของโครงกำรลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด   
และมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 53,766.50 ล้ำนบำท   
คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ
ทั้งหมด 

o โครงกำรที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนส่วนใหญ่
เป็นโครงกำรขนำดเล็ก (มูลค่ำต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท) 
จ ำนวน 43 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน 
777.55 ล้ำนบำท (ร้อยละ 1) ในขณะที่มีโครงกำร
ขนำดใหญ่ (มูลค่ำมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป) 
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 10 โครงกำร   มี
มูลค่ำกำรลงทุน 36,443.16 ล้ำนบำท (ร้อยละ 68) 
โดยโครงกำรที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุดเป็นโครงกำร
ผลิตยำงล้ อส ำหรับยำนพำหนะ /ผลิตย ำงล้ อ
รถบรรทุกและรถบัส มูลค่ำ 13,570 ล้ำนบำท    

o โครงกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 อันดับ 
1 อยู่ในสำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค จ ำนวน 31 
โครงกำร (ร้อยละ 29) โดยในสำขำย่อยเป็นโครงกำร
ในกิจกำรบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกที่สุด 
จ ำนวน 13 โครงกำร อันดับ 2 ได้แก่ สำขำผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง จ ำนวน 19 
โครงกำร (ร้อยละ 18) โดยในสำขำย่อยจะอยู่ใน
กิจกำรผลิตเครื่องจักรมำกที่สุด จ ำนวน 6 โครงกำร 
และอันดับ 3 ได้แก่  สำขำเครื่องใช้ ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 18 โครงกำร (ร้อยละ 17) 
โดยในสำขำย่อยจะอยู่ในกิจกำรพัฒนำ Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content มำกที่ สุ ด 
จ ำนวน  6 โ คร งกำร  อันดั บ  4  ได้ แก่  ส ำขำ
เกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร จ ำนวน 14 
โครงกำร และสำขำเคมีภัณฑ์กระดำษและพลำสติก 
จ ำนวน 10 โครงกำร ตำมล ำดับ  

o ในแง่มูลค่ำกำรลงทุน สำขำที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุด
คือ สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง มีมูลค่ำกำรลงทุน 20,404.10 ล้ำนบำท   (ร้อย
ละ 38) โดยกิจกำรผลิตยำงล้อส ำหรับยำนพำหนะ มี
มูลค่ำกำรลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร
ลงทุนสูงสุด สำขำกำรลงทุนทีม่ีมูลค่ำ 

 
จ ำนวน
โครงกำร 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

จีน 106 (11%) 53,766.50 (15%) 

ต่ำงชำติ
ทั้งหมด 

925 358,109 

 

          จ านวนโครงการได้รับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 
 

        มูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม แยกรายสาขา 

 
กำรลงทุนเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ สำขำเหมืองแร่และเซรำมิกส์ มี
มูลค่ำกำรลงทุน 9,272.10 ล้ำนบำท (ร้อยละ 17) โดยสำขำย่อย
เป็นกิจกำรผลิตเหล็กทรงยำวส ำหรับงำนอุตสำหกรรม มีมูลค่ำ
กำรลงทุนมำกที่สุด และอันดับที่ 3 ได้แก่ สำขำเกษตรกรรมและ
ผลิตผลทำงกำรเกษตร มีมูลค่ำกำรลงทุน 7,888.40 ล้ำนบำท 
(ร้อยละ 15) โดยกิจกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร 
รวมทั้งเศษวัสดุ  หรือขยะหรือของเสียที่ได้จำกผลผลิตทำง
กำรเกษตร มีมูลค่ำกำรลงทุนมำกที่สุด และอันดับ 4 ได้แก่ สำขำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่ำกำรลงทุน 6,190.05 
ล้ำนบำท (ร้อยละ 12) โดยเป็นกิจกำรผลิตสำรหรือแผ่นส ำหรับ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์มำกที่สุด 

 

เกษตร 13%

เหมืองแร่ 8%

อุตฯเบา16%

โลหะ/
เครื่องจักร 

18%       
E&E 17%

เคมีภัณฑ์ 9%
บริการ 29%

เกษตร 15%

เหมืองแร่ 
17%

อุตฯเบา1%

โลหะ/
เครื่องจักร 

38%       

E&E 12%

เคมีภัณฑ์ 4% บริการ 14%
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ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
 

o โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะมีกำรส่งออกสร้ำงรำยได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 101,918.4 ล้ำนบำท โดยสำขำอุตสำหกรรม
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์คำดว่ำจะก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรส่งออกมำกที่สุด คือ 45,037.2 ล้ำนบำท   คิดเป็นร้อยละ 
44 ของรำยได้จำกกำรส่งออกของโครงกำรจีนทั้งหมด   รองลงมำ ได้แก่ โครงกำรลงทุนในสำขำเกษตรกรรมและ
ผลิตผลจำกกำรเกษตร 16,901 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17 สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่ง
คำดว่ำจะก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรส่งออกปีละ 16,529.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16 และสำขำอุตสำหกรรมเบำ  
10,511.3 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10 ตำมล ำดับ 

o โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่ำ 36,978.4 ล้ำนบำทต่อปี โดยสำขำเกษตรกรรมและผลิตผล
จำกกำรเกษตรใช้วัตถุดิบในประเทศมำกเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่ำ 14,247.7 ล้ำนบำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 39 ของ
โครงกำรที่ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด รองลงมำเป็นสำขำเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่ำ 
10,820.3 ล้ำนบำท (ร้อยละ 29) และสำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่ำ 
4,712.1 ล้ำนบำทต่อปี (ร้อยละ 13) 

 

            10 อันดับโครงการที่มีขนาดการลงทุนสูง ในขั้นอนุมัติ ได้แก่ 
บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ

โครงการ 
ที่ตั้ง 

ได้รับส่งเสริมในนำม Mr. 
Huashun Xie 

ยำงรถบรรทุกและยำงรถ
บัส/ยำงออฟเดอะโรด 

ใหม่ นิคมอุตสำหกรรมหลักชัย
เมืองยำง ระยอง 

ได้รับส่งเสริมในนำม Mr. 
Xiao xu Wang 

Steel Cord ใหม่ นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ระยอง 

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด 

ยำงเรเดียล ยำงนอก
รถจักรยำนยนต์ 

ขยำย นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง 

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศ
ไทย)  จ ำกัด 

ยำงแท่งและยำงผสม ขยำย นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี 

ได้รับส่งเสริมในนำม  
Mr. พรชัย โตนิติวงศ์ 

เหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม-
สังกะสีและเหล็กแผ่นเคลือบ
สี 

ใหม่ นิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
(แปลงยำว) ฉะเชิงเทรำ 

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลำร์ เอ
เนอร์จี้ โปรดักส์ จ ำกัด 

โซล่ำเซลล์ ใหม่ ฉะเชิงเทรำ 

บริษัท ซันชำย ไบโอเทค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

Maltitol Syrup ส่วนผสม
อำหำรสัตว์ น้ ำมันข้ำวโพด 

ขยำย เขตอุตสำหกรรมของบริษัท 
304 อินดัสเตรียลปำร์ค 

ปรำจีนบุรี 
ได้รับส่งเสริมในนำม  
Mr. QUE WEI DONG  

Highly Dispersion Silica ใหม่ นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช
ตะวันออก (มำบตำพุด) 

ระยอง 
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส ำเร็จรูปและชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขยำย เพชรบุรี 
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บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

อุปกรณ์หน่วยควำมจ ำ 
(Printed Circuit Board 
Assembly) 

ขยำย สมุทรสำคร 

 
ภาวะเศรษฐกิจของจีนปี 2559  
 หน่วยงำนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (National Bureau of Statistics of China: NBS)  ได้รำยงำนภำวะ
เศรษฐกิจของจีนในปี 2559 ว่ำ จีนซึ่งมีเศรษฐกิจขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมีตัวเลขอัตรำกำรเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ลดลง อยู่ที่ร้อยละ 6.7 จำกที่เติบโตร้อยละ 7.3 ในปี 2557 และร้อยละ 6.9 
ในปี 2558 โดยเศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 6.7 ใน 3 ไตรมำสแรกของปี 2559 และเติบโตร้อยละ 6.8 ในไตรมำสสุดท้ำย
ของปี ทั้งนี้ ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2559 คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำและปฎิรูปแห่งชำติจีนเริ่มชะลอกำรลงทุน
ในอุตสำหกรรมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภคที่ส ำคัญในประเทศจีน เพรำะต้องกำรประเมินผลของโครงกำรที่ได้
อนุมัติไปก่อนหน้ำนี้ ท ำให้ภำคกำรลงทุนขยำยตัวลดลง ในขณะที่กำรบริโภคและกำรลงทุนของภำคเอกชนจีนยัง
ขยำยตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีกำรปรับตัวที่ดีขึ้น ในขณะทีภ่ำคกำรส่งออกมีมูลค่ำลดลงและภำค
กำรน ำเข้ำมีกำรขยำยตัวดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ภำพรวมทำงเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มดีขึ้น แม้ว่ำกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจจะปรับลดจำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย แต่ถือว่ำเศรษฐกิจยังทรงตัวและจะเติบโตขึ้นอย่ำงมั่นคงต่อไป 

แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงร้อยละอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของจีน 

ระหว่างปี 2555-2559 (เปรียบเทียบรายปี) 

                     
  
 รัฐบำลจีนได้คำดกำรณ์เศรษฐกิจในปี 2560 ว่ำ เศรษฐกิจทั้งปีมีแนวโน้มที่จะเติบโตร้อยละ 6.5 โดยเติบโตร้อย
ละ 6.5 ในครึ่งแรกของปี และร้อยละ 6.4 ในครึ่งหลังของปี โดยรัฐบำลจีนจะยังคงด ำเนินนโยบำยปฏิรูปทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยำว กระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นผ่ำนภำค
บริกำรและกำรบริโภค รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม อำทิเช่น กำรลดก ำลังกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม
บำงส่วน เช่น อุตสำหกรรมหนัก โดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิตถ่ำนหินและกิจกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ซึ่งเป็น
อุตสำหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ ำ และไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ อีกทั้งมิได้เป็นอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีในอนำคต กำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจที่ขำดประสิทธิภำพและเน้นกำรปฏิรูปทำงเศรษฐกิจโดยเน้นภำคกำรผลิต 
ตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกขึ้น  กำรกระตุ้นให้เกิดกำรบริโภคในครัวเรือน กำรปรับปรุงกฏระเบียบ
ภำยในประเทศให้เอ้ือต่อกำรลงทุน กำรให้กำรสนับสนุนงำนวิจัยและเน้นกำรผลิตในอุตสำหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรผลิต โดยจีนตั้งเป้ำหมำยเป็นศูนย์กลำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลก ภำยในปี 2568 เพ่ือเพ่ิม
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บทบำทของตนเองในด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก โดยเฉพำะกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงระบบรำง และ
ในอุตสำหกรรมรถไฟควำมเร็วสูง นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นกำรลงทุนในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรักษำเสถียรภำพและกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมั่นคงในระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิรูปเศรษฐกิจดังกล่ำว รัฐบำลจีนยังคงระวังมิให้ส่งผล
กระทบต่อภำคกำรเงินกำรธนำคำร เพ่ือรักษำสมดุลของกำรเติบโดของเศรษฐกิจโดยรวมเช่นกัน   
 นอกจำกนี้ รัฐบำลจีนมีแผนกระตุ้นกำรท ำธุรกิจและกำรลงทุนของภำคเอกชนมำกขึ้น สนับสนุนกำรเริ่มต้น
ธุรกิจของภำคเอกชนเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กำรสนับสนุนรัฐวิสำหกิจและภำคเอกชนของจีนที่ใช้นวัตกรรมเชิง
สร้ำงสรรค์ในกำรผลิตมำกขึ้น โดยมีกำรด ำเนินนโยบำย Made in China 2025 ซึ่งมีกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้
ใช้เทคโนโลยีทำงอินเตอร์เน็ต อำทิเช่น Cloud กำรใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ มำปรับใช้ในงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตแทนที่
อุตสำหกรรมแบบดั้งเดิม ส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง และสนับสนุนให้มีกำรน ำเข้ำอุปกรณ์ไฮเทคเพ่ือมำใช้
ในภำคกำรผลิตมำกข้ึน 

ในปี 2560 รัฐบำลไทยและจีน ได้สนับสนุนให้มีกำรต่ออำยุแผนพัฒนำเศรษฐกิจไทย-จีน ระยะ 5 ปี แทนที่แผน
ฉบับเดิมที่หมดอำยุลงในปี 2559 นับเป็นกำรกระตุ้นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไทยและจีนให้เติบโตมำกขึ้นใน
สำขำน ำร่อง 5 สำขำที่ไทยและจีนก ำหนดให้เป็นเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน  ได้แก่ สำขำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน กำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิตอล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และพลังงำน 
ซึ่งควำมร่วมมือระหว่ำงกันจะด ำเนินไปภำยใต้นโยบำย Belt and Road Initiative ของจีน และนโยบำย Thailand 
4.0 ของไทย  
 
ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของจีนในปี 2559: จีนออกไปลงทุนต่างประเทศมากกว่ารับการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในจีน 
หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุน กระทรวงพำณิชย์จีน (Investment Promotion Agency of Ministry of 

Commerce: CIPA) รำยงำนภำพรวมกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในจีนในปี 2559 ว่ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมีโครงกำรลงทุนจำกต่ำงชำติในจีนทั้งสิ้น 27,900 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในจีน 126 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4 โดยผู้ลงทุนหลักส่วนใหญ่มำจำกภูมิภำคเอเชีย และนักลงทุน
ส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจกำรลงทุนในจีนในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต อำทิเช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักร
และชิ้นส่วน ยำนยนต์และชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์ บริกำรทำงธุรกิจ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ รองลงมำได้แก่ 
ธุรกิจภำคบริกำรที่ใช้เทคโนโลยีสูง ในขณะที่กำรลงทุนในต่ำงประเทศของจีนเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำเช่นกัน โดยจีน
ออกไปลงทุนในหลำยภูมิภำคท่ัวโลก คิดเป็นมูลค่ำ 170.11 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
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    ตารางที่ 2: ตารางแสดงจ านวนและมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในจีน ปี 2559 

 
ที่มำ: หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุน กระทรวงพำณิชย์จีน (Investment Promotion Agency of Ministry of 
Commerce: CIPA) ณ วันที่ 14 มีนำคม 2560  
หมำยเหตุ: หน่วย ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 

ทั้งนี้ ประเทศที่เข้ำมำลงทุนในจีนสูงที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ฮ่องกง (มูลค่ำ 87.18 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งหมด) อันดับที่ 2 ได้แก่ สิงคโปร์ (มูลค่ำ 6.18 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 5) อันดับที่ 3 ได้แก่ เกำหลีใต้ (มูลค่ำ 4.75 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิด
เป็นร้อยละ 4) อันดับที่ 4 ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ (มูลค่ำ 3.83 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) และอันดับที่ 5 ได้แก่ ไต้หวัน 
(มูลค่ำ 3.62 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) มำเก๊ำ (3.48 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรำชอำณำจักร และ
ลักเซมเบิร์ก ตำมล ำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้มีมูลค่ำกำรลงทุนรวมเป็นร้อยละ 94 ของมูลค่ำกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
ทั้งหมดในจีน เว็บไซต์ fdimarkets.com ระบุว่ำ ในปี 2559 มีบริษัทที่ลงทุนในจีนอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท Hon Hai 
Precision Industry ลงทุน 7 โครงกำร มูลค่ำ 10,723 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัท TCC Holding เป็นบริษัทไทย ลงทุน 8 โครงกำร มูลค่ำ 2,659 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 
บริษัท Chayora เป็นบริษัทฮ่องกง ลงทุน 5 โครงกำร มูลค่ำ 1,662 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ทั้งนี้
กำรลงทุนจำกต่ำงชำติในจีนมีควำมหลำกหลำย โดยส่วนหนึ่งเป็นเพรำะกำรด ำเนินนโยบำย Belt and Road ของ
รัฐบำลประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อพัฒนำแถบเศรษฐกิจเส้นทำงสำยไหมใหม่ โดยขยำยกำรลงทุนเพ่ิมมำกข้ึนในประเทศ
ที่จีนก ำหนดเป็นเป้ำหมำยและมีจุดเชื่อมต่อทำงพรมแดนกับจีนในเส้นทำงสำยใหม่ ผ่ำนกำรลงทุนทั้งทำงบกและทำง
ทะเลในเส้นทำงดังกล่ำว ซ่ึงประเทศเหล่ำนี้เริ่มให้ควำมสนใจที่จะสร้ำงควำมร่วมมือกับจีนมำกขึ้นเช่นกัน  
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แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิแสดง 10 อันดับนักลงทุนต่างชาติในปี 2559 

 
ที่มำ: หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุน กระทรวงพำณิชย์จีน (Investment Promotion Agency of Ministry of 
Commerce: CIPA) ณ วันที่ 14 มีนำคม 2560  

2. การลงทุนในต่างประเทศของจีน : อยู่ในหลายภูมิภาค 
จำกรำยงำนของ CIPA ระบุว่ำ กำรลงทุนในต่ำงประเทศของจีนในปี 2559 มีมูลค่ำ 170.11 พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 44 โดยลงทุนในต่ำงประเทศทั้งหมด 164 ประเทศ จ ำนวน 7,961 โครงกำร     โดย
ประเทศหลักที่รองรับกำรลงทุนจำกจีนมำกที่สุด ได้แก่ ฮ่องกง หมู่เกำะเคย์แมน สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ 
หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน และออสเตรเลีย ตำมล ำดับ โดยจีนออกไปลงทุนมำกในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต นอกจำกนั้น 
กำรให้บริกำรด้ำนกำรโอนย้ำยข้อมูล อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
เทคโนโลยี กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรเชิงเทคนิค ก็เป็นอุตสำหกรรมที่นักธุรกิจจีนมีศักยภำพ
และให้ควำมสนใจในกำรออกไปลงทุนมำก เว็บไซต์ fdimarkets.com ระบุว่ำ บริษัทใหญ่ของจีนที่ออกไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศในปี 2559 อำทิเช่น กลุ่มบริษัท China Fortune Land Development ลงทุน 3 โครงกำร มูลค่ำ 26.4 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในกิจกำรอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง โดยลงทุนในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และอียิปต์ 
บริษัท China National Petroleum Corporation ลงทุน 4 โครงกำร มูลค่ำ 12.16 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ                    
ในอุตสำหกรรมผลิตถ่ำนหิน น้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ในประเทศรัสเซีย โมซัมบิก แอฟริกำใต้ และเวเนซูเอล่ำ บริษัท 
China Communications Construction Company ลงทุน 4 โครงกำร มูลค่ำ 6 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ใน
อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรทำงธุรกิจและอสังหำริมทรัพย์ ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์และมำเลเซีย 

นอกจำกนี้นโยบำย “Belt and Road Initiative” ยังส่งผลให้จีนเริ่มขยำยกำรลงทุนเพ่ิมมำกข้ึนในประเทศท่ีจีน
ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยและมีจุดเชื่อมต่อทำงพรมแดนกับจีนในเส้นทำงสำยใหม่ โดยมูลค่ำกำรลงทุนในแถบเส้นทำง Belt 
and Road มีมูลค่ำกำรลงทุน 126.03 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 51 ของมีมูลค่ำกำรลงทุนจีนในต่ำงประเทศ 
โดยขยำยกำรลงทุนเพ่ิมมำกขึ้นในสิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ลำว รัสเซีย และคำซัคสถำน ผ่ำนกำรลงทุนในด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อให้เกิดกำรเชื่อมต่อด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมและเส้นทำงกำรค้ำ
ในเอเชีย ทั้งนี้ บริษัทขนำดใหญ่ของจีนที่ออกมำลงทุนแล้ว อำทิเช่น บริษัท Huawei Technologies (โทรคมนำคม) 
กลุ่มบริษัท Haier Group (ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ) และกลุ่มบริษัท Alibaba Group (โทรคมนำคม, ซอฟต์แวร์) เป็นต้น 
และยังมีโครงกำรขนำดใหญ่ซึ่งเป็นโครงกำรในกิจกำรธุรกิจก่อสร้ำงของบริษัท China State Construction 
Engineering Corporation ได้ลงทุนในแถบเศรษฐกิจเส้นทำงสำยไหมใหม่อีกด้วย 
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3. ภาวะการลงทุนของจีนในไทย 
จำกข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทยพบว่ำกำรลงทุนโดยตรงสุทธิจำกจีนในประเทศไทยในปี 2559 มีมูลค่ำ 

8,397.01 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำที่มีมูลค่ำกำรลงทุน 8,531.21 ล้ำนบำท  
 

4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ประเทศจีนนับเป็นประเทศเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนให้ควำมส ำคัญในกำรชักจูงและส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงกัน 

โดยเป็นประเทศที่มีศักยภำพในกำรลงทุน มีบริษัทชั้นน ำที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ในขณะเดียวกัน รัฐบำลจีนก็ให้
ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนให้นักลงทุนชำวจีนออกมำร่วมลงทุนกับต่ำงประเทศ โดยเฉพำะภูมิภำคอำเซียนมำกขึ้น 
ผ่ำนนโยบำยเส้นทำงสำยไหมทำงทะเลในศตวรรษที่ 21 (Maritime Silk Road)  โดยผ่ำนทั้งทำงบกและทำงทะเล โดย
ทำงบกเชื่อมผ่ำนถนนในเส้นทำง R9 R12 และทำงทะเลเชื่อมโยงกับไทยผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง โฮจิมินห์ สิงคโปร์      จำ
กำร์ต้ำ บรูไน และมะนิลำ กำรให้กำรสนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรคมนำคมแก่ประเทศไทย ผ่ำนสร้ำงรถไฟ
ควำมเร็วสูง เป็นต้น จึงนับว่ำโอกำสของควำมร่วมมือด้ำนกำรลงทุนระหว่ำงไทย-จีนโดยเฉพำะกำรลงทุนจำกจีนมำไทย
มีสูงมำก 

ในปี 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้ก ำหนดให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศเป้ำหมำยที่ต้องกำร
ส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุน โดยมีกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่และชักจูงกำรลงทุนของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน          
ณ  กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกว่ำงโจวอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรจัดคณะเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำงเดินทำงไปจัด
กิจกรรมส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุน อำทิเช่น กำรจัดสัมมนำเพ่ือชักจูงกำรลงทุน และน ำเสนอโอกำสกำรลงทุนใน
ประเทศไทยให้นักธุรกิจจีนและผู้ที่สนใจได้รับทรำบ กำรพบหำรือบริษัทจีนที่มีควำมสนใจมำลงทุนหรือร่วมทุนใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ ส ำนักงำนได้ก ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ต้องกำรชักจูงกำรลงทุนจำกจีนและจีนมีศักยภำพในกำร
มำลงทุนในไทย อำทิเช่น สำขำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงจำกยำงธรรมชำติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยำนยนต์และ
ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์และชิ้นส่วน รถไฟและรถไฟฟ้ำและอุปกรณ์ขนส่ง
ระบบรำง ผลิตหรือซ่อมอำกำศยำน อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอำกำศยำน ผลิตอุปกรณ์โทรคมนำคมและชิ้นส่วน 
เทคโนโลยีชีวภำพ และอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 

ในปี 2559 ประเทศไทย ยังได้รับควำมสนใจในกำรเข้ำมำลงทุนของนักลงทุนจีนเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ จำก
ข้อมูลสถิติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพบว่ำ ในขั้นค ำขอ จ ำนวนโครงกำรจำกจีนที่ยื่นขอรับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 จัดอยู่ในอันดับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยมี
จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 104 โครงกำร รองจำก ญี่ปุ่น (264 โครงกำร) และสิงคโปร์ (107 โครงกำร) ขณะที่มีมูลค่ำกำร
ลงทุนจัดอยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 32,537.25 ล้ำนบำท รองจำก ญี่ปุ่น (57,466 ล้ำนบำท) และ
สิงคโปร์ (37,228 ล้ำนบำท) ทั้งนี้ มูลค่ำกำรลงทุนจำกจีนคิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด  
(301,013 ล้ำนบำท) โครงกำรจำกจีนส่วนใหญ่เป็นโครงกำรขนำดเล็กมีมูลค่ำกำรลงทุนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท ทั้งนี้ 
สำขำที่จีนยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค จ ำนวน 37 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 36 ของจ ำนวนโครงกำรที่ขอส่งเสริมทั้งหมด รองลงมำได้แก่ สำขำอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน 20 
โครงกำร (ร้อยละ 19) และอันดับ 3 ได้แก่ สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ ำนวน 17 โครงกำร 
(ร้อยละ 16) สำขำเกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร จ ำนวน 12 โครงกำร (ร้อยละ 12) และเมื่อพิจำรณำในแง่
ของมูลค่ำกำรลงทุน พบว่ำ สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 
คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 13,596.48 ล้ำนบำท (ร้อยละ 42) รองลงมำได้แก่ สำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค มูลค่ำรวม 
7,631.31 ล้ำนบำท  (ร้อยละ 23) และสำขำเหมืองแร่และเซำรำมิกส์ มูลค่ำรวม 3,431.50 ล้ำนบำท (ร้อยละ 11) 
ตำมล ำดับ 

โครงกำรลงทุนจำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมในปี 2559 เป็นกิจกำรในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 50 
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ ำนวนโครงกำรจำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 12,731.6  
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ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมำณเงินลงทุนจำกจีนทั้งหมด ส่วนใหญ่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมในอุตสำหกรรมเกษตร
แปรรูปมำกที่สุด จ ำนวน 12 โครงกำร รองลงมำ ได้แก่ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
คมนำคม จ ำนวน 10 โครงกำรเท่ำกับอุตสำหกรรมดิจิทัล และในแง่ของมูลค่ำกำรลงทุน  อุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนมีมูลค่ำกำรลงทุนมำกที่สุดรวม 4,574.8 ล้ำนบำท (ร้อยละ 36 ของมูลค่ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย) 
รองลงมำได้แก่ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คมนำคม มีมูลค่ำ 3,300 ล้ำนบำท (ร้อยละ 26) 
และอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป มีมูลค่ำ 2,154 ล้ำนบำท (ร้อยละ 17) ตำมล ำดับ 

ทั้งนี้ มีโครงกำรขนำดเล็กจ ำนวน 1 โครงกำร ที่ยื่นขอรับส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรำยได้ต่ ำ 
และเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยยื่นขอส่งเสริมกำรลงทุนในจังหวัดมุกดำหำร ในกิจกำรผลิตถุงพลำสติกและแผ่น
พลำสติกส ำเร็จรูป มูลค่ำ 10 ล้ำนบำท  และมีโครงกำรลงทุนจำกจีนลงทุนในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมที่ยื่นขอรับกำร
ส่งเสริมจ ำนวน 28 โครงกำร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27 ของโครงกำรลงทุนจำกจีนทั้งหมดที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
จำกจีนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ตั้งพ้ืนที่ในจังหวัดระยอง และมีโครงกำรลงทุนจำกจีนลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ จ ำนวน 3 โครงกำร มีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 130.3 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของมูลค่ำกำรลงทุน
จำกจีนในรูปแบบคลัสเตอร์ทั้งหมด 

ในส่วนสถิติกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมนั้น มีจ ำนวนทั้งสิ้น 106 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 11 ของโครงกำรลงทุน
จำกต่ำงชำติทั้งหมด   และมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 53,766.50 ล้ำนบำท   คิดเป็นร้อยละ 15 ของกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ
ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรขนำดเล็กมีมูลค่ำกำรลงทุนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท จ ำนวน 43 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำกำร
ลงทุน 777.55 ล้ำนบำท (ร้อยละ 1) ในขณะที่มีโครงกำรขนำดใหญ่ (มูลค่ำมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป) ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 10 โครงกำร   มีมูลค่ำกำรลงทุน 36,443.16 ล้ำนบำท (ร้อยละ 68) ทั้งนี้ สำขำกิจกำรที่จีน
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในสำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค จ ำนวน 31 โครงกำร (ร้อยละ 29) รองลงมำ 
ได้แก่ สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง จ ำนวน 19 โครงกำร (ร้อยละ 18) สำขำอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน 18 โครงกำร (ร้อยละ 17) และสำขำเกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร จ ำนวน 14 
โครงกำร ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำในแง่ของมูลค่ำกำรลงทุน พบว่ำ สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่งมีมูลค่ำกำร
ลงทุนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 20,404.10 ล้ำนบำท (ร้อยละ 38) เนื่องมำจำก มีโครงกำรขนำดใหญ่ที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริม ในกิจกำรผลิตยำงล้อส ำหรับยำนพำหนะ มูลค่ำสูงถึง 13,570 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรใหม่ ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสำหกรรมหลักชัยเมืองยำง จังหวัดระยอง หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่ำโครงกำรที่ได้รับส่งเสริมในสำขำ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งทั้งหมด รองลงมำได้แก่ สำขำเหมืองแร่และเซรำมิกส์ มีมูลค่ำกำรลงทุน 
9,272.10 ล้ำนบำท (ร้อยละ 17) โดยกิจกำรผลิตเหล็กทรงยำวส ำหรับงำนอุตสำหกรรม ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร
ลงทุนมำกที่สุด และมูลค่ำกำรลงทุนอันดับ 3 อยู่ในสำขำเกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร มีมูลค่ำกำรลงทุน 
7,888.40 ล้ำนบำท (ร้อยละ 15) โดยเป็นกิจกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะหรือของเสีย
ที่ได้จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรมำกที่สุด และอันดับที่ 4 ได้แก่ สำขำอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ มีมูลค่ำกำรลงทุน 
6,190.05 ล้ำนบำท (ร้อยละ 12) โดยเป็นประเภทกิจกำรผลิตสำรหรือแผ่นส ำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์มำกที่สุด 
นอกจำกนี้  กำรลงทุนจำกจีน จะมีกำรส่งออกที่สร้ำงรำยได้เข้ำไทยปีละ 101,918.4 ล้ำนบำท โดยสำขำอุตสำหกรรม
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์คำดว่ำจะก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรส่งออกมำกที่สุด มูลค่ำ 45,037.2 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
44 ของรำยได้จำกกำรส่งออกของโครงกำรจีนทั้งหมด  

ส ำหรับกำรลงทุนของจีนในไทย ในปี 2560 คำดว่ำกำรลงทุนจะขยำยตัวขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ คำดว่ำจีนจะให้
ควำมสนใจลงทุนในกิจกำรบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ITC) และกิจกำรส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ (IHQ) เพ่ิมมำก
ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกำรที่จีนให้ควำมสนใจออกมำลงทุนมำก และโครงกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและระบบรำง เป็นอีกสำขำหนึ่งที่สำมำรถดึงดูดกำรลงทุนจำกจีนได้ อำทิเช่น กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง
รถไฟ และกิจกำรอ่ืนๆที่เก่ียวเนื่อง  
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นอกจำกนี้ กำรให้สิทธิประโยชน์ต่อกำรลงทุนในกิจกำรเป้ำหมำย ก็คำดว่ำจะสำมำรถดึงดูดกำรลงทุนจำกจีนได้
มำกขึ้น โดยอุตสำหกรรมที่จีนมีศักยภำพในกำรเข้ำมำลงทุน อำทิเช่น อุตสำหกรรมสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลิตผลทำง
กำรเกษตร อุตสำหกรรมสนับสนุนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อุตสำหกรรมกำรแปรรูปยำงธรรมชำติ และ
อุตสำหกรรมกำรผลิตยำงยำนพำหนะ เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรต่ออำยุแผนพัฒนำเศรษฐกิจไทย-จีนระยะ 5 ปี (2560-
2564) เพ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรมที่สองฝ่ำยมีศักยภำพในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน 
รวมทั้งกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจไทย-จีน ซึ่งเป็นกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงไทย-จีน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
โครงกำรควำมร่วมมือต่ำงๆ อำทิ ควำมร่วมมือทำงนวัตกรรม กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
ระหว่ำงทั้งสองประเทศ โดยสอดรับกับนโยบำย Belt and Road Initiative ของจีน และสอดรับกับนโยบำย Thailand 
4.0 ของไทย ก็จะสำมำรถช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนระหว่ำงกันได้มำกขึ้นในอนำคต 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2559 (บทสรปุผู้บริหาร) 

ขั้นค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 
o ในปี 2559 นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งสิ้น 264 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 29.1 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
57,466.5 ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่า
ต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 162 โครงการ   หรือคิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 61.4 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่น
ทั้งหมด   มูลค่าการลงทุนรวม 2,113 ล้านบาท (สัดส่วน
ร้อยละ 3.7)   ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จ่านวน 10 โครงการ 
(สัดส่วนร้อยละ 3.8)   มูลค่าการลงทุนรวม 29,790.7 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.8 ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่น
ทั้งหมด   โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็นโครงการ
ผลิ ต เ ค รื่ อ ง ยนต์ ส่ า ห รั บ รถยนต์ ป ร ะหยั ดพลั ง ง าน
มาตรฐานสากล และรถยนต์ทั่วไป มูลค่าการลงทุน 7,200 
ล้านบาท 

o โ คร งก ารส่ ว น ใหญ่ อยู่ ใ น ส าขา กิ จ กา รบ ริ ก า ร และ
สาธารณูปโภค จ่านวน 128 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
48.5 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนทั้งหมด   โดยเป็นกิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trading Centers: ITC) มากที่สุด 
จ่านวน 76 โครงการ   ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่นักลงทุน
ญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุดในปี 2559 ด้วย (สัดส่วน
ร้อยละ 28.8)   ตามมาด้วยกิจการส่านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ (International Headquarters: IHQ) จ่านวน 31 
โครงการ   

o  สาขาการลงทุนที่มีการขอรับการส่ง เสริมการลงทุน
รองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ่านวน 51 โครงการ (สัดส่วนร้อยละ 19.3) 
โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานพาหนะมากที่สุด จ่านวน 20 โครงการ   และ
อันดับ 3 ได้แก่สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 46 โครงการ (สัดส่วนร้อยละ 17.4)   
ซ่ึงกิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์   
และกิจการซอฟต์แวร์ มีจ่านวนค่าขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนมากท่ีสุดจ่านวนเท่ากัน คือ 19 โครงการ 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 264 (29.1%) 57,466.5 (19.1%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

908 301,013 
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o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุนรวม 
26,112.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.4 ของ
โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด  เนื่องจากมีโครงการมูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ถึง 5 โครงการ   คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 18,553.7 ล้านบาท   
หรือคิดเป็นร้อยละ 71.1 ของมูลค่าการลงทุนในสาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งทั้งหมด 

o สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ สาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   มีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 11,923 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 20.7)    และ
สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มีมูลค่าการลงทุน
รวม 9,461.3 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 16.5) ตามล่าดับ    

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 21 20,206.0 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 18 8,154.1 

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอปุกรณ์โทรคมนาคม 

26 11,750.6 

เกษตรแปรรูป 12 2,996.9 

ท่องเที่ยว - - 

การแพทย์ 2 1,296.9 

ดิจิทัล 22 615.9 

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 4 928.4 

อากาศยาน 1 2,290.0 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3 1,640.2 

รวมทั้งสิ้น 109 49,879 
 

การลงทุน 4 โครงการ   ซึ่งรวมถึงโครงการผลิตเครื่องยนต์
ส่าหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล และ
รถยนต์ทั่วไป มูลค่า 7,200 ล้านบาท ที่ได้กล่าวถึงแล้ว
ข้างต้นด้วย   รองลงมา ได้แก่  กิจการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม   
และกิจการในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
ตามล่าดับ 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
o ในปี 2559 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนในเขตพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่่า 2 โครงการ คือ 
โครงการคัดคุณภาพข้าวจาโปนิกา (Japonica Rice) มูลค่า 
450 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร   และโครงการผลิต
ชิ้นส่ วนพลาสติกและชิ้ นส่ วนยางสั ง เคราะห์ส่ าหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ มูลค่า 515 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สระแก้ว   โดยทั้งสองโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสระแก้วด้วย 

o มี โ ครงการลงทุ นจากญี่ ปุ่ นล งทุน ใน เขต พ้ืนที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจ่านวน 111 โครงการ   ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 42 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน   มีมูลค่าการลงทุนรวม 
43,208.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.2 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด   โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก 
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในปี 2559 

เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ่านวน 109 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 41.3 ของจ่านวนโครงการจากญี่ปุ่นที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนรวม 49,879 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.8 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
ญี่ปุ่นทั้งหมด  

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในแง่ของโครงการ พบว่าเป็นกิจการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
มากที่สุด จ่านวน 26 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.9 
ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย   โดยในจ่านวนนี้ เป็น
กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถึง 
19 โครงการ   รองลงมาเป็นกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจิทัล จ่านวน 22 โครงการ   และกิจการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จ่านวน 21 โครงการ   
โดยกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นกิจการซอฟต์แวร์
มากที่สุด มีจ่านวนถึง 19 โครงการ   ส่าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 20 
โครงการ   และกิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป 1 โครงการ 

o หากพิจารณาในแง่มู ลค่ า โครงการ พบว่ ากิ จการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 20,206 
ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องจากมีโครงการขนาด
ใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ขอรับการส่งเสริม 
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o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์มีจ่านวน 13 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุนรวม 20,807.6 ล้านบาท   โดยเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
(มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทข้ึนไป) จ่านวน 6 โครงการ   
ซึ่งรวมถึงโครงการผลิตเครื่องยนต์ส่าหรับรถยนต์ประหยัด  

พลังงานมาตรฐานสากล และรถยนต์ทั่วไป มูลค่า 7,200 
ล้านบาท ที่เป็นโครงการมูลค่าสูงสุดที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนในปีนี้ ด้วย   ทั้งนี้ โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการดังกล่าวส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง (จังหวัดละ 4 
โครงการ) 
 

ขั้นอนุมัต ิ
ภาพรวม 
o ในปี 2559 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนทั้งสิ้น 284 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.7 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 79,598.7 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 22.2 ของการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 
161 โครงการ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.7 ของโครงการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  โดยมี
มูลค่าการลงทุน 2,323.7 ล้านบาท   ในขณะที่มีโครงการ
ขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน 16 โครงการ   มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 
47,802.2 ล้านบาท   โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
เป็นโครงการผลิตเหล็กรูปพรรณ มูลค่า 7,500 ล้านบาท   

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ส่วนใหญ่อยู่ใน
สาขากิจการบริการและสาธารณูปโภค จ่านวน 122 
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 43 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่น
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด   โดยเป็นกิจการ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) มากที่สุด จ่านวน 69 
โครงการ   และเป็นประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในปี 2559 ด้วย  ตามมาด้วย
กิจการส่านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) จ่านวน 27 
โครงการ เป็นประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 2    

o สาขาที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริมการลงทุนรองลงมา 
ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  
จ่านวน 69 โครงการ (สัดส่วนร้อยละ 24.3)   โดยเป็น
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะมากที่สุด จ่านวน 20 
โครงการ เป็นประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 3   ตามมาด้วยสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ่านวน 44 โครงการ (สัดส่วน
ร้อยละ 15.5)   โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ จ่านวน 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 284 (30.7%) 79,598.7 (22.2%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

445 133,204 
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18 โครงการ   เป็นประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 4 

o ในแง่มูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง   มี
มูลค่าการลงทุน 27,281.9 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 34.3 
ของมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดของ
ญี่ปุ่น   โดยกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ กิจการผลิต
เครื่องยนต์ส่าหรับยานพาหนะ ซึ่งมีโครงการได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนเพียง 1 โครงการ คือ โครงการผลิต
เครื่องยนต์ส่าหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
และรถยนต์ทั่วไป มูลค่า 7,200 ล้านบาท และเป็นโครงการ
มูลค่าสูงอันดับ 2 ของโครงการจากญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนทั้งหมด   

o ส่าหรับสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ 
สาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร มีมูลค่าการ
ลงทุนทั้งสิ้น 11,856.5 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 14.9) ซึ่งมี
โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จากกาแฟมูลค่า 2,786.5 ล้านบาท
เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงสุด   ส่วนสาขาที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงเป็นอันดับ 3 คือ สาขากิจการบริการและสาธารณูปโภค 
มูลค่าการลงทุนรวม 10,964.7 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 
13.8)   โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในสาขา
ดังกล่าว คือ โครงการกิจการเขตอุตสาหกรรม มูลค่าการ
ลงทุน 4,015 ล้านบาท   

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ

ทั้งสิ้นปีละ 101,710 ล้านบาท   โดยสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จาก
การส่งออกมากที่สุด คือ 43,213 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 
42.5 ของรายได้จากการส่งออกที่คาดการณ์ทั้งหมด   
เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน 
บาทขึ้นไป)  ผลิตรถยนต์ PPV (Pickup Passenger 
Vehicle) ที่คาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกสูงถึง 31,635 
ล้านบาท ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   รองลงมาเป็นสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกปีละ 22,542.2 ล้านบาท 

โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 
88,788.3 ล้านบาทต่อปี    โดยสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งจะใช้วัตถุดิบในประเทศมาก
ที่สุด คิดเป็นมูลค่า 44,880.3 ล้านบาทต่อปี   ตามมาด้วย
สาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ใช้วัตถุดิบคิด
เป็นมูลค่า 17,806.3 ล้านบาทต่อปี   

 

 
 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมี

การลงทุนในเขตพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่่า 1 โครงการ 
คือ โครงการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนยางสังเคราะห์
ส่าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ มูลค่า 515 ล้านบาท โดยโครงการ
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว 

o โ ค ร ง ก า ร ล งทุ น จ าก ญี่ ปุ่ น ล งทุ น ใน เ ข ต พ้ืน ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจ่านวน 133 โครงการ   ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน    มีมูลค่าการลงทุนรวม 
53,961.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด   โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก 
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชลบุรีและระยอง 

o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการ
ส่ ง เสริมการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ จ่านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิต
เครื่องยนต์ส่าหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
และรถยนต์ทั่วไป มูลค่า 7,200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชลบุรี   โครงการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control และ 
Measurement ส่าหรับยานพาหนะ มูลค่า 753.9 ล้าน
บาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โครงการผลิตชุด
เกียร์แบ่งก่าลัง (Transfer Case) มูลค่า 413.9 ล้านบาท 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี   และโครงการตัวตรวจจับสัญญาณใช้
ในรถยนต์ (Torque Sensor) มูลค่า 60.1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุร ี     
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โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 
 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

นายมานพ ศิริกุล  เหล็กรูปพรรณ ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท เหม
ราช ระยองที่ดินอุตสาหกรรม 
จ่ากัด จังหวัดระยอง          

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน  
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ่ากัด 

เครื่องยนต์ส่าหรับรถยนต์
ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล และ
เครื่องยนต์ส่าหรับรถยนต์
ทั่วไป 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดชลบุรี   
 

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด 

รถยนต์ PPV (Pickup 
Passenger Vehicle) 

ขยาย จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จ่ากัด (มหาชน) 

กิจการเขตอุตสาหกรรม ขยาย อ่าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ่ากัด   

แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed 
Circuit Board) 

ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท 304 
อินดัสเตรียลปาร์ค จ่ากัด  
จังหวัดปราจีนบุรี 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ขยาย นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
จังหวัดสระบุรี   

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 
จ่ากัด 

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เช่น จอบหมุน 
(Rotary Tillers) 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ่ากัด  

อาหารส่าเร็จรูปจาก
เนื้อสัตว์แช่แข็ง 

ขยาย อ่าเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ่ากัด 

ไก่ช่าแหละ ขยาย อ่าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
และเขตอุตสาหกรรมของบริษัท 
นวนคร จ่ากัด (มหาชน) อ่าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

บริษัท มิตซุย ไฮยีนส์ แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

Nonwoven Fabric ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
จังหวัดระยอง 
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ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2559 
 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2559 ได้เริ่มแสดงสัญญาณการฟ้ืนตัว ดังจะเห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแท้จริง (Real GDP Growth) ซึ่งมีการขยายตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปี   แต่ยังคงเป็นการ
ขยายตัวในระดับต่่าและค่อนข้างคงที่   โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม) เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว
ร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้า   และท่าให้ตลอดปี 2559 ญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศแท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 1.0   ซ่ึงต่่ากวา่อัตราการการเจริญเติบโตของปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.2 เล็กน้อย 
 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP Growth) ของญี่ปุ่นในปี 2559 (ร้อยละ) 
 

 
2559 

อัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP ต่อปี 

Q1 Q2 Q3 Q4 2558 2559 
อัตราการเจริญเติบโตของ GDP  
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
(Real GDP Growth Rate) 

0.5 0.5 0.3 0.3 1.2 1.0 

ที่มา: Cabinet Office, Government of Japan ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2560 

 
 การขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออก   โดยในปี 2559 ญี่ปุ่นมีการ
ส่งออกคิดเป็นมูลค่า 645,085.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.2    เนื่องจากการส่งออก
เครื่องจักรและชิ้นส่วน ตลอดจนชิ้นส่วนยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมข้ึน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังสหรัฐฯ จีน และ
ประเทศเอเชียอ่ืนๆ   ในขณะที่ญี่ปุ่นมีการน่าเข้าคิดเป็นมูลค่า 607,052.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ลดลงจากปี 2558 ร้อย
ละ 6.3   เนื่องจากมูลค่าการน่าเข้าน้่ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวลงลง   ส่งผลให้ญี่ปุ่นได้เปรียบดุลการค้าคิดเป็น
มูลค่า 38,033.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ซึ่งเป็นการได้ดุลการค้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2553 

 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาความต้องการภายในประเทศ (Domestic Demand) พบว่า มีการขยายตัวเพียง
เล็กน้อย   โดยภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเริ่มมีความมั่นใจในสภาพเศรษฐกิจ
มากขึ้น   ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Diffusion Index: DI) ในการ
ส่ารวจดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Tankan) ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) เดือนธันวาคม 2559   ที่
เพ่ิมข้ึนจากการส่ารวจครั้งก่อนหน้าในทุกขนาดการลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม   ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน 
ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของ GDP แทบไม่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเลย แม้สถานการณ์ด้านการจ้างงานและค่าจ้างจะ
ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนแรงงานจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของประชากรญี่ปุ่นก็ตาม   แต่ประชาชน
ยังคงไม่ม่ันใจเนื่องจากราคาสินค้าท่ีปรับตัวสูงขึ้นจึงท่าให้ไม่มีการใช้จ่ายมากเท่าที่ควร    

 ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังอยู่ในสภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พ่ึงพา
การส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสหรัฐฯ อย่างมาก   ซึ่งภายหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจไปสู่แนวชาตินิยมมากข้ึน เช่น การเน้น
นโยบายปกป้องการค้า   ตลอดจนการประกาศถอนตัวจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-pacific 
Partnership: TPP) ซึ่งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการฟื้นฟูและผลักดัน
ให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตขึ้น   ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออกของญี่ปุ่นไปสหรัฐฯ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ญี่ปุ่น    

 นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงประสบปัญหาการเงินการคลังภายในประเทศ   โดยรายจ่ายด้านการ
ประกันสังคมเป็นภาระงบประมาณหลักของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ   ยอดหนี้สาธารณะ
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มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 320 
ล้านล้านเยน   และกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ประมาณการยอดหนี้สาธารณะของญี่ปุ่น ณ สิ้นปี งบประมาณ 2560 
(สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561) ว่าจะสูงถึงเกือบ 2 เท่าของ GDP   ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังจ่าเป็นต้องคงระดับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ -0.1 เพ่ือหวังกระตุ้นให้สถาบันการเงินเพิ่มการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเอกชนส่าหรับน่าไป
ลงทุนมากขึ้น  และประกาศเลื่อนก่าหนดเวลาบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อร้อยละ 2 จากเดิมที่ก่าหนดไว้ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2560) ไปเป็นภายในปีงบประมาณ 2560 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561)   
รวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่นต้องเลื่อนก่าหนดเวลาปรับขึ้นภาษีบริโภค (Consumption Tax) จากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 
จากก่าหนดเดิมในเดือนตุลาคม 2560 ออกไปเป็นตุลาคม 2562 เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ    

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่าการเป็นเจ้าภาพโตเกียวโอลิมปิก 2020 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้
เจริญเติบโตขึ้นได้   โดยคาดการณ์ว่าการจัดงานดังกล่าวจะส่งผลต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี 2556 ที่ทราบผลการ
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ จนถึงปี 2563 ที่จัดงานเป็นมูลค่าถึง 32 ล้านล้านเยน   ประกอบด้วยผลโดยตรงจากการลงทุน
ก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสถานที่จัดการแข่งขันประมาณ 5 ล้านล้านเยน   และผลทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ
ประมาณ 27 ล้านล้านเยน   รวมทั้งสามารถสร้างงานได้ถึงประมาณ 1.9 ล้านต่าแหน่ง   อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
รัฐบาลญี่ปุ่นมีก่าหนดการปรับขึ้นภาษีบริโภคในเดือนตุลาคม 2562   จึงมีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยาย
ตัวอย่างมากก่อนการปรับขึ้นภาษีบริโภคจากการเร่งจับจ่ายของประชาชน   ต่อเนื่ องถึงช่วงการจัดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกซึ่งจะมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ   แต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหดตัวอย่าง
รุนแรงอีกครั้งหนึ่ง ดังเช่นที่เคยเกิดข้ึนในช่วงหลังการปรับขึ้นภาษีบริโภคครั้งก่อนในปี 2557   

จากสภาวะดังกล่าวข้างต้น Mitsubishi UFJ Research and Consulting คาดการณ์ว่า GDP ของญี่ปุ่นจะ
ยังคงขยายตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2559 (มกราคม -มีนาคม 2560)   โดยภาคการส่งออกยังคงมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง   และแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่งรวมถึงแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า 10.7 
ล้านล้านเยน จะเริ่มส่งผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น ท่าให้การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมขึ้น   
สถานการณ์การจ้างงานและค่าจ้างยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่าให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย   
จึงไดค้าดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแท้จริงเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 (มีนาคม 
2560) อยู่ที่ร้อยละ 1.3   ส่าหรับปีงบประมาณ 2560 (เมษายน 2560 -มีนาคม 2561) คาดว่าเศรษฐกิจจะยังคง
ขยายตัวต่อเนื่อง   เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกของญี่ ปุ่น   แผนกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงส่งผลเชิงบวกต่อการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน   แต่อัตราค่าจ้างแท้จริงมี
แนวโน้มลดลงจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าและภาวะค่าเงินเยนอ่อนค่า   ท่าให้คาดว่าจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตอยู่ที่เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 1.2    
          
ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 
 1. การลงทุนจากต่างประเทศในญี่ปุ่น     

 จากข้อมูลขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: 
JETRO) ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติการลงทุนของญี่ปุ่น ที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ด่าเนินการร่วมกับธนาคารกลางญี่ปุ่น 
(Bank of Japan) พบว่า ในปี 2559 ญี่ปุ่นมีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ (Net Inflow) มูลค่ารวม 34,864 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ    แหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากกลุ่มประเทศในยุโรปมากที่สุด   มีมูลค่ารวม 18,328 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
รองลงมาได้แก่ ประเทศในเอเชีย   และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ตามล่าดับ   ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายประเทศ
พบว่า ประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในปี 2559 คือ สหราชอาณาจักร ซึ่งมีมูลค่าเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 5,881 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.9 ของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิทั้งหมดของญี่ปุ่น   ตามมาด้วย
สหรัฐอเมริกา   และฝรั่งเศสเป็นอันดับ 3   ส่าหรับประเทศเอเชียที่มีการลงทุนในญี่ปุ่นมากที่สุด คือ สิงคโปร์ มีมูลค่า
การลงทุน 3,109 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิทั้งหมดของญี่ปุ่น 
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 หากพิจารณาในแง่สาขาอุตสาหกรรม จากสถิติการลงทุนปี 2559 พบว่า นักลงทุนต่างชาติมีการลงทุนใน
ญี่ปุ่นในสาขาการผลิตมากกว่าสาขาที่ไม่ใช่การผลิต   โดยมีมูลค่าการลงทุน 7,681 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   เป็นการ
ลงทุนในสาขาเครื่องจักรกลไฟฟ้ามากที่สุด มูลค่า 4,259 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมาเป็นสาขาอุปกรณ์ขนส่ง   
และสาขาเครื่องจักรกลทั่วไป ตามล่าดับ   ส่าหรับการลงทุนในสาขาที่ไม่ใช่การผลิต มีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ 4,318 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ   โดยนักลงทุนต่างชาติลงทุนในสาขาการเงินและประกันภัยมากที่สุด มูลค่าการลงทุน 2,821 ล้าน
บาท   ตามมาด้วยสาขาการขนส่งเป็นอันดับ 2   และสาขาการบริการเป็นอันดับ 3 

 ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในญี่ปุ่นเพ่ิมมากขึ้น    
เพ่ือลดช่องว่างระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในญี่ปุ่นกับการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ซึ่งมี
อัตราส่วนสูงถึง 1:6.2 ในปี 2558   โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ก่าหนดนโยบายในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของญี่ปุ่น เช่น การปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่ อการ
ลงทุน   การลดอัตราภาษีนิติบุคคลต่างๆ   2) การก่าหนดมาตรการดึงดูดการลงทุน โดยการน่ามาตรการ “Five 
Promises for Attracting Foreign Businesses to Japan” มาใช้ เช่น การลดอุปสรรคด้านภาษาและการสื่อสาร   
การอ่านวยความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น   และการก่าหนดนโยบายส่าหรับการส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศในญี่ปุ่นเพ่ือน่าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนของโลก (Policy Package for Promoting Foreign 
Direct Investment into Japan to Make Japan a Global Hub)   โดยอุตสาหกรรมที่มีความน่าดึงดูดส่าหรับการ
ลงทุนในญี่ปุ่น ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทน   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ICT   รวมถึงกิจการวิจัย
และพัฒนา   

 2. การลงทุนในต่างประเทศของญ่ีปุ่น 

 ส่าหรับเงินลงทุนไหลออกสุทธิ (Net Outflow) ของญี่ปุ่นในปี 2559 มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 169,554 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ   ส่าหรับภูมิภาคที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนหลักของญี่ปุ่นในปีนี้ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรป ซึ่งมีมูลค่า
เงินลงทุนไหลออกสุทธิ 73,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมา ได้แก่ ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ   และประเทศใน
อเมริกากลางและลาตินอเมริกา ตามล่าดับ   โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศแล้วพบว่า ประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นไป
ลงทุนมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา   มีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 51,915 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30.6 ของมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิทั้งหมดของญี่ปุ่น   แต่หากพิจารณาเฉพาะประเทศในเอเชีย พบว่า ในปี 2559 
จีนยังคงเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง   โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 8,571 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
และไทยเป็นอันดับ 2 มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 4,188 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของมูลค่าเงินลงทุนไหล
ออกสุทธิทั้งหมดของญี่ปุ่น)  ตามมาด้วยอินเดีย   อินโดนีเซีย   และฟิลิปปินส์ตามล่าดับ   

  ส่าหรับในแง่อุตสาหกรรม จากสถิติที่เผยแพร่โดย JETRO พบว่าในปี 2559 ญี่ปุ่นมีการลงทุนใน
สาขาที่ไม่ใช่การผลิตมากกว่าสาขาการผลิต   มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 72,257 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   โดยเป็นการลงทุน
ในสาขาการบริการมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 35,717 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมาเป็นสาขาการสื่อสาร   และสาขา
การค้าส่งและค้าปลีก ตามล่าดับ   ในขณะที่ในสาขาการผลิตมีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิรวม 35,280 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ   เป็นการลงทุนในสาขาเครื่องจักรกลไฟฟ้ามากเป็นอันดับ 1   มีมูลค่าการลงทุน 7,906 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
ตามมาด้วยสาขาเครื่องจักรกลทั่วไป   และสาขาอุปกรณ์ขนส่ง   

 3. ภาวะการลงทุนญี่ปุ่นในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย1 พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นในไทยในปี 2559 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 91,733.4 ล้านบาท   ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นอยู่ที่ 105,718.1 ล้าน
บาท   และมีลักษณะค่อนข้างผันผวนในแต่ละไตรมาส   โดยไตรมาสที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นสูงสุดคือ

                                                           
1 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2560 
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ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) มีมูลค่าการลงทุน 30,611.2 ล้านบาท   ในขณะที่ไตรมาสที่มีมูลค่าการลงทุนต่่าที่สุด
ในรอบปี คือ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) มีมูลค่าการลงทุน 15,214.4 ล้านบาท    

 
เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นในปี 2559 (ล้านบาท) 

 

Q1 

ม.ค.-มี.ค. 

Q2 

เม.ย.-มิ.ย. 

Q3 

ก.ค.-ก.ย. 

Q4 

ต.ค.-ธ.ค. 
รวม 

29,345.06 15,214.35 30,611.15 16,562.79 104,018.4 

 

 

 
 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในปี 2559 นี้ นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขากิจการบริการมากเป็น
อันดับ 1 ต่อเนื่องจากปี 2558   โดยมีจ่านวนทั้งสิ้น 128 โครงการ   หรือคิดเป็นร้อยละ  48.5 ของโครงการลงทุน
จากญี่ปุ่นที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มกิจการบริการเพ่ือสนับสนุนการค้าการ
ลงทุน อาทิ กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC) (76 โครงการ)   และกิจการ
ส่านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) (31 โครงการ)   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่
ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศของภูมิภาค    
o ขณะเดียวกัน นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงให้ความสนใจลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง โดยมี
จ่านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 2 จ่านวน 51 โครงการ (ร้อยละ 19.3 ของการลงทุน
จากญี่ปุ่นทั้งหมด)  ซึ่งเป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะมากที่สุด จ่านวน 20 โครงการ  และมีมูลค่าการลงทุนสูง
เป็นอันดับ 1 คือ 26,112.3 ล้านบาท   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.4 ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด เนื่องจากมี
โครงการขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 5 โครงการ   แสดงให้เห็นว่า
นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย   อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาที่เน้นการปกป้องทางการค้า โดยการตั้งก่าแพงภาษีเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนย้าย
ฐานการผลิตมายังสหรัฐฯ แทน อาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของบริษัท   และกระทบต่อ
การขยายการลงทุนของอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทยได้    
o จากผลการส่ารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ซึ่ง
จัดท่าโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นมากกว่าร้อยละ 50 ยังคงมีแผนที่จะขยายการลงทุนใน
ประเทศ   และให้ความสนใจต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นอย่างมาก   โดยเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนมีความน่าสนใจ   
อย่างไรก็ตาม Mr. Hiroki Mitsumata ประธาน JETRO กรุงเทพฯ ได้ให้ข้อมูลว่า นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงมีความกังวล
เกี่ยวกับความต่อเนื่องของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว   โดยเกรงว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอาจส่งผลต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุนได้   จึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องสร้างความมั่นใจแก่นัก
ลงทุน   และมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล   ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุนอย่างสม่่าเสมอ   เพ่ือให้การ
ด่าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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o นอกจากนี้ ผลการส่ารวจของหอการค้าญี่ปุ่นดังกล่าวข้างต้นยังชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนญี่ ปุ่นให้ความสนใจต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก   โดยพบว่าปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานในกลุ่มวิศวกร   โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรเครื่องกล   วิศวกรควบคุมการผลิต   และวิศวกรด้านการวิจัยและ
พัฒนา   ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก่าหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและสอด
รับกันในทุกมิติ   รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จะช่วยสร้างความน่าดึงดูด 
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยได้        
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยปี 2559 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ข้ันค ำขอสทุธิ 
 

 

o  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 จ านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท) 
สหรัฐฯ      29  (3.2 %)      9,319.9 (3.1 %) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 908 301,013 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน    5 5,853 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - - 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม    1  2,800 
เกษตรแปรรูป    2 110 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรง
จากสหรัฐฯ ในปี 2559 (ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวนโครงการยื่น
ขอส่งเสริมทั้งสิ้น 29 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 
ของจ านวนโครงการจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าเงิน
ลงทุน 9,320 ล้านบาท 

o โครงการขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในสาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 38) 
รองลงมาเป็นภาคบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 8 
โครงการ (ร้อยละ 27.6 ) และอันดับสามเป็นการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 
7 โครงการ (ร้อยละ 24.2 ) 

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  มีมูลค่าสูงถึง 
6,280.7 ล้านบาท (ร้อยละ 67.4 ของเงินลงทุนจาก
สหรัฐฯทั้งหมด)  
 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่

สร้างมูลค่าแก่ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 
19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.5 ของจ านวนโครงการ
จากสหรัฐฯที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่า 8,810 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.5 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
สหรัฐฯ 

o โครงการที่ยื่นขอส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในแง่
ของจ านวนโครงการ  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล
จ านวนสูงสุด 10 โครงการ รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน จ านวน 5 โครงการ เมื่อพิจารณา
จากมูลค่าเงินลงทุน พบว่าเงินลงทุนสูงสุดอยู่ในกลุ่มยาน
ยนต์และชิ้นส่วน โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,853 ล้านบาท 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

           (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

(จ าแนก แยกรายสาขาสาขา 

     มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

           (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

(จ าแนก แยกรายสาขาสาขา 
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o มีค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริม

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ   

คลัสเตอร์จ านวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 

8,489 ล้านบาท  แบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ 3 

โครงการ (มูลค่า 5,683 ล้านบาท) ดิจิทัล ได้แก่ กิจการ

ซอฟต์แวร์ประเภท  Enterprise Software และ 

Digital Content และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 2 โครงการ (มูลค่า 6 ล้านบาท) และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอีก 1 โครงการ  

(มูลค่า 2,800 ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยว  - - 
การแพทย์ - - 
ดิจิทัล 10 42 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ - - 
อากาศยาน - - 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 5 
รวมทั้งสิ้น                     19 8,810    
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ข้ันอนมุัติ 
 

 

o  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนโครงการ มูลค่า(ล้านบาท) 
สหรัฐฯ 27 (3 %) 25,291 (7.1 %) 
ต่างชาติ 
ทั้งหมด 925 358,109 

3 123.54 
3 3,181.00 

12 9,506.29 
31 14,591.25 

44 5,102.06 

22 11,807.28 
46 2,869.48 

   ภาพรวม 

o สถิติการอนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ ในปี 
2559 มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 27 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 3 ของการลงทุนจากโครงการต่างชาติ และ
มูลค่าเงินลงทุน 25,291 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.1 
ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 12 โครงการ (ร้อยละ 44.4) รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง และ
ภาคบริการและสาธารณูปโภค สาขาละ 5 โครงการ 
(ร้อยละ 18.6) และสาขาเคมีภัณฑ์ จ านวน 3 โครงการ 
(ร้อยละ 11.2) 

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ ในสาขา
เคมีภัณฑ์มูลค่า 18 ,005 ล้านบาท  (ร้อยละ 71.2) 
สาเหตุส าคัญมาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือผลิต 

ETHYLENE ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ส าหรับ
น าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ โดย
โครงการนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทเอสซีจี เคมิ
คอลส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่
ของประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ
บริษัทดาว เคมิคอล โดยจะได้จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ใน
ภายหลัง มีมูลค่าการลงทุนถึง 16,330 ล้านบาท ตั้งอยู่
ที่ เขตอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมอาร์  ไอ แอล 
จั ง ห วั ด ร ะ ยอ ง  รอ งล งม า เป็ น ส าขา ไฟ ฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 3,295.9 ล้านบาท (ร้อยละ 13) 
และ อันดั บที่ ส าม เป็ นส าขา อุตสาหกรรม โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 2,235.8 ล้านบาท 
(ร้อยละ 8.9) 

   ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
o จะมีการส่งออกที่สร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 37,170.2 

ล้านบาท โดยมาจากกิจการผลิต ซอฟต์แวร์ Digital 
Content รวมทั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 12 
โครงการ มูลค่า 26,152.8 ล้านบาท สาขาเคมีภัณฑ์  

 

 

 

 

จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

มูลค่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 
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และพลาสติก จ านวน 3 โครงการ มูลค่า 4,841.8 ล้านบาท  
และกิจการด้านการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร  
จ านวน   1 โครงการ มูลค่า 4,593.4 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 
17,364.1 ล้านบาท/ปี โดยโครงการในสาขาเคมีภัณฑ์และ
พลาสติกจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากที่สุด  
คือ 13,020.9 ล้านบาท/ปี 

o มีโครงการที่ได้รบัอนุมัติที่จัดอยู่ในกลุ่มท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ ผลิตยางเรเดียลส าหรับเครื่องบิน 
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม และซอฟต์แวร์ประเภท 

Enterprise Software และ Digital Content มูลค่ารวม 
4,440.6 ล้านบาท  
 

 

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              72



          10 อันดับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่จากสหรัฐฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 
บริษัท เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ

โครงการ 
ที่ตั้ง 

นางสุจารี รุ่งโรจน์สุนทร 16,330  ผลิต ETHYLENE ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันต้น  

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ 
ไอ แอล จังหวัดระยอง  

บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

2,800 ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
โทรคมนาคมส าหรับระบบ
ใยแก้วน าแสง (OPTICAL 
FIBER) 

      ขยาย เขตอุตสาหกรรมของ
บริษัท นวนคร จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัด
ปทุมธานี 

บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

1,710 ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิด
เม็ด และอาหารสัตวฺเลี้ยง
บรรจุภาชนะผนึก 

ขยาย อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศ
ไทย จ ากัด 

1,650 ผลิต POLYETHER 
POLYOLS    

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
ระยอง 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

1,636.5 ผลิตยางเรเดียลส าหรับ
เครื่องบิน 

ขยาย อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวอรวรรณ   
ประทีปวัฒนวิทย์ 

388 ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ส าหรับ 
Compressor เช่น Scroll 
Set 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทอร์นซีบอร์ด จังหวัด
ระยอง   

บริษัท นอร์ดสัน เอ็กซ์อะลอย 
เอเซีย  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

327.7 ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น 
BARREL 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี 

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ 
แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ 
จ ากัด 

132.3 ผลิตภัณฑ์โฟมส าหรับ
ยานพาหนะ เช่น พนักพิง 
เบาะรองนั่ง และหัวหมอน 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
จังหวัดระยอง 

บริษัท อลูฟอร์ม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

100 ผลิตงานแบบอลูมิเนียม ใหม่ จังหวัดชลบุร ี

บริษัท พันช์ เอเจนซ่ี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

64 ผลิตซอฟแวร์ประเภท 
Enterprise Software / 
Embedded Software 
และ Digital Content 

ใหม่ อ าเภอกระทู้  
จังหวัดภูเก็ต 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2559 

ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ได้ระบุถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ในไตรมาสที ่4 ของปี 2559 ว่าขยายตัวร้อยละ 1.9 ต่อปี หดตัวลงจากไตรมาสที ่
3 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 ต่อปี คาดว่าการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงในปี 2559  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 ซึ่งน้อยกว่าการขยายตัวในปี 2558 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 2.6  
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 แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงร้อยละอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงของสหรัฐฯ 

ระหว่างปี 2556-2559 (เปรียบเทียบรายไตรมาส) 

      

ที่มา: ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

 ปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแท้จริงของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 
4 ของปี 2559 มาจากการขาดดุลการค้าที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการส่งออกที่ลดลงร้อยละ 4.3 ในขณะที่การน าเข้าเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.3 นอกจากนี้ การใช้จ่ายผู้บริโภคชะลอตัวลงโดยขยายตัวร้อยละ 2.5 หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.3 และ 3.0 
ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ตามล าดับ  การใช้จ่ายของรัฐบาลกลางทีป่รับตัวลดลงร้อยละ 1.2 รวมถึงการลงทุนในสินค้าคง
คลังและการลงทุนประกอบธุรกิจที่ปรับตัวลดลง 
 อย่างไรกต็าม ยังมีปัจจัยบวกท่ีส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของ
สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ได้แก่ การลงทุนในที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่กลับมาฟ้ืนตัว การลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของภาคธุรกิจกลับมาขยายตัวถึงร้อยละ 3.1 หลังจากที่หดตัวติดต่อกันสี่ไตรมาสก่อนหน้า    
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ GDP ในไตรมาสที่ 3 และ 4 หลังจาก   
ที่หดตัวติดต่อกันห้าไตรมาสก่อนหน้า 

        แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิแสดงร้อยละอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงของสหรัฐฯ  

                                          ระหว่างปี 2556-2559 (เปรียบเทียบรายปี) 

                
 ที่มา: ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ณ วันที่ 27 มกราคม 2560    
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ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงร้อยละอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงของสหรัฐฯ ในแต่ละไตรมาสปี 2558-2559 

 
  ที่มา: ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ณ วันที่ 27 มกราคม 2560    

     ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ในปี 2559 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐฯ  

การลงทุนทางตรงในสหรัฐฯ ในปี 2559 มีจ านวน 4,876 โครงการ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 147.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อหนึ่งโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2559 ทั้งปี คาดว่า
จะสามารถสร้างงานทั้งสิ้นจ านวน 411,927 อัตรา  โดยจ าแนกเป็นการลงทุนจากสหรัฐฯ เองมากที่สุด  รองลงมาเป็น
การลงทุนจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ตามล าดับ สาขาที่มีการลงทุนมากที่สุด คือ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบริการด้านการเงิน เช่น บริษัท 
UnitedHealth Group บริษัท MedExpress  บริษัท Aspen Dental  บริษัท Amazon.com บริษัท FedEx เป็นต้น  
ซึ่งมลรัฐที่มีการลงทุนห้าอันดับแรกที่ได้รับความสนใจในการลงทุน ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย  นิวยอร์ก  เท็กซัส  ฟลอริดา 
และจอร์เจีย ตามล าดับ 

ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากเอเชียในสหรัฐฯ  นักลงทุนจีนเป็นหนึ่งในนักลงทุนหลักที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ  
หรือเป็นอันดับที่เจ็ดของนักลงทุนทั้งหมดในสหรัฐฯ โดยการลงทุนจากจีนเพ่ิมข้ึนถึงกว่า 3 เท่าในปี 2559 เมื่อ 
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เปรียบเทียบกับปี 2558  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 83 โครงการ ข้อมูลจาก Mergermarket  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 
2559 ระบุว่าบริษัทจีนได้ลงทุนมูลค่า 53.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มูลค่าการลงทุน
อยู่ที่ 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยห้าบริษัทขนาดใหญ่ของจีนที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ บริษัท Anbang 
Insurance's (6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลงทุนในกิจการโรงแรมและรีสอร์ท บริษัท HNA Tourism Group (6.49 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลงทุนในกิจการโรงแรม บริษัท Tianjin Tianhai (6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลงทุนในกิจการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท Qingdao Haier Co. (5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลงทุนในกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
บริษัท Dalian Wanda (3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลงทุนในกิจการบันเทิง ตามล าดับ ทั้งนี้สาเหตุหลักของการลงทุน
ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาจากความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยในประเทศจีน รวมทั้งเห็นลู่ทางที่ดีในการขยาย
การลงทุนในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นิตยสาร Forbes คาดว่าในปี 2560 การลงทุนจากจีนในสหรัฐฯ อาจจะลดลง
เนื่องจากนโยบายต่อต้านจีนของประธานาธิบดีทรัมป์1 ซึ่งอาจท าให้นักลงทุนจีนไม่มั่นใจต่อการลงทุนในสหรัฐฯ        
ในอนาคต 

ทั้งนี้ในปี 2560 สหรัฐฯ ก็พยายามกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่ง     
ในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ การจัดประชุม SelectUSA 2017 Investment Summit โดยปีนี้จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560 ณ Gaylord National Resort and Convention Center กรุงวอชิงตัน ดีซี โดย 
U.S. Department of Commerce, International Trade Administration และ SelectUSA ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นเวทีระดับชาติที่รวมนักลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่สนใจการลงทุนใน
สหรัฐฯ ไว้ในงานนี้ จะมีตัวแทนส่งเสริมการลงทุนในสหรัฐอเมริกาในระดับมลรัฐ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่นเข้าร่วม 
ภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาจากนักลงทุนระดับต้นๆ ทั่วโลก ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในแต่ละมลรัฐ 
ตัวแทนจากภาครัฐบาล รวมทั้งกิจกรรมการสร้างเครือข่าย (networking) และการจับคู่ทางธุรกิจ (match making) 
ระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเพ่ือรับทราบมุมมองและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการลงทุนอีกด้วย การประชุมดังกล่าวนับได้
เป็นโอกาสอันดีส าหรับภาคเอกชนในการท าความเข้าใจโอกาสการลงทุนของสหรัฐฯ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจาก
ต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในครั้งนี้ภายใต้การน าของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งมีจุดยืนในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและจากภายในประเทศอย่างชัดเจน 

2.  การลงทุนในต่างประเทศของสหรัฐฯ  

ในปี 2559 สหรัฐฯ ออกไปลงทุนในต่างประเทศท้ังหมด 6,204 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 244.2 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.4 ล้านต่อหนึ่งโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างงานใน
ต่างประเทศได้ถึง 677,052 อัตรา การลงทุนส่วนมากอยู่ในสาขาบริการทางธุรกิจ สาขาการบริการด้านซอฟต์แวร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบริการด้านการเงิน เช่น บริษัท UnitedHealth Group บริษัท MedExpress  บริษัท 
GE   บริษัท IBM  บริษัท Oracle  บริษัท Apple Inc  เป็นต้น  โดยเป็นบริษัทที่มาจากต่างมลรัฐห้าอันดับแรก ได้แก่ 
แคลิฟอร์เนีย  นิวยอร์ก อิลลินอย  เท็กซัส  แมสซาชูเซตส์ ตามล าดับ ประเทศผู้รับการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร  อินเดีย จีน เยอรมนี เม็กซิโก เป็นต้น 

 
 

                                                           
1

 https://www.forbes.com/sites/ellensheng/2016/12/18/chinese-investments-in-the-u-s-hit-an-all-time-high-in-2016-

but-dont-expect-the-same-in-2017/#12940eb75abe   ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2559 
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3. ภาวะการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย  
 
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากสหรัฐฯ ในประเทศไทยในปี 2559    

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,578.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.5 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศ
ทั้งหมด (348,782 ล้านบาท)  ลดลงจากปี 2558 ที่มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น  50,268.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
69.9 

 
4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

สหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของส านักงานในการดึงดูดการลงทุนโดยตรง เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงและมีอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายของส านักงานที่จะชัก
จูงการลงทุนจากสหรัฐฯ ในปี 2560 ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล  
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป  อุตสาหกรรมด้านการแพทย์  อุตสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วน 
อุตสาหกรรม Robotics และ Automation  อุตสาหกรรมบริการมูลค่าข้ันสูง เช่น เทคโนโลยีชวีภาพ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  เป็นต้น  เนื่องจากที่ผ่านมา สหรัฐฯ เล็งเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้    จึงมีความได้เปรียบในแง่ของการกระจายสินค้า นอกจากนี้ ไทยยังชักชวนให้ภาคเอกชนของ
สหรัฐฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรมไทย เช่น งาน Subcon Thailand  และกิจกรรม one-on-
one meeting เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั  

ในปี 2559 มีโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 29 โครงการ จัดอยู่ในอันดับ
ที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับต่างชาติอ่ืนที่ขอรับการส่งเสริม ขณะที่มูลค่าการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ขอรับการส่งเสริมอยู่ใน
อันดับที่ 7 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 9,320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงทั้งหมด 
(301,013 ล้านบาท)  ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 50 ล้านบาท โครงการสาขาที่
สหรัฐฯ ยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (11 โครงการ) 
โดยเฉพาะการขอรับการส่งเสริมในกิจการ Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software ซึ่ง
เป็นกลุ่มประเภทกิจการเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส านักงานให้ความส าคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
การดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐฯ ของส านักงาน เนื่องจากสหรัฐฯ มีศักยภาพสูงในกิจการประเภทนี้  รองลงมาเป็นการ
ลงทุนในสาขาบริการ จ านวน 8 โครงการ โดยเฉพาะการลงทุนในกิจการบริการการค้าระหว่างประเทศ (ITC)  กิจการ
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และกิจการส านักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน  อันดับที่สามเป็นการลงทุนใน
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 7 โครงการ  อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อพิจารณามูลค่าการ
ลงทุน สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,280.7 ล้าน
บาท (คิดเป็นร้อยละ 67.4) เนื่องมาจากโครงการของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ยื่นขอส่งเสริมฯ 
เพ่ือผลิตยางเรเดียลส าหรับเครื่องบิน ซึ่งโครงการมีมูลค่ารวมสูงถึง 5,682.7 ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 90.5 ของ
มูลค่าการยื่นขอส่งเสริมในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะทั้งหมด รองลงมาเป็นโครงการในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการลงทุน 2,843.5 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.5) และสาขาเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร
มาเป็นอันดับสามมูลค่า 110 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.2)   

ส าหรับการอนุมัติให้การส่งเสริมนั้น  มีจ านวน 27 โครงการ จัดอยู่ในอันดับที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับต่างชาติ
อ่ืนๆ ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ขณะที่มูลค่าการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ได้ รับการส่งเสริมอยู่ในอันดับที่ 4 มีมูลค่า       
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การลงทุนทั้งสิ้น 25,291 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงทั้งหมด สาขาที่สหรัฐฯ ได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดอยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (12 โครงการ) เช่นเดียวกับขั้น  
ค าขอ รองลงมาเป็นการลงทุนในสาขาบริการ จ านวน 5 โครงการ และอันดับที่สามเป็นการลงทุนในสาขาเคมีภัณฑ์และ
กระดาษ จ านวน 3 โครงการ  

ส าหรับมูลค่าการลงทุนพบว่า สาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 18,005 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 71.2) โดยมีกิจการที่น่าสนใจ ได้แก่ การลงทุนในกิจการผลิต 
ETHYLENE ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ส าหรับน าไปเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ ได้แก่       
โพลีเอทิลิน  โพลีสไตรีน  โพลิไวนิลคลอไรด์  รองลงมาคือสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 3,295.9 ล้าน
บาท (คิดเป็นร้อยละ 13)  โดยเฉพาะการลงทุนของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิต
ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับระบบใยแก้วน าแสง (OPTICAL FIBER) ตั้งอยู่ทีเ่ขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี  คิดเป็นรายได้ต่างประเทศส่งออกสูงถึง 25,649.4 ล้านบาท และใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ 863 ล้านบาท ส่วนโครงการอ่ืนๆ ส่วนมากเป็นการลงทุนในกิจการ Enterprise Software, Digital 
Content และ Embedded Software และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งมาเป็นอันดับสาม 
มูลค่า 2,235.8 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.8) โดยมีการขยายการลงทุนของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ผลิตยางเรเดียลส าหรับเครื่องบิน มูลค่าการลงทุน 1,636.6 ล้านบาท  ตั้งอยู่ที่อ าเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี 

ในโครงการที่ได้อนุมัติทั้งหมด จะมีการส่งออกที่สร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 37,170.2 ล้านบาท โดยมาจาก
กิจการซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 12 โครงการ มูลค่า 26 ,152.8 ล้านบาท สาขาเคมีภัณฑ์และ
พลาสติก จ านวน 3 โครงการ มูลค่า 4,841.8 ล้านบาท และกิจการด้านการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร จ านวน  
1 โครงการ มูลค่า 4,593.4 ล้านบาท และมีโครงการที่จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมดมูลค่า 17,364.1 ล้านบาท/ปี 
โดยโครงการในสาขาเคมีภัณฑ์และพลาสติกจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่ามากที่สุด คือ 13,020.9 ล้านบาท/ปี และ
มีโครงการที่ได้รับอนุมัติท่ีจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ  คลัสเตอร์
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ ผลิตยางเรเดียลส าหรับเครื่องบิน ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมและซอฟต์แวร์ประเภท 
Enterprise Software และ Digital Content มูลค่ารวม 4,440.6 ล้านบาท   

การคาดการณ์การลงทุนจากสหรัฐฯ ในไทย ในปี 2560 คาดว่าจะมีปริมาณไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมามาก
นัก แม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกและสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า แต่สหรัฐฯ ยังคง
ได้รับผลจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ภายใต้การน าของประธานาธิบดีทรัมป ที่มีการปรับลดกฎระเบียบในหนวยงานของรัฐบาลกลาง โดยมีค าสั่งของ
ประธานาธิบดีระบุวาหากหนวยงานใดของรัฐบาลกลางตองการเพ่ิมกฎระเบียบใหมขึ้นมา 1 ขอ จะตองปรับลด
กฎระเบียบในปจจุบันลง 2 ขอ ซึ่งเปนการด าเนินการปรับลดกฎระเบียบครั้งใหญในสหรัฐฯ  นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้
ถอนตัวออกจากความตกลงการค าเสรีการค้าเสรีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Tran-Pacific 
Partnership :TPP) ที่ไดมีการ ลงนามในความตกลงไปแลวในสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามา  รวมทั้ง ยังมีการทบทวน
การเจรจาความตกลงเขตเสรีการทางการคา โดยจะลดความส าคัญของนโยบายการคาแบบพหุภาคี (multilateral 
trade) และมุงเนนการค้าแบบ ทวิภาคี (bilateral trade) ที่จะเปนประโยชนตอสหรัฐฯ ได้แก่ การทบทวนการเจรจา
เพ่ือแกไขขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เพ่ือรักษาผลประโยชนของสหรัฐฯ แต่หากแคนาดาและเม็กซิโกไม่
เห็นชอบกับการหารือครั้งใหม่ สหรัฐฯ อาจจะถอนตัวออกจากความตกลงฉบับดังกล าว  ส าหรับการเร่งการส่งเสริม
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ความร่วมมือทางการค้า นั้น สหรัฐฯ มีแผนที่จะขยายความสัมพันธ์กับประเทศในลักษณะทวิภาคีกับบางประเทศ อาทิ 
สหราชอาณาจักร  ญี่ปุ่น  รัสเซีย  ขณะเดียวกันก็ลดระดับความสัมพันธ์กับบางประเทศ เช่น จีน เม็กซิโก รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการใช้มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) รวมถึงมาตรการตอบโต้การอุดหนุน 
(Countervailing Duty: CVD)  กับประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าด้วย 

 นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าสหรัฐฯ ในปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับการปกป้องทางการค้า มุ่งให้เกิดการสร้างงาน
แก่ประชาชนสหรัฐฯ และการลงทุนภายในประเทศเพ่ือกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งชักจูงให้บริษัทสหรัฐฯ 
ที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศกลับมาลงทุนภายในประเทศแทนภายใต้นโยบาย “American First Policy” โดยมีการ
ลดกฎระเบียบ และการปรับลดภาษีนิติบุคคลเพ่ือดึงดูดการลงทุนในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็มีแผนที่จะเก็บภาษีรถยนต์
น าเข้าสูงถึงร้อยละ 35  

          ส าหรับแนวโน้มความสัมพันธ์กับไทยด้านการค้านั้น ไทยเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐฯ มาตลอด โดยใน
ปี 2559 ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่ากว่า 24,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.4 ของการส่งออกทั้งหมด  ทั้งนี้  ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา อธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมกรอบความตกลงทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างไทยและสหรัฐ (Thailand-US Trade and Investment Framework Agreement Joint Council : TIFA 
JC) ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมกับผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จากส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR)  การประชุม
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทีมเศรษฐกิจภายใต้การน าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่เปิดการเจรจากับประเทศไทย  
ประเด็นที่มีการหยิบยกมาหารือกันในครั้งนี้ คือ ทั้งสองฝ่ายมุ่งผลักดันการสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างกัน หรือ 
Thailand-US Strategic Partnership ซึ่งฝ่ายไทยมุ่งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันการไปสู่ Thailand 4.0 พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางในการลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
และการลงทุนระหว่างกัน  นอกจากนี้ ยังติดตามความคืบหน้าในประเด็นส าคัญที่เคยมีการหารือในการประชุม TIFA 
JC ที่ผ่านมา ได้แก่ ประเด็นความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายแรงงาน เป็นต้น  พร้อมกันนี้ ฝ่ายไทยได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสอบถามถึงนโยบายภายหลังจากที่รัฐบาลใหม่ของ
สหรัฐฯ ประกาศถอนตัวจากการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพ้ืนแปซิฟิก (TPP) เพ่ือที่ฝ่ายไทยจะได้น า
ข้อมูลมาใช้ในการจัดเตรียมแนวทางการเจรจากับสหรัฐต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ไทยควรจะหาจุดแข็งและจุดอ่อน
ของไทยเพ่ือน ามาต่อรองกับสหรัฐฯ เพ่ือให้ผลลัพธ์เป็นไปในลักษณะสมประโยชน์ (win-win)  ร่วมกับการปฏิรูปการ
ผลิตสินค้าให้ตอบรับความต้องการของตลาดและเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น  รวมทั้งไทยควรลดการพ่ึงพาตลาดสหรัฐฯ 
ลง แต่มุ่งความสนใจไปที่ตลาดใหม่ ตลาดในอาเซียน และตลาดประเทศเพ่ือนบ้านให้มากข้ึนอีกด้วย 

 

ศิรินาถ ไชยลาโภ 

      กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

 

 

 

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              79



หนังสืออ้างอิง 

ภาษาไทย 

1. รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ของส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ ากรุงวอชิงตัน.       
( 22 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นจาก 
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0017
213&categoryID=CAT0001739 

2. ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: 
http://www.bea.gov .(วันที่ค้นข้อมูล: 25 มกราคม 2560, 27 มกราคม 2560 และ 10 กุมภาพันธ์ 2560). 

3. สืบค้นจากสถิติธนาคารแห่งประเทศไทย [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Pages/default.aspx. (วันที่ค้นข้อมูล:28 กุมภาพันธ์ 2560). 
 

ภาษาอังกฤษ  
 
1. Howard Stoffer. What Trump’s “Americ First’ Policy Could Mean for the World. 

Retrieved from http://time.com/4569845/donald-trump-america-first/  (November 14,2016) 
2. Wllen Sheng. China Investment In The US Hit An All-Time High In 2016, But Don’t 

Expect The Same In 2017. Retrieved from 
www.forbes.com/sites/ellensheng/2016/12/18/chinese-investments-in-the-u-s-hit-an-all-
time-high-in-2016-but-dont-expect-the-same-in-2017/#55669b175abe   (February 28,2017) 

3. SelectUSA Investment Summit. 2017. [online]. Available from 
http://selectusa.commerce.gov/2017-summit.html 

4. The White House. America First Foreign Policy. [online]. Available from 
http://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy 

5. https://www.fdimarkets.com/  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              80

http://www.bea.gov/
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Pages/default.aspx.%20(วันที่ค้นข้อมูล:28%20กุมภาพันธ์
http://time.com/4569845/donald-trump-america-first/
http://selectusa.commerce.gov/2017-summit.html
http://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy
https://www.fdimarkets.com/


ภาวะการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในประเทศไทยปี 2559 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ข้ันค ำขอสทุธิ 
 

 

o  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 35 (3.8%) 8,998 (3.0%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 908 301,013 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 1 59 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 2 39 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 11 7,621 
เกษตรแปรรูป 2 23 
ท่องเที่ยว 1 80 
การแพทย์ 1 70 
ดิจิทัล 4 20 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน - - 
สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม - - 
รวมท้ังสิ้น 22 7,912 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้

ในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมจ านวน 
35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของการลงทุนจากโครงการ
ต่างชาติทั้งสิ้น และมูลค่าเงินลงทุน 8,998 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o จ านวนโครงการส่วนใหญ่อยู่ ในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 15 โครงการ (42.8% ของจ านวนโครงการจาก
เกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด) รองลงมาคือสาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 7 โครงการ 
(20.0%) และอันดับที่สาม คือ สาขาบริการและสาธารณูปโภค 
6 โครงการ (17.1%)  

o ในด้ านของปริ มาณเงิ นลงทุ นส่ วนใหญ่ อยู่ ใน สาขา
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 7,640 ล้านบาท 
(85.0% ของจ านวนโครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมทั้งหมด) โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมในกิจการผลิตเครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่า 
3,540 ล้านบาท และกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูง มูลค่า 3,021 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 606 ล้าน
บาท และสาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 397 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรม

เป้าหมายที่สร้างมูลค่าแก่ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ในปี 
2559 มีจ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63 ของจ านวน
โครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่า 7,912 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.0 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
เกาหลีใต้ทั้งสิ้น  

o ในแง่ของจ านวนโครงการส่วนใหญ่ เป็น อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
จ านวน 11 โครงการ (50.0% ของจ านวนโครงการจากเกาหลี
ใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด)   

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุน ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
เช่นกัน มูลค่ารวม 7,621 ล้านบาท   

โครงการจากเกาหลีใต้ที่ย่ืนขอรับการส่งเสริม 
จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เดือนม.ค.-ธ.ค. 2559 

 

 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามรายสาขา 

 

สาขา 

มูลค่าขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามรายสาขา 

 

สาขา 
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ข้ันอนมุัติ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 32 (3.45%) 6,242 (1.7%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 925 358,109 

ภาพรวม 
o สถิติการอนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในปี 2559 

(ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 32 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 ของจ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนมุติ
ส่งเสริมทั้งสิ้น มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 6,242 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 1.7 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 13 โครงการ (40.6%) รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 5 โครงการ (15.6%) และ
สาขาบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 5 โครงการเช่นกัน 

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเครื่องใช้       
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 4,664 ล้านบาท (74.7%) 
เนื่องจากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการผลิตเครื่องซักผ้า
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่า 3,540 ล้านบาท และ โครงการผลิต 
Base Plate ส าหรับ HDD มูลค่า 344 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
75.9 และร้อยละ 7.3 ของการลงทุนทั้ งหมดจากสาขานี้ ) 
รองลงมาเป็นสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่ารวม 
794 ล้านบาท โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในกิจการผลิต
อาหารแช่แข็ง มูลค่า 782 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของ
การลงทุนทั้งหมดจากสาขานี้) 

ประโยชน์ของโครงการ   
o โครงการจากเกาหลีใต้ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมจะมีการส่งออก

สร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 24,745 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 20,837 ล้านบาท 
รองลงมาเป็น สาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่า 
2,873 ล้านบาท และอันดับที่สามมาจากสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่า 510 ล้านบาท  

o มีโครงการทีใ่ช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่า 6,398 ล้านบาท/ปี 
โดยโครงการในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้
วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลคา่ 4,336 ล้านบาท 
รองลงมาเป็นสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร ใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ มูลค่า 1,534 ล้านบาท  

 

โครงการอนุมัติ จ าแนกตามรายสาขา 

มูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จ าแนกตามรายสาขา 
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โครงการจากเกาหลีใต้ที่ได้รบัการอนุมัติส่งเสริม ซึ่งมีขนาดการลงทุนสูงท่ีสุด 10 อันดับแรก 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะโครงการ ที่ตั้ง 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์  จ ากัด เครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ขยาย ชลบุร ี

บริษัท ลัคก้ี ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ ากัด อาหารแช่แข็ง ขยาย สมุทรสาคร 

บริษัท เนเด็ค (ประเทศไทย)  จ ากัด Base Plate ส าหรับ HDD ขยาย นครราชสีมา 

บริษัท ที.ดี.เค.อินดัสเตรียล จ ากัด ชิ้นส่วนโลหะปั๊มข้ึนรูป ขยาย ชลบุร ี

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จ ากัด Semiconductor Device ขยาย ล าพูน 

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จ ากัด Semiconductor Device ขยาย ล าพูน 

บริษัท ไทย ดีจีที จ ากัด Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ใหม่ ชลบุร ี

บริษัท เฮือง ซุง อิเล็คทรอนิคส์      
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

PCBA ขยาย ระยอง 

บริษัท เอสดีเอ เทค (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

Mold & Die Repairing/ Mold & Die/ 

Mold & Die Part 
ใหม่ สมุทรปราการ 

บริษัท พาโรดี้ อาร์ท มิวเซียม จ ากัด ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ใหม่ ชลบุร ี
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1. ภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ปี 2559  
 ธนาคารแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี 2559 ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)
ขยายตัวร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมดังกล่าว การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 ภาคการผลิตเติบโตร้อยละ 1.8 ส่วนการเกษตรและประมงขยายตัวลดลงร้อยละ 2.8 
การลงทุนในภาคการก่อสร้างหดตัวร้อยละ 1.7 แสดงให้เห็นความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ลดลง สาเหตุส าคัญที่
อาจกดดันเศรษฐกิจเกาหลีใต้ให้ชะลอตัวลงเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ โดยปัจจัย
จากภายนอกนั้น เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯประกาศข้ึนอัตราดอกเบี้ย และผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของหลาย
ประเทศ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนในบางประเทศ ส่วนปัจจัยภายในประเทศนั้น จากกรณีการทุจริตของ
รัฐบาลจนไปถึงการประกาศถอดถอน ปาร์ค กึน เฮ ออกจากต าแหน่งประธานาธิบดี ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนเป็นอย่างมาก เป็นผลให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงิน ในปี 2560 ธนาคารแห่งชาติเกาหลีใต้
คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โดยในช่วงครึ่งแรกของปีจะขยายตัวร้อยละ 2.4 และจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของปี เพ่ิมเป็นร้อยละ 2.6 แม้จะมีการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แต่คาดว่าเศรษฐกิจจะ
ค่อยๆฟื้นตัวจากการส่งออกและการปรับปรุงนโยบายที่อ านวยความสะดวกการลงทุน  
 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่สถิติการค้าในเดือนมกราคม-ธันวาคมระบุว่า    
ในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 495.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนลดลงร้อยละ 5.9 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอ
ตัวเศรษฐกิจโลก การตกต่ าของราคาสินค้าส าคัญ การประท้วงหยุดงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 
405.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนลดลงจากปีก่อนหน้าเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 7.1  

มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของเกาหลีใต้ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559  

 
ที่มา: Ministry of Trade, Industry and Energy, South Korea 

ในปี 2559 การส่งออกโดยรวมของสินค้ารายการส าคัญยกเว้นคอมพิวเตอร์มีมูลค่าลดลง ถึงแม้ว่าการส่งออกของ
รายการสินค้าหลักในไตรมาสสุดท้ายของปี เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ปิโตรเคมี และเครื่องจักรทั่วไป จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นก็ตาม 
การส่งออกของสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งเครื่องส าอางและยา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.6 ส่วนสินค้าประเภท OLEDs1 และ  
SSDs 

2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆลดลง ยกเว้นเวียดนาม โดยในไตรมาสที่สี่ของ      
ปี 2559 มูลค่าการส่งออกของเกาหลีใต้ไปยังประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม อาเซียน สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และ          
กลุ่มประเทศ CIS เพ่ิมข้ึน 

ในปี 2560 คาดการณ์ว่าการส่งออกของเกาหลีใต้จะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.9 เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัว 
โดยมูลค่าการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นจากความต้องการสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านไอที เซมิคอนดักเตอร์ 

                                                           
1 OLED (Organic Light Emitting Diodes) เป็นจอภาพที่มีลักษณะคล้ายกับฟิล์มโดยคุณสมบัติสามารถเปล่งแสงออกมาเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่า 

Electroluminescence  คุณสมบัติของ OLED มีความเบาและบาง สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ที่พับงอได้โดยที่ไม่ท าให้ภาพเสียรูปทรงไปด้วย  
2 SSD ย่อมาจาก Solid State Drive คือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่เหมือนกับ Harddisk (ฮาร์ดดิสก์) เพียงแต่รูปแบบการบันทึกข้อมูลของ 

SSD จะเป็นการบันทึกข้อมูลแบบ Flash Memory (แฟลช เมมโมรี่) มักนิยมน ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Netbook (เนต็บุ๊ค) เพราะมีขนาดเล็ก 
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จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และวัสดุ เช่น ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และเหล็กกล้า ส่วนการ
น าเข้าของเกาหลีใต้ในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.2 โดยเป็นผลจากราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มลดลง และอัตรา
การน าเข้าวัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึน  

 
2. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้   

 
ในปี 2559 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในเกาหลีใต้มีมูลค่าทั้งสิ้น 21.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 

จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุมาจากการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นในภาคบริการและการลงทุนใหม่ (Green Field Investment)         

หากจ าแนกตามประเภทของการลงทุน ในปี 2559 การลงทุนใหม่ (Green Field Investment) มีมูลค่า 15.02 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ยังเป็นฐานการผลิตที่น่าดึงดูดของนักลงทุนทั่วโลก ขณะที่การ

ลงทุนแบบการควบรวมกิจการ (M&A) มีการชะลอตัว โดยมีมูลค่า 6.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.8 โดย

ส่วนมากเป็นการลงทุนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ยา เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง คลังสินค้า อสังหาริมทรัพย์ การเช่าซื้อ         

 
ในปี 2559 ประเทศจากกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในเกาหลีใต้ มูลค่ารวม 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ    

โดยสัดส่วนการลงทุน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 3 เท่า แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
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สถานการณ์ Brexit แต่การลงทุนทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการมีการเติบโตอย่างมาก โดยภาคการผลิตมีมูลค่าการลงทุน

ในธุรกิจด้านวิศวกรรมเคมี เวชชีวศาสตร์ (Biomedicine) อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคการผลิต ส่วนภาคบริการ

ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนด้านการเงิน การบริการธุรกิจ การพัฒนาภูมิภาค และการก่อสร้าง มูลค่าการลงทุนของ

สหภาพยุโรปในเกาหลีเพิ่มข้ึนทุกปีตั้งแต่ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีใต้และสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ในปี 2554  

การลงทุนโดยตรงจากจีน มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2558 มีมูลค่า 2.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ         

การลงทุนจากจีนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 

ระหว่างเกาหลีใต้และจีนมีผลบังคับใช้ในปี 2558 ขอบเขตของการลงทุนมีการขยายตัวทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ

การเงิน รวมถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรม รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
ในปี 2559 หากจ าแนกตามรายอุตสาหกรรมพบว่า การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ในภาคบริการมีมูลค่า 

15.51 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อนหน้า โดยการลงทุนในภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 73 

ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดในเกาหลีใต้ โดยมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นในหลายสาขา ได้แก่ การขายส่งและขายปลีก การเงิน

และการประกันภัย เป็นต้น ส่วนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า รวมทั้ง

ธุรกิจเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการขนส่ง (Transportation Machinery) โดยการลงทุนในธุรกิจเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการขนส่งมี

สัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 จากปีก่อน และขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ส่วนภาคการผลิตมีมูลค่าการลงทุน 5.13 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้แถลงการณ์ว่าได้ตั้งเป้าหมายเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศให้เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี โดยเน้นการผ่อนคลายกฎระเบียบและสนับสนุน 5 อุตสาหกรรม 

ซึ่งรวมถึงเครื่องส าอางและยา โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมวัสดุ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ    

การแปรรูปอาหาร เกาหลีใต้มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี 2560 รัฐบาลมุ่งหวังให้มี

การลงทุนเพ่ิมถึง 30 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถึงแม้จะมีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปี 2559      

เกาหลีใต้ยังคงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปริมาณเงินสะสมของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบ

กับขนาดเศรษฐกิจและรายไดข้องประเทศในระดับสูง  
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3. การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้  

ข้อมูลจากกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังของเกาหลีใต้ รายงานว่าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้

ปี 2559 มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 49.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัวร้อยละ 18.7 จากปีก่อนหน้า (มูลค่า 

41.49 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) สาเหตุหลักมาจากการขยายการลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการค้าส่งและค้าปลีก  
Outward FDI by Industry, 2016 

 
การลงทุนในต่างประเทศของเกาหลีใต้มูลค่าเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนในปี 2559 ในภาคธุรกิจการค้าส่งและ      

ค้าปลีกมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นมูลค่า 9.23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 4 เท่าจากปีก่อนหน้า ภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และให้เช่ามีมูลค่าการลงทุน 6.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.2 ภาคสถาบันการเงินรวมถึง

บริษัทประกันภัย มีมูลค่า 12.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 ในขณะที่ภาคการผลิตมีการลงทุนอยู่ในระดับ

เดิมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในปี 2559 นี้มีมูลค่า 9.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนธุรกิจเหมืองแร่มีการลงทุนลดลง    

ร้อยละ 27.7 มูลค่า 3.57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
Outward FDI by Region, 2016

 
หากจ าแนกตามภูมิภาค ในปี 2559 อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่นักลงทุนเกาหลีใต้ออกไปลงทุนมากที่สุด มูลค่า 

19.29 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 68.6 จากปีก่อนหน้า รองลงมาเป็นภูมิภาคเอเชีย มีมูลค่า 13.41 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่สัดส่วนการลงทุนลดลงร้อยละ 21.9 และภูมิภาคยุโรป มูลค่า 6.12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ       

การลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74 การลงทุนจากเกาหลีใต้ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในด้านธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก เพ่ิมขึ้น     

ร้อยละ 654.4 ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และให้เช่า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.2 ส่วนการลงทุนจากเกาหลีใต้ในภูมิภาคยุโรป        

ในธุรกิจการเงินและประกันภัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 115.4 แต่การลงทุนในธุรกิจการเงินและประกันภัยของภูมิภาคเอเชียมีการ

ลงทุนลดลงร้อยละ 44.0 
Outward FDI by Country, 2016 
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การลงทุนตามรายประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นักลงทุนเกาหลีใต้สนใจไปลงทุนมากที่สุด เกาหลีใต้ลงทุนใน

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 66.9 มูลค่า 18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะการลงทุนในไตรมาสที่สี่ที่ไตรมาสเดียว       

มีมูลค่า 9.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การลงทุนในหมู่เกาะเคย์แมนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ร้อยละ 29.9 มูลค่า 5.58 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ การลงทุนในเวียดนามอยู่ในระดับคงตัว เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.5 มูลค่า 2.99 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (เนื่องจากการลงทุนในภาคการผลิตที่เพ่ิมขึ้นในปี 2559 ร้อยละ 48.5) ในทางกลับกันการลงทุนของเกาหลีใต้ในจีน

ลดลงร้อยละ 8.8 มูลค่า 4.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (สาเหตุมาจากการลงทุนในภาคการผลิตลดลง ร้อยละ 19.8) แสดงให้

เห็นถึงทิศทางท่ีนักลงทุนเกาหลีใต้หันไปลงทุนในเวียดนามแทนประเทศจีนมากขึ้น  

   

4. ภาวะการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย 
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจาก เกาหลีใต้ในประเทศไทยในปี 2559          

มีมูลค่ารวม 270 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศทั้งหมด (118,458 
ล้านบาท) โดยมูลค่าเงินลงทุนของเกาหลีใต้ในช่วงปี 2559 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวของปี 2558 ที่มีมูลค่า 5,174           
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 94.7       

 
5. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียที่บริษัทจากเกาหลีใต้ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องด้วยเห็นศักยภาพของตลาดในประเทศและโอกาสในการส่งออกหรือขยายกิจการไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคโดย
อาศัยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุน จากสถิติการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559  ในช่วง 5 ปีมีโครงการลงทุนและร่วมทุนจากกลุ่มเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุมัติให้
การส่งเสริมรวมจ านวน 207 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 32,663 ล้านบาท  
 ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2559 มีโครงการลงทุนและร่วมทุนจากเกาหลีใต้ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น   

35 โครงการ และมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 8,998 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 และร้อยละ 3 ของโครงการลงทุนจาก    

ต่างชาติตามล าดับ โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43     

ของจ านวนโครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับทั้งสิ้น รองลงมาคือสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ขนส่งจ านวน     

7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนอันดับที่สามคือสาขาบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17    

โดยในแง่ของมูลค่าการลงทุนสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดเช่นกัน มูลค่ารวม  

7,641 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลค่าการลงทุนจากเกาหลีใต้ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น เนื่องจากมีมูลค่าการลงทุน 

ของโครงการขนาดใหญ่ในกิจการผลิตเครื่องซักผ้าที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่า 3 ,540 ล้านบาท และกิจการผลิต 

เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูง มูลค่า 3,021 ล้านบาท รองลงมาเป็น 

สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 โดยมีมูลค่าการลงทุน 

ส่วนมากมาจากโครงการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป มูลค่า 210 ล้านบาท โครงการตัดโลหะและชิ้นส่วนโลหะ มูลค่า 122     

ล้านบาท และอันดับที่สาม คือ สาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่ารวม 397 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 มูลค่าการลงทุนส่วน

ใหญ่มาจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 250 ล้านบาท และโครงการเพ่ือจัดตั้ง ศูนย์แสดง

ศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม มูลค่า 80 ล้านบาท 
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   ในโครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สร้างมูลค่าแก่ประเทศตาม  

นโยบายของรัฐบาล จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63 ของจ านวนโครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด        

มีมูลค่ารวม 7,912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณเงินลงทุนจากเกาหลีใต้ทั้งสิ้น ในแง่ของจ านวนโครงการส่วน

ใหญ่เป็น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม จ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ50 ของจ านวน

โครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด)  

  ในด้านของปริมาณเงินลงทุนของโครงการเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมเช่นกัน มูลค่ารวม 7,621 ล้านบาท (ร้อยละ 96 ของจ านวนมูลค่า

โครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด ) โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการขอรับการ

ส่งเสริมในโครงการขนาดใหญ่เพ่ือกิจการผลิตเครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่า 3,540 ล้านบาท โครงการผลิต

เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูง มูลค่า 3,021 ล้านบาท นอกจากนี้มีการ

ขอรับการส่งเสริมในโครงการผลิต Hard Disk และชิ้นส่วน มูลค่า 344 ล้านบาท และโครงการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 

และ/หรือชิ้นส่วนส าหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า มูลค่า 236 ล้านบาท รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มูลค่า 80       

ล้านบาท เป็นการขอรับการส่งเสริมในกิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม อันดับที่สามเป็น

อุตสาหกรรมการแพทย์ มูลค่า 70 ล้านบาท เป็นการขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือ

เทคโนโลยีสูง 

   ในส่วนสถิติการให้การอนุมัติส่งเสริม มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งสิ้น 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3       

ของโครงการจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 6,242 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของการลงทุนจากต่างชาติ

ทั้งหมด หากพิจารณาในด้านจ านวนโครงการแยกตามรายอุตสาหกรรม โครงการที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกาหลีใต้สูง

ที่สุดคือสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41 ของจ านวนโครงการจากเกาหลีใต้ที่

ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สาขาบริการและสาธารณูปโภค และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ขนส่ง โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมสาขาละ 5 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของจ านวนโครงการจาก

เกาหลีใต้ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด 

ในด้านมูลค่าการลงทุนโครงการในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าได้รับอนุมัติสูงสุด รวม 4,664 

ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ โครงการผลิตเครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่ากว่า 3,540 

ล้านบาท (ร้อยละ 76 ของการลงทุนในสาขานี้ทั้งหมด) ในจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ คือการลงทุนในกิจการผลิต Base Plate 

ส าหรับ HDD มูลค่า 344 ล้านบาท ในจังหวัดนครราชสีมา กิจการผลิต Semiconductor Device (2 โครงการ) มูลค่ารวม 

396 ล้านบาท ที่จังหวัดล าพูน รองลงมาคือสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร ซึ่งมีสาเหตุจากการลงทุนในกิจการผลิต

อาหารแช่แข็ง มูลค่า 782 ล้านบาท (ร้อยละ 98 ของการลงทุนในสาขานี้ทั้งหมด) อันดับถัดมาคือสาขาผลิตภัณฑ์ โลหะ 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งมีการลงทุนที่ส าคัญในโครงการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป มูลค่า 210 ล้านบาท (มีมูลค่า   

คิดเป็นร้อยละ 53 ของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด) และการลงทุนในโครงการผลิต Mold & Die Repairing/ Mold 

& Die/ Mold & Die Part มูลค่า 87 ล้านบาท จังหวัดสมุทรปราการ  
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นอกจากนี้ โครงการในขั้นอนุมัติจากเกาหลีใต้จะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 24,745 ล้านบาท โดยส่วน

ใหญ่มาจากสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 20,837 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาเกษตรและผลิตผลจาก

การเกษตร มูลค่า 2,873 ล้านบาท และอันดับที่สามมาจากสาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 510 ล้านบาท              

และโครงการในขั้นอนุมัติจากเกาหลีใต้จะมีโครงการที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่า 6,400 ล้านบาท/ปี โดยโครงการใน

สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 4,336 ล้านบาท รองลงมาเป็น

เกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่า 1,534 ล้านบาท    

สถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจากเกาหลีใต้ในปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม) ด้านจ านวนโครงการลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 14 (จาก 37 โครงการ เหลือ 32 โครงการ) แต่จ านวนมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็น     

ร้อยละ 58 (จาก 3,942 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 6,242 ล้านบาท)  

ถึงแม้สภาวะทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จะยังคงไม่แน่นอนและอาจผันผวนได้จากปัจจัยภายในทั้งการเมืองและ

สภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวดีนัก รวมทั้งปัจจัยภายนอกประเทศต่างๆ อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้ยังเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย

และประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทย จะเห็นได้ว่านโยบายของเกาหลีใต้และไทยมีความคล้ายคลึงกันและสามารถชักจูงให้เกิด

ความร่วมมือกันได้ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งการที่ประเทศไทยก าลังพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

โดยเน้นขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ก้าวหน้ามากขึ้น เพ่ือก้าวพ้นจากประเทศ

ที่มีรายได้กับดักปานกลางตามเป้าหมายของรัฐบาล และรัฐบาลได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ให้ความส าคัญ       

10 สาขา ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร               

6) อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมี ชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิตอล 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) นั้น นับว่าเป็นการระบุ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการร่วมมือกับต่างประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมหลายประเภทที่เกาหลีใต้มี

ความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมดิจิตอล 

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความส าคัญ คือ 1) Internet of Things หรือ IOT                

2) Next Generation Vehicle  3) Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) หรือ AI 4) Augmented Reality (AR) และ 

Virtual Reality (VR) (เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง) 5) Smart Health Care (การแพทย์อัจฉริยะ) 6) Fine Dust 7) 

Convergence Material 8) Intelligent Robot (หุ่นยนต์อัจฉริยะ) 9) Smart City (เมืองอัจฉริยะ) 10) The Next 

Generation Health Care นอกจากนี้ คาดว่าในอนาคตการลงทุนจากเกาหลีใต้จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเกาหลีใต้ยังสนใจที่จะ

ร่วมลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของไทย เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 โครงการการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทาง

รถไฟฟ้า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East- West Economic Corridor – EWEC) และโครงการ

ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) กรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง เป็นต้น  

บงกช จิตตนูนท์ 
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

มีนาคม 2559 

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              90



แหล่งอ้างอิง 

1. ฐานข้อมูลและรายงานสถิติการให้การส่งเสริมปี 2559 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2559. ข้อมูลสถิติเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ EC_XT_056 
[ออนไลน์].  
Available: http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=653&language=TH  

3. Korea Trade-Investment Promotion Agency, Invest Korea. 2016 FDI Trend. [Online]. Available: 
http://blog.investkorea.org/wordpress/?attachment_id=8556    

4. Ministry of Strategy and Finance. (2017). Economic Bulletin, Vol 38 No. 12 December 2016.  
5. Ministry of Strategy and Finance. (2017). Economic Bulletin, Vol 39 No. 1 January 2017.  

6. Ministry of Strategy and Finance. Korean FDI sets a record high in 2016. Press Release Feb 15, 

2017. 

7. Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE). Korean exports jump 6.4 percent in December.  

Press Release: Jan 1, 2017. 

8. Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE). FDI in Korea hits fresh high in 2016.  Press 
Release: Jan 3, 2017 

9. CNBC International. 2017. South Korea economic growth retreats further in Q4 on weak 
construction, consumption. [Online]. Available:  http://www.cnbc.com/2017/01/24/south-korea-
economic-growth-retreats-further-in-q4-on-weak-construction-consumption.html 

10. Tonhap News Agency. 2017. S. Korea's overseas direct investment hits record high in 2016. 
[Online]. Available: 
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/15/0200000000AEN20170215008200320.html  

11. BusinessKorea. 2017. Korea’s Direct Overseas Investment Hits Record High of $49.2B Last 
Year. [Online]. Available: http://www.businesskorea.co.kr/english/news/money/17314-focus-
overseas-mas-korea%E2%80%99s-direct-overseas-investment-hits-record-high-492b-last  

12. ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. 2560. ส่องนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
ของเกาหลีใต้ ปี 2560. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่: http://globthailand.com/southkorea_0001/  

13. ส านักข่าวไทย. 2560. เกาหลีใต้สนใจลงทุนในไทยเพิ่มทั้งรถไฟฟ้า-แบงก์-อุตฯไฟฟ้า. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่: 
http://www.tnamcot.com/content/430480  

14. ส านักข่าวอินโฟเควสท์ . 2560. แบงก์ชาติเกาหลีใต้คาดเศรษฐกิจในประเทศส่งสัญญาณชะลอตัวปีหน้า. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่: http://www.ryt9.com/s/iq29/2573755  
 

 
 

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              91

http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=653&language=TH
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoyerbia7MAhWi4KYKHW-AD8MQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.atpf.org%2Fen%2Forg%2Fkorea.html&usg=AFQjCNE2rFyW8tBcyUgidI7cltVxLLeOtg&sig2=7KoHBp2hNL4smzKZlx7pVQ
http://blog.investkorea.org/wordpress/?attachment_id=8556
http://www.cnbc.com/2017/01/24/south-korea-economic-growth-retreats-further-in-q4-on-weak-construction-consumption.html
http://www.cnbc.com/2017/01/24/south-korea-economic-growth-retreats-further-in-q4-on-weak-construction-consumption.html
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/15/0200000000AEN20170215008200320.html
http://www.businesskorea.co.kr/english/news/money/17314-focus-overseas-mas-korea%E2%80%99s-direct-overseas-investment-hits-record-high-492b-last
http://www.businesskorea.co.kr/english/news/money/17314-focus-overseas-mas-korea%E2%80%99s-direct-overseas-investment-hits-record-high-492b-last
http://globthailand.com/southkorea_0001/
http://www.tnamcot.com/content/430480
http://www.ryt9.com/s/iq29/2573755


ภาวะการลงทุนโดยตรงจากไต้หวันในประเทศไทยปี 2559 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ข้ันค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุน

โดยตรงจากไต้หวันในปี 2559 มีจ านวน 43 
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของโครงการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด   และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
6,695.13 ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาด
เล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 24 
โครงการ   หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 55.8 
ของโครงการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด   มูลค่าการ
ลงทุนรวม 471.04 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7)   
รองลงมาได้แก่การลงทุนที่มีขนาดกลาง (มูลค่า 
100-499 ล้านบาท) จ านวน 6 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 13.9 มูลค่าการลงทุนรวม 3,094.04 ล้าน
บาท (ร้อยละ 46.2) ในขณะที่มีโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ (มูลค่า 1,000-9,999 ล้านบาท) 
จ านวน 1 โครงการ (รอ้ยละ 2.3)   มูลค่าการลงทนุ 
2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.9 ของมูลค่า
การลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด   โดยโครงการที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงสดุเป็นโครงการผลติไม้อัดปารต์ิ
เกิลบอร์ด 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งจ านวน 12 โครงการ  
(ร้อยละ 27.9) ซึ่งเป็นกิจการแม่พิมพ์จ านวน 4 
โครงการ สาขาการลงทุนที่มีการขอรับการส่งเสรมิ
การลงทุนรองลงมา ได้แก่ สาขาการเกษตรและ
ผลผลิตจากการเกษตร และกิจการบริการและ
สาธารณูปโภค จ านวนสาขาละ 7 โครงการ     
(ร้อยละ 16.3) โดยมีบริษัทยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนในกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
ถึง  4 โครงการ   และอันดับ  3 ได้แก่ สาขา

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ไต้หวัน 43 (4.7%) 6,695.13 (2.2%) 

ต่างชาติ
ท้ังหมด 

908 301,013 

 

 

   

 

เกษตร
16.3%

เซรามิกส์
9.3%

ส่ิงทอ
4.6%

เคร่ืองจักร
27.9%

อิเล็กทรอนิกส์
13.9%

เคมีภัณฑ์
11.6%

บริการ
16.3%

จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)

เกษตร
40.9%

เซรามิกส์
12.6%

ส่ิงทอ
14.5%

เคร่ืองจักร
23.5%

อิเล็กทรอนิกส์
12.6%

เคมีภัณฑ์
4.6%

บริการ
4.3%

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  จ านวน 6 
โครงการ           (ร้อยละ 13.9)    

o สาขาที่ มีมู ล ค่าการลงทุนสู งที่ สุด  คือ สาขา
การเกษตรและผลผลิตจากการเกษตร มีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 2,740.5 ล้านบาท (ร้อยละ 40.9)   
สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ
รองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่งมูลค่ารวม 1,575.6 ล้านบาท 
(ร้อยละ 23.5) เนื่องจากมีโครงการผลิต Nickle 
Plating Line มูลค่า 463.6 ล้านบาท  โครงการนี้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.4 ของมูลค่าการลงทุน
ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง และสาขาเหมืองแร่และเซรามิกส์ มูลค่ารวม 
843.41 ล้านบาท (ร้อยละ 12.6)   ซึ่งมีโครงการ 
การข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะ (forging mobile phone 
casing)  โดยมีมูลค่าการลงทุน 498 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4 268 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

4 833 

เกษตรแปรรูป 7 2,741 
ท่องเที่ยว - - 
การแพทย์ - - 
ดิจิทัล 2 10 
ระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์ - - 
อากาศยาน - - 
สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม 1 90 

รวมทั้งสิ้น 18 3,942 
 

  
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย 

o มีโครงการลงทุนจากไต้หวันลงทุนในเขตพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมที่ขอรับการส่งเสริมจ านวน 

11 โครงการ   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.5 ของ

โครงการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ยื่นขอรบั

การสง่เสรมิการลงทุน   มีมูลค่าการลงทุนรวม 

1,744.3 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.1 ของ

มูลค่าการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด   โดยส่วน

ใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่จงัหวัดชลบุร ี

o มีโครงการลงทุนจากไต้หวันลงทุนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษที่ขอรบัการสง่เสรมิ 1 

โครงการ โดยตั้งอยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดตาก มีมูลค่าการลงทุน 450 ล้าน

บาท เป็นกิจการผลิตเหล็กท่อ ช้ันส่วนโลหะ 

และช้ินส่วนยานยนต ์
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ข้ันอนุมัติ 
ภาพรวม 

o ในปี 2559 มีโครงการลงทุนจากไต้หวันได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 46 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 4.9 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   
และมีมูลค่าการลงทุนรวม 8,032.46 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 2.2 ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่
เป็นโครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้าน
บาท) จ านวน 27 โครงการ   มีมูลค่าการลงทุน 
561.60 ล้านบาท   ในขณะที่มีโครงการขนาดใหญ่ 
(มูลค่า 1,000-9,999 ล้านบาท) ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจ านวน 3 โครงการ   มีมูลค่าการลงทุน 
4,365.16 ล้านบาท   โดยโครงการที่มีมูลค่าการ
ลงทุนสูงสุดเปน็โครงการผลติไม้อัดปารต์ิเกลิบอร์ด 

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ส่วน
ใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 19 โครงการ (ร้อยละ 41.3)   
โดยเป็นกิจการแม่พิมพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
มากที่สุดจ านวน 8 โครงการ   ส าหรับสาขาการ
ลงทุนที่มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากเป็น
อั น ดั บ  2 คื อ  ส า ข า เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์   จ านวน 12 โครงการ (ร้อยละ 
26.1)   โดยเป็นกิจการ E-Commerce มากที่สุด
จ านวน 4 โครงการ   และอันดับ 3 คือ สาขาการ
บริการและสาธารณูปโภค   จ านวน 7 โครงการ 
( ร้ อยละ  15 .2 )   โดยในกิ จการบริการและ
สาธารณูปโภคนั้น เป็นบริ ษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ 6 โครงการ 

o ในแง่มูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุด คือ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
มีมูลค่าการลงทุน 3,543.96 ล้านบาท (ร้อยละ 
44.1)   โดยกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็น
โครงการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเรจ็รปูและ

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ไต้หวัน 46 (4.9%) 8,032.46 (2.2%) 

ต่างชาติ
ท้ังหมด 

925 358,109 

 

 

 
 

 

 

 

เกษตร
2.2%

เซรามิกส์
2.2%

ส่ิงทอ
8.7%

เคร่ืองจักร
41.3%

อิเล็กทรอนิกส์
26.1%

เคมีภัณฑ์
4.3%

บริการ
15.2%

จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)

เกษตร
24.9%

เซรามิกส์
0.1%

ส่ิงทอ
1.7%

เคร่ืองจักร
23.8%

อิเล็กทรอนิกส์
44.1%

เคมีภัณฑ์
1.9%

บริการ
3.4%

มูลค่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)

สรุปรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)              94
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บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ท่ีตั้ง 

Mr. Hsieh Jung Hui ไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด ใหม ่ จังหวดัตรัง 

Cal-Comp Electronics 
(Thailand) Public 
Company Limited 

 

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าเร็จรูปและชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขยาย จังหวดัเพชรบุรี 

Cal-Comp Electronics 
(Thailand) Public 
Company Limited 

อุปกรณ์หน่วยความจ า; 
Printed Circuit Board 
Assembly (PCBA) 

ขยาย จังหวดัสมุทรสาคร 

 
 
 
 

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์   สาขาการลงทุนที่มีมูลค่า
สูงรองลงมา คือ สาขาการเกษตรและผลผลิตจาก
การเกษตรมูลค่าการลงทุน 2,000 ล้านบาท (ร้อย
ละ 24.9) โดยกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็น
โครงการผลิตไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด  และอันดับสาม
คือสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่งมูลค่าการลงทุน 1,910.4 ล้านบาท (ร้อยละ 
23.8) 

ประโยชน์ของโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ

ทั้งสิ้นปีละ 39,832.9 ล้านบาท   โดยสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออก
มากที่สุด คือ 32,696.1 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 82 ของ
รายได้จากการส่งออกที่คาดการณ์ทั้งหมด   รองลงมา ได้แก่ 
โครงการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และสาขา
การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิด
รายได้จากการส่งออกปีละ 5,191.9 ล้านบาท   และ 1,489 
ล้านบาท ตามล าดับ 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 
13,182.5 ล้านบาทต่อปี   โดยสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้วัตถุดิบในประเทศมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
มูลค่า 9,434.5 ล้านบาทต่อปี รองลงมาเป็นสาขาผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 
2,360.9 ล้านบาทต่อปี   และอันดับ 3 ได้แก่ สาขาการเกษตร
และผลผลิตจากการเกษตรเป็นมูลค่า 827 ล้านบาทต่อปี 
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ภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันในปี 2559  
 ส านักงบประมาณการบัญชีและสถิติแห่งชาติของไต้หวัน (Directorate General of Budget, Accounting 
and Statistics - DGBAS) ได้ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไต้หวันประจ าไตรมาสที่ 4 ของปี 
2559 ซึ่ง GDP มีการขยายตัวร้อยละ 2.58 โดยที่อัตราการขยายตัวของ GDP ตลอดทั้งปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.4 
เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะการน าเข้าสินค้าทุนส าหรับการผลิต และเช่ือว่าในปีนี้จะมีการ
ลงทุนในส่วนของการขยายสายการผลิตมากข้ึนอย่างแน่นอน 
 สาเหตุที่ท าให้มีการปรับเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากตัวเลขการบริโภค การลงทุน และ
การน าเข้าส่งออก มีการขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะการส่งออกและการลงทุน ซึ่งมูลค่าส่งออกในไตรมาสที่ 4 
ของปี 2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.7 ถือเป็นสัดส่วนการขยายตัวของไตรมาส 4 ที่มากที่สุดต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการส่งออกของไต้หวันเติบโตมากข้ึนในช่วงปี 2559 เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกพุ่งสูงข้ึน เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของบริษัทแอปเปิ้ล ที่ได้หนุนภาคการผลิตและส่งออก
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน  

นางไช่ อิง เหวิน ประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวว่า รัฐบาลจะพยายามดึงเงินทุนจากภาคเอกชนที่เก็บออมเอาไว้
ในระดับสูงออกมาใช้ในการลงทุน และสภาพัฒนาแห่งชาติของไต้หวันได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์
ไต้หวัน เพื่อลงทุนในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีใหม่และบริษัทนวัตกรรมใหม่ 

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีไต้หวันยังวางแผนที่จะเปลี่ยนไต้หวันให้เป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุน และคนต่างด้าว เพื่อดึงดูดบริษัทสตาร์ตอัพและนักธุรกิจต่างชาติให้เข้า
มาลงทุนในไต้หวัน 
 

ภาวะการลงทนุระหว่างประเทศของไต้หวันในปี 2559  

 1. การลงทุนจากต่างประเทศในไต้หวัน     

 จากข้อมูลส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่าในปี 2559 การลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆของ
ไต้หวัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์มีการขยายการลงทุนในสายการผลิตเพิ่มข้ึน อีกทั้ง
ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศไดซ้ื้อเครื่องบินเพิ่มเติม ท าให้การน าเข้าสินค้าทุนมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 30.4 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดต้ังแต่ไตรมาสแรกของปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งการขยายตัวของการน าเข้าสินค้า
ทุน แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ จึงมีการน าเข้าอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในการขยายการ
ผลิต  

 ส าหรับภาคการผลิตน้ัน ผู้ประกอบการต้องการยกระดับสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ และสินค้าช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ช่วยส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไต้หวัน
ขยายตัวอีกครั้ง 

 จากข้อมูลของ fdimarkets.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกระบุว่า
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไต้หวันในปี 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 74 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2,783 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 14,002 ต าแหน่ง  

 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการบริการทางธุรกิจ อาหารและยาสูบ ซอฟต์แวร์และบริการ
สารสนเทศ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องจักร ในแง่ของมูลค่าการลงทุน นักลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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มากที่สุด มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 667 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ กิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร มี
มูลค่าการลงทุน 331 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอาหารและยาสูบ มีมูลค่าการลงทุนรวม 306 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทที่เข้าไปลงทุนในไต้หวันป ี2559 ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคือบริษัท Mitsui Fudosan ซึ่ง
เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์สัญชาติญี่ปุ่น มีการลงทุนในไต้หวัน 2 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 666 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ บริษัท Carrefour Stores Taiwan เป็นบริษัทที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการค้าปลีกของฝรัง่เศส 
มีโครงการลงทุน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 174 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัท Yokohama Hakkeijima ด าเนิน
กิจการอควาเรียมในเมือง Taoyuan ของไต้หวัน เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น มีโครงการลงทุน 1 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 2. การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน 

 จากข้อมูลของ fdimarkets.com ระบุว่าในปี 2559 การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวันมีจ านวนทั้งสิ้น 127 
โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 20,834 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 10 อันดับประเทศที่นักลงทุนไต้หวันเข้าไปลงทุนในปี 
2559 ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย สหรัฐอเมรกิา อินโดนีเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ เยอรมนี สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเช็ก 
ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รองลงมาได้แก่ การบริการทางการเงิน และช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ในแง่ของมูลค่าการลงทุนบริษัทไต้หวันที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดในปี 2559 คือ  Foxconn มีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 10,262 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 12 โครงการลงทุนในต่างประเทศ โดยเข้าไปลงทุนในจีน อินเดีย และ
สาธารณรัฐเช็ก ในอุตสาหกรรมการผลิต และการก่อสร้าง 

 รองลงมาได้แก่ บริษัท Wei Yu Engineering โดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างใน
เวียดนาม มูลค่าการลงทุน 2,500 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ด าเนินโครงการจัดสรรที่ท าการเกษตรส าหรบัการเลีย้งสกุร สัตว์
ปีก และปลูกพืช ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการตั้งโรงงานอาหารแปรรูปด้วย 

 อันดับสามได้แก่ บริษัท General Energy Solutions มีจ านวนโครงการลงทุนในต่างประเทศทั้งสิ้น 6 
โครงการ ใน 6 ประเทศ ได้แก่ โดมินิกันรีพับลิก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาใต้ เม็กซิโก ปานามา และญี่ปุ่น มี
มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,310 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยทั้งหมดเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า 

  3. ภาวะการลงทุนไต้หวันในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากไต้หวันในไทยในปี 2559 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 16,544.31 ล้านบาท   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.9 ของการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศทั้งหมด (118,472.9 
ล้านบาท)    

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
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4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
o ปี 2559 นักลงทุนไต้หวันให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ขนส่งมากเป็นอันดับ 1 โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.9 ของโครงการ
ลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด  สาขาการลงทุนที่มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรองลงมา ได้แก่ สาขา
การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร และกิจการบริการและสาธารณูปโภค จ านวนสาขาละ 7 โครงการ 
(ร้อยละ 16.3) โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกจิการบรษัิทการค้าระหว่างประเทศถึง 4 โครงการ  
และอันดับ 3 ได้แก่สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 13.9) ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายกิจการเป้าหมาย ทั้งนี้ ส านักงานก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนจากไต้หวัน 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักร อุปกรณ์และช้ินส่วน 
แม่พิมพ์ ช้ินส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ กิจการบริษัท
การค้าระหว่างประเทศ กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ดิจิตอล และ ICT 

o ในแง่มูลค่าการลงทุน ในปี 2559 นักลงทุนไต้หวันขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขาการเกษตรและผลผลติ
ทางการเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการลงทุนรวม 2,740.5 ล้านบาท (ร้อยละ 40.9)   สาขาการลงทุนที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งมูลค่ารวม 
1,575.6 ล้านบาท (ร้อยละ 23.5) เนื่องจากมีโครงการผลิต Nickle Plating Line มูลค่า 463.6 ล้านบาท  
โครงการนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.4 ของมูลค่าการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่งรวมทั้งหมด และสาขาเหมืองแร่และเซรามิกส์ มูลค่ารวม 843.41 ล้านบาท (ร้อยละ 12.6)   ซึ่งมี
โครงการ การข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะ (forging mobile phone casing)  โดยมีมูลค่าการลงทุน 498 ล้านบาท 

o จะเห็นได้ว่ามูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของไต้หวันมีมูลค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในไต้หวัน จึงเป็นโอกาสที่ส านักงานจะชักจูงการลงทุนจากไต้หวันให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกิจการที่ไต้หวันมีความช านาญและมีศักยภาพเช่น กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนสง่ 
และกิจการอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงไทเป ยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่
และชักจูงการลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการลงทุนเช่นกัน 

o กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ปรับเพิ่มภาษีน าเข้าส าหรับ
สินค้าจีน ไต้หวันจะได้รับความเสียหายตามไปด้วย เนื่องจากไต้หวันเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าในจีนเป็นจ านวน
มาก โดยในทันทีที่สหรัฐฯ เปิดสงครามการค้ากับจีน ไต้หวันจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็
ตามในปี 2559 เศรษฐกิจไต้หวันเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ขยายตัวมากที่สุดใน
เอเชีย โดยรัฐบาลไต้หวันได้พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงจากตลาดจีนไปยังประเทศอาเซียนมากขึ้น แต่
หากสหรัฐฯปรับเพิ่มภาษีน าเข้าจากจีนจริง ก็จะกลายเป็นวิกฤติกับไต้หวัน และอาจเป็นโอกาสของไทยที่จะ
ชักจูงการลงทุนจากไต้หวันให้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มข้ึน  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในประเทศไทยปี 2559 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ข้ันค ำขอสทุธิ 
 

ในด้านปริมาณ                                                  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
อินเดียในปี 2559 มีจ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
3.30 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด มีมูลค่าเงิน
ลงทุนรวมประมาณ 1,296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 
ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ ในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 โครงการ โดยเป็นกิจการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์สั่งการเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดการเวลา
การท างานภายในองค์กร กิจการโลหะขั้นมูลฐานจ านวน 
6 โครงการ เช่น การผลิตโครงสร้างโลหะ (Fabrication 
Industry) การผลิตอุปกรณ์จับยึดและซ่อมแซมอุปกรณ์
จับยึดที่ผลิตเอง และสาขาบริการ สาธารณูปโภค จ านวน 
6 โครงการ เช่น สนับสนุนการค้าและการลงทุน ศูนย์
ฟ้ืนฟูสุขภาพ และออกแบบทางวิศวกรรม  

o ด้ า น ป ริ ม า ณ เ งิ น ล ง ทุ น  ส า ข า โ ล ห ะ ขั้ น 
มูลฐานมีเงินลงทุนสูงสุด 805.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 62.15 ของเงินลงทุนทั้งสิ้นจากอินเดีย โดยกิจการที่มี
มูลค่าการลงทุนสูง ได้แก่ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส าหรับงานอุตสาหกรรมจ านวน 559 ล้านบาท และ
กิจการผลิตท่อเหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผ่น
หลังคาเหล็ก และเหล็กแป ลงทุน 165 ล้านบาท  

o กิจการเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย

รัฐบาล มีจ านวน 19 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 445 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.34 ของเงินลงทุนจาก
อินเดียทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล
จ านวน 9 โครงการ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์และ 
แอพลิเคชั่น เพ่ือจ าหน่ายในลักษณะ B to B ให้กับ
องค์กรต่างๆ และโครงการเกษตรแปรรูป 5 โครงการ 
เช่น กิจการผลิตพืชผักและน้ าผลไม้ เป็นต้น โดยคาดว่า
หากกิจการเป้าหมายเหล่านี้เปิดด าเนินการเต็มโครงการ
จะก่อให้เกดิการจ้างงานคนไทยประมาณ 500 คน 
 

 
 

 

จ านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท)

อนิเดีย 30 (ร้อยละ 3.30) 1,296 (ร้อยละ 0.43)

ต่างชาติทั้งหมด 908 301,013.00
 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 

มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 

โครงการจากอินเดีย แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 3 159 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

- - 

เกษตรแปรรูป 5 197 
ท่องเที่ยว - - 
การแพทย์ 1 25 
ดิจิทัล 9 47 
ระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต ์ 1 16 
อากาศยาน - - 
สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม - - 

รวมทั้งสิ้น 19 445 
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ข้ันอนมุัติ 

o โครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 มีจ านวน 21 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของจ านวนโครงการต่างชาติ
ที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 1,153 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของเงินลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด 

o โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติอยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 7 โครงการ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะและ
อุปกรณ์ขนส่ง 5 โครงการ อุตสาหกรรมเบา 3 โครงการ 
เคมีภัณฑ์ 3 โครงการ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 2 
โครงการ และเหมืองแร่ โลหะขั้นมูลฐาน  1 โครงการ 

o กิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ได้แก่ โลหะขั้นมูลฐาน 
(โครงการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรม) 
มูลค่าลงทุน 559.00 ล้านบาท โครงการผลิต Steel Pipe 
ลงทุน 165.00 ล้านบาท โครงการผลิต Liquid Carbon 
Dioxide ลงทุน 130 ล้านบาท  และโครงการผลิตไส้กรอง
น้ า ลงทุน 80 ล้านบาท 

ประโยชน์ของโครงการ 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติจากอินเดียทั้งหมดจะสร้างรายได้เข้า

ประ เทศกว่ า  6 ,435.22 ล้ านบาท มี การ ใช้ วั ตถุ ดิ บ
ภายในประเทศมูลค่าประมาณ 1,208.33 ล้านบาท เช่น 
เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ท่อเหล็ก โลหะแผ่น อลูมิเนียมแท่ง 
ชิ้นส่วนโลหะส าเร็จรูป เส้นด้าย พลอย และหินมีค่า เป็นต้น 
กิจการส่วนใหญ่ ได้แก่ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิ
เคชั่น นอกจากเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย Creative 
Economy และ Digital Economy ของภาครัฐแล้ว ยัง
ก่อให้ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การฝึกอบรมการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมให้กับผู้ปฏิบัติงานชาวไทยด้วย 
 
 
 
 
 

 

จ านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท)

อนิเดีย 21 (ร้อยละ 2.27) 1,153 (ร้อยละ 0.32)

ต่างชาติทั้งหมด 925 358,109.00
 

จ านวนโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 

 

มูลค่าโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 
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ภาวะเศรษฐกิจของอินเดียปี 2559  

  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 7.6 โดยมีปัจจัยบวก เช่น การบริโภค
ภาคเอกชน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มากขึ้น การปฏิรูปกฎหมาย 
โดยเฉพาะการปรับอัตราภาษีสินค้าและบริการ (GST) ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น 
คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ นอกจากนี้ ต้นทุนการด าเนินธุรกิจ เช่น ด้านแรงงานในอินเดียยังไม่สูง
นัก และตลาดในประเทศก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการที่ผู้บริโภคมีก าลังซื้อมากขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้ระดับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับด ี 

 
               ที่มา : http://economictimes.indiatimes.com 

ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของอินเดีย  

1. การลงทุนจากต่างประเทศในอินเดีย 

จากข้อมูลของ India Brand Equity Foundation ระบุว่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอินเดียในปี 
2559 มีมูลค่าประมาณ 21.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ได้แก่ ภาคบริการ 
การสื่อสารโทรคมนาคม และ Trading ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนสูงในอินเดีย ได้แก่ เมอริเชียส สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา  

ตัวอย่างบริษัทที่เข้ามาลงทุนในอินเดีย ได้แก่ 

 BSH Home Appliances Group ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก เปิดศูนย์พัฒนาทางเทคโนโลยีใน
เมือง Adugodi และ Bengaluru  ส าหรับสินค้าท่ีจะจ าหน่ายในตลาดอินเดีย  
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 Ford Motor Co. ลงทุน 189.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือเปิดศูนย์พัฒนาทางธุรกิจและเทคโนโลยีใน
เมือง Chennai โดยจะเป็นศูนย์ส าหรับการพัฒนารถยนต์และให้บริการแบบครบวงจรส าหรับตลาด
อินเดียและใกล้เคียง 

 JW Marriott วางแผนสร้างโรงแรมในอินเดีย 175- 200 แห่ง ภายใน 4 ปี 

 Holitech Technology จากประเทศจีนบริษัทผู้ผลิตจอ LCD และระบบทัชสกรีน มีแผนลงทุน 1 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 

 Gamma Group กลุ่มบริษัทจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วางแผนลงทุน 436.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ศูนย์สุขภาพและการศึกษาใน Kerala ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจ้างงานกว่า 
2,000 ต าแหน่ง 

จากผลของการประชุม Tourism Investment Summit 2016 มีการลงนาม MOU จ านวน 86 ฉบับ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน มูลค่าเงินลงทุนกว่า 2.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือพัฒนาโครงการบริการและการ
ท่องเที่ยว 

                  

            

 

นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังได้อนุมัติโครงการลงทุนโดยต่างชาติ 100% ในธุรกิจให้บริการด้านการเงิน
โดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพ่ือดึงดูดเงินทุนจากต่างชาติให้ไหลเวียนในระบบมากข้ึน 

The National Highways Authority of India (NHAI) วางแผนการประกันความเสี่ยงให้กับบริษัท
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในโครงการก่อสร้างทางหลวง  

Union Cabinet ได้อนุมัติแนวทางการให้ Permanent Resident กับนักลงทุนต่างชาติบนเงื่อนไข
การลงทุนขั้นต่ า เช่น ลงทุน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 18 เดือน หรือลงทุน 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 
36 เดือน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนระยะยาวส าหรับโครงการ Make in india 

รัฐบาลอินเดียอยู่ระหว่างการปรับแก้นโยบายเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นส าหรับต่างชาติในการลงทุน
โครงการที่พักอาศัยราคาประหยัด เช่น การลดจ านวนเงินลงทุน และการอนุญาตให้ออกจากโครงการได้ง่ายขึ้น  
เป็นต้น 
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2. การลงทุนในต่างประเทศของอินเดีย 

จากสถิติของ Reserve Bank of India ระบุว่าการลงทุนของอินเดียในต่างประเทศในปี 2559 อยู่ที่ 25,547 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ทั้งในรูปแบบการถือหุ้น การให้กู้ยืม และการค้ าประกัน) โดยประเทศที่อินเดียเข้าไปลงทุน 5 
อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และเมอริเชียส โดยสาขาที่มีการ
ลงทุนมากที่สุด ได้แก่ Business Services, Manufacturing, Restaurants and Hotels, Communication 
Services, Personal Services และ Agricultural and Mining 

รูปแบบการลงทุนในลักษณะซื้อและควบรวมกิจการเป็นลักษณะการลงทุนที่อินเดียให้ความสนใจ เนื่องจากเป็น
วิธีที่สามารถยึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ทันที โดยมีทั้งการลงทุนผ่านทางสินทรัพย์ เงินสด การกู้ยืม และการค้ า
ประกัน  

บริษัทอินเดียที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่  
 Apollo Hospitals Group กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลจากอินเดีย และ Hainan Ecological Smart City Group 

กลุ่มผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจากประเทศจีน ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจโครงการก่อสร้าง

ศูนย์บริการด้านสุขภาพที่ทันสมัยในเมือง Hainan ประเทศจีน 

 Reliance Industrial Investments and Holdings บริษัทในเครือของ Reliance Industries Limited (RIL) 

ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีรายใหญ่ของอินเดียเขา้ถือหุ้น 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในบริษัท Start up ด้าน

เทคโนโลยี NetraDyne ในสหรัฐอเมริกา 

 Pune-based Persistent Systems เข้าซื้อกิจการของ PRM ผู้ให้บริการด้าน Cloud Solutions ของ

ออสเตรเลีย  

 Ashok Leyland Limited ผู้ประกอบการยานยนต์อันดับ 2 ในอินเดีย มีแผนขยายการลงทุน 10 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ  ในเมือง Ras Al Khaimah (RAK) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตรถบัส 

 กลุ่ม Decision Resources Group (DRG) เข้าซื้อกิจการของ Adaptive Software LLC ผู้ให้บริการด้าน 

software solutions provider ในสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่า 24.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะช่วยเปิดตลาด

ด้าน payer ecosystem ให้กับกลุ่ม DRG ในสหรัฐอเมริกา 

UNCTAD World Investment Report 2016 ระบุว่าอินเดีย เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ดึงดูดการ

ลงทุนจากต่างชาติมากทีสุ่ด นอกจากนี้ตามแผนการลงทุนระยะ 5 ปี (2012 -2017) อินเดียจะมี

เงินลงทุน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในกิจการสาธารณูปโภค เช่น ทางหลวง ท่าเรือ และสนามบนิ  
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3. ภาวะการลงทุนของอินเดียในไทย 
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  เงินทุนไหลเข้าสุทธิจากอินเดีย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 

0.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  นอกจากนี้ไทยยังมีฐานนักธุรกิจอินเดียที่เข้ามาลงทุนแล้วเป็นเวลานาน ซึ่งมี
ความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี  เช่น Aditya Birla Group, Tata group, GP Group, 
Mahindra Group, Infotech, Polyplex นอกจากนี้ยังมี Bank of Baroda, Apollo Tyres และ Sunflag 
Group เป็นต้น  

4.  วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

อินเดียเป็นนักลงทุนล าดับที่ 15 จากจ านวนนักลงทุนต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริม โดยโครงการลงทุน

จากอินเดียที่ได้รับอนุมัตใินช่วงปี 2559 มีจ านวน 21 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ านวน 15 โครงการ โดย

จาก 21 โครงการเป็นโครงการใหม่ถึง 19 โครงการ นับได้ว่าการตอบสนองของนักลงทุนอินเดียต่อนโยบายการ

ส่งเสริมการลงทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยกิจการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์ 

ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนของอินเดียในไทย มีหลายปัจจัย เช่น 

 ไทยมีความเหมาะสมในการเป็นฐานการผลิต จากปัจจัยที่เอ้ืออ านวย เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานในด้าน

ขนส่ง พลังงาน สื่อสารโทรคมนาคมอยู่ในระดับที่ดี รวมทั้งที่ตั้งของไทยยังเอ้ือต่อการขยายตลาดไปยัง 

อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

 แรงงานในบางภาคส่วนที่ยังสามารถหาได้ เช่น ด้าน IT และแรงงานฝีมือ เป็นต้น 

 Suppliers ด้านวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่สามารถหาได้ 

 ไทยมีนโยบายที่ตอบสนองต่อความเชี่ยวชาญของนักลงทุนอินเดีย เช่น เศรษฐกิจดิจิตอล เกษตร  

แปรรูป เป็นต้น 

การลงทุนของอินเดียในไทยในปี 2559  

1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการลงทุนที่น่าสนใจจากอินเดีย จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ประกอบการ

ไทย เนื่องจากการให้บริการส่วนใหญ่เน้นลักษณะ B to B เช่น  

 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ส าหรับการบริหารจัดการเวลาการท างานของพนักงานในองค์กร โดยผนวก

เทคโนโลยีการเก็บลายนิ้วมือ และการบริหารหน้าจอทางไกลมาใช้ โดยเน้นจ าหน่ายให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน 

ERP (Enterprise Resource Planning)  
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 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Excel, XML, 

API, DB ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธนาคาร สถาบันการเงิน 

 การพัฒนา Software Tools ส าหรับ Panorama Virtual Tour ส าหรับการแสดงสินค้าและบริการ 

ซึ่งเมื่ออัพโหลดแล้วจะสามารถชมภาพสินค้าได้ 360 องศา จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการค้าส่งทั่วไป 
 

 

 

 

 

2. การผลิตอุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรม  การผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์จับยึด (JIG & FIXTURE) ทั้งจาก

ลูกค้าและที่ผลิตเองด้วย ตามโครงการจะจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการด้านยานยนต์ในประเทศร้อยละ 75 มี

การส่งออกทางอ้อมร้อยละ 5 ผ่านตัวแทนจ าหน่าย และส่งออกทางตรงไปยังโรงงานผลิตเครื่องจักรและ

ชิ้นส่วนยานพาหนะในประเทศแคนาดาและเกาหลี 

3. กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ ์เช่น การผลิต White Oil และ Transformer Oil เพ่ือการอุตสาหกรรม จากน้ ามัน

ปิโตรเลียม การผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือการอุตสาหกรรม เช่น FUSED PHOSPHATE และ FUSED PHOSPHATE 

DERIVATIVES ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารยับยั้งการกัดกร่อนในน้ า ส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

การบ าบัดน้ าเสีย Reverse Osmosis Chemicals และ Cooling Water Treatment เป็นต้น การผลิต 

Process Carbon Dioxide เพ่ือใช้เป็นวัตถุให้ความเย็นกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะสามารถให้ความเย็น 

ถึง -78.5 องศา โดยไม่ทิ้งส่วนตกค้างหลังใช้งานและไม่เป็นสารพิษอันตราย 

4. กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ เช่น การผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรม เช่น PIPE SPOOLING 

Fabrication และ MODULES ส าหรับ BOILER, GAS TURBINE และ STEAM TURBINE การผลิตท่อเหล็ก 

และผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น หลังคาเหล็ก และเหล็กแป Gate Handle และเกียร์ เป็นต้น ส าหรับอุตสาหกรรม 

ต่างๆ เช่น ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิตอุปกรณ์จับยึดส าหรับชิ้นส่วน

ยานพาหนะ โดยสามารถหาชิ้นส่วนภายในประเทศได้เป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 78 เช่น อลูมิเนียมแท่ง 

และชิ้นส่วนส าเร็จรูป การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น Economizer และ Heat Recovery Steam 

Generator  

5. กลุ่มธุรกิจบริการ เช่น บริษัทการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วนส าหรับ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น ผ้าชนิดต่างๆ WOOL, COTTON และ POLYESTER เป็นต้น โดยเป็นการรับซื้อสินค้า

จาก Suppliers ในต่างประเทศทั้งในจีน อินโดนีเซีย และเกาหลี แล้วน าสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าในไทยเพ่ือผ่าน

กระบวนการตรวจสอบ บรรจุ และจ าหน่ายไปยังผู้ประกอบการในโอมานและดูไบ เป็นการด าเนินธุรกิจใน

ลักษณะ OUT-IN และ IN-OUT 
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