
 

รายงานภาวะการลงทนุโดยตรง
จากตา่งประเทศในประเทศไทย 
 ฉบบัรายปี 2560 (มกราคม-ธนัวาคม) 



ค ำน ำ 

 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศได้จัดท ารายงานสรุปภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment – FDI) ในประเทศไทยรายครึ่งปีและรายปี เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของ
การลงทุนจากต่างประเทศที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน        
โดยรายงานสรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศ ฉบับรายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) ฉบับนี้ ได้จัดท าบท
วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากประเทศผู้ลงทุนหลัก ส าหรับประเทศอ่ืนจะ
น าเสนอในรูปแบบตารางสถิติการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากส านักงานเท่านั้น 

 รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศการ
ลงทุนและส านักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน ในการบันทึกและประมวลข้อมูลจากแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
และเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศในการประมวลผลและจัดท าบทวิเคราะห์  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย     
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านโดยส่วนรวม และยินดีอย่างยิ่งในการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพ่ือน าไป
ปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไปในอนาคต 

 

 

คณะผู้จัดท า 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยประกอบกำรใช้ข้อมูล 
 
ค ำนิยำมสถิติกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ 
 

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

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

 
ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน  2542  เป็นต้นมา   สกท.  ได้เปลี่ยนมาใช้ค านิยามใหม่ส าหรับสถิติ FDI 

ดังต่อไปนี้ 
 "ในระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด  (Total Foreign Investment) สถิติ 

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

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

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

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

1. ความครอบคลุม (Coverage) 
ครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติที่มาขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 
 

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

2.    ลักษณะของข้อมูล 
 ข้อมูลขั้นค าขอ (Net Application) และขั้นอนุมัติ 
(Application Approved) เป็นข้อมูลแสดงความจ านงที่จะ
ขอรับการส่งเสริม ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นตัวชี้แนวโน้ม FDI  



 

  

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

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

 
 ค านิยามสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ตามคู่มือการ 

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

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

ข้อมูลจะครอบคลุมเฉพาะกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น  โดยแบ่งเป็น 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) 



สารบัญ 

บทความ                หน้า 
สรุปภาพรวมการลงทุนโลก        1-10  

สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในไทย       11-21  

สรุปภาวะการลงทุนจากสหภาพยุโรป       22-30  

สรุปภาวะการลงทุนจากกลุ่มประเทศอาเซียน      31-47  

สรุปภาวะการลงทุนจากเกาหลีใต้        48-58 

สรุปภาวะการลงทุนจากจีน        59-70  

สรุปภาวะการลงทุนจากไต้หวัน        71-77  

สรุปภาวะการลงทุนจากญี่ปุ่น        78-90 

สรุปภาวะการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา       91-103  

สรุปภาวะการลงทุนจากอินเดีย        104-113 

            
            

      



ภาวะการลงทุนโลกประจ าปี 2560 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 
 แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นจากราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์  แต่
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ที่ผ่านมา ก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทุกภาคส่วนของโลกขยายตัวจากปีก่อนหน้าใน
อัตราร้อยละ 3.7 (ตารางที่ 1) โดยมีปัจจัยมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจของประเทศก าลัง
พัฒนาอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง เป็นแรงสนับสนุนที่ส าคัญท่ีช่วยเพิ่มตัวเลขเฉลี่ยของ GDP โลกให้สูงขึ้น 
 กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) มีการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ซึ่ง
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าที่เคยขยายตัวอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.7 เป็นผลมาจากการที่ GDP ของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มนี้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก อาทิ อัตราการขยายตัวของ GDP ของ
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก จากร้อยละ 1.5 ในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในปี 2560 มีสาเหตุมาจาก
ความส าเร็จในการผลักดันกฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่มูลค่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 ส าหรับประเทศในโซนยุโรป โดยรวมแล้ว เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ (เช่น การส่งออกและกิจกรรมใน
ภาคการผลิตและภาคบริการ ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและผู้บริโภค เป็นต้น)  ปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการที่สหภาพยุโรปประกาศเริ่มต้นเจรจา Brexit ระยะที่ 2 หลังจากสหราชอาณาจักรบรรลุเงื่อนไข 3 
ข้อ ตามท่ีสหภาพยุโรปเรียกร้อง ซ่ึงได้แก่ 1) วงเงินที่สหราชอาณาจักรจะต้องช าระให้แก่สหภาพยุโรปก่อนที่จะ
แยกตัวออกไปอย่างเป็นทางการ 2) สิทธิพลเรือน และ 3) เขตแดนของไอร์แลนด์หลังจากที่สหราชอาณาจักร
ได้แยกตัวออกไป อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นเหมือนกับประเทศอ่ืนๆ ใน
สหภาพยุโรป โดยมีอัตราการขยายตัวของ GDP ลดลงจากปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งผลจากการลาออก
จากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนี้ ท าให้ประชาชนกังวลกับสถานการณ์ทางการเงินมากข้ึน ประชาชนต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยพื้นฐานทีเ่พ่ิมสูงขึ้นจากการเพ่ิมข้ึนของราคาเชื้อเพลิง ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้นตามไปด้วย โดยธุรกิจที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วคือธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะในกลุ่มเสื้อผ้า เนื่องจาก
ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นที่จะใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังประสบปัญหาเรื่องการจ้างงานอีก
ด้วย โดยนายจ้างอาจเลือกที่จะลดจ านวนแรงงานหรือตัดทอนสวัสดิการบางอย่างลงแทนการลดค่าตอบแทน  
 ในส่วนของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้น มีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตราการขยายตัวของ GDP 
ของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 0.9 ในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ในปี 2560 มีการบริโภคและการลงทุน
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตขึ้น รวมถึงผลจากการที่นายอาเบะชนะการเลือกตั้งตาม
ความคาดหมายเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ช่วยผลักดันให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องในการ
ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับ Tokyo Olympic 2020 ก็ยัง
เป็นการลงทุนที่ส าคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงขยายตัวต่อไปได้ 
 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมขึ้นหลายเหตุการณ์ในโลก แต่กลุ่มประเทศตลาดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา (Emerging Market 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         1



and Developing Economies) ก็ยังรักษาภาวะเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยสามารถรักษาอัตรา
การขยายตัวของ GDP ไว้ได้ที่ร้อยละ 4.7 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย โดยจีนมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด
ถึงร้อยละ 6.8 รองลงมา คือ อินเดีย ร้อยละ 6.7 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัว
ของ GDP ดีที่สุดในกลุ่ม แต่เป็นการขยายตัวที่แทบจะไม่ต่างจากปี 2559 เลย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหา
หนี้ภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยรัฐบาลจีนได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจัดให้ เป็น
หนึ่งในหลายๆ ประเด็นหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับล่าสุดที่รัฐบาลจะต้องเร่งด าเนินการ ซึ่ง
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ประกาศไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโดยรวมของจีนนั้น ยัง
มุ่งเน้นการเติบโตจากภายในเป็นหลัก จีนยังคงมียอดค้าปลีก ผลผลิตอุตสาหกรรม และการส่งออก ที่ยังพอจะ
ขยายตัวได้ โดยเพ่ือเป็นการสนับสนุนการค้าและการลงทุนให้ขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลจีนจึงเตรียมยกเว้นภาษี
ให้กับบริษัทตา่งชาติ และผ่อนปรนกฎระเบียบให้กับธนาคารต่างชาติด้วย   
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ตารางที่ 1: ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ม 
                      หน่วย: ร้อยละ 

 
ที่มา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Update 2018 
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
 การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาภายใต้องค์การสหประชาชาติ  (United Nations 
Conference on Trade and Development: UNCTAD) คาดการณ์ว่า มูลค่า FDI ในปี 2560 จะเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 มาอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการคาดการณ์นี้อยู่บนพ้ืนฐานของการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหลัก ผลประกอบการที่ดีของตลาดหุ้น และการปรับตัวสูงขึ้นของปริมาณการค้าโลก 
ซึ่งภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ดีมี พัฒนาการจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 
(Multinational Enterprise: MNE) ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ความไม่ม่ันคงทางการเมืองและความ
ไม่แน่นอนด้านนโยบายที่เพ่ิมขึ้นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในประเด็นดังกล่าว และกระทบต่อการฟ้ืนตัวของ
ขนาดและโครงร่างของ FDI ในปี 2560 ในที่สุด 
 
แผนภูมิที่ 1: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้า (FDI Inflows) จ าแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจ ระหว่างปี 
2548 - 2559 และการคาดการณ์ ระหว่างปี 2560 - 2561 

หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

 
 
ที่มา: World Investment Report 2017, UNCTAD 
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแต่ละภูมิภาค 
แผนภูมิที่ 2: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามภูมิภาค ระหว่างปี 2557 – 2559 
 

  หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

 
 
ที่มา: World Investment Report 2017, UNCTAD 
 
ทวีปแอฟริกา (Africa) 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในทวีปแอฟริกาลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ทวีปแอฟริกามีมูลค่าการลงทุนรวม 59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 3  

 แม้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่อียิปต์อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทวีปแอฟริกาเหนือมี
มูลค่าการลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Prices) ที่ซบเซากลับท าให้แนวโน้ม
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา  (Sub-Saharan 
Africa) อ่อนแอลงและท าให้ความสนใจของนักลงทุนที่จะลงทุนในอนุภูมิภาค (Sub-region) นั้นลดลงไปด้วย 

 แองโกลา (Angola) ซึ่งเป็นประเทศผู้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายใหญ่ที่สุด (the 
largest FDI recipient) ของทวีป ประสบปัญหาการลงทุนจากต่างชาติลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในไนจีเรียและแอฟริกาใต้ยังคงรักษาระดับได้ค่อนข้างดี  

 ผู้ผลิตบางรายกระจายความเสี่ยงโดยการหันไปลงทุนในประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกมากขึ้น 
โดยในปี 2559 เอธิโอเปียสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้มากกว่าทุกปีท่ีผ่านมา 

 แม้ว่าบริษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises: MNEs) จากประเทศก าลังพัฒนาจะทวี
บทบาทมากข้ึนในทวีปแอฟริกา แต่นักลงทุนรายส าคัญของทวีปนี้ยังคงเป็น MNEs จากประเทศพัฒนาแล้ว 
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 มีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวีปแอฟริกาจะเพ่ิมสูงขึ้น
จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10 มาอยู่ที่ประมาณ 65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากราคาน้ ามันและการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในกิจการที่ไม่ใช่น้ ามัน (Non-Oil FDI) ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 
ทวีปเอเชีย (Developing Asia) 
 ในปี 2559 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวีปเอเชียลดลงเป็นวงกว้าง ซึ่งการลดลงนี้ มีที่มา
จาก FDI ใน 3 อนุภูมิภาค (เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันตก) ลดลง ซึ่งมีสาเหตุ
แตกต่างกันไปตามอนุภูมิภาค 

 เอเชียตะวันออกแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนจะคงที่ แต่ก็ไม่สามารถชดเชย 
(Offset) กับ FDI ในฮ่องกงที่ลดลงได้ 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และ
พม่า ประสบปัญหาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง และแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเพ่ิมขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยกันได้หมด จึงส่งผลให้ FDI โดยรวมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ลดลง 

 เอเชียตะวันตกราคาน้ ามันตกต่ าและความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลต่อการไหลเข้าของ 
FDI อย่างต่อเนื่อง 

 เอเชียใต้ไม่ต้องประสบปัญหาการลดลงของ FDI เนื่องจากการไหลเข้าของ FDI สู่อินเดียยังคงที่ 
ประกอบกับมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปากีสถานเพ่ิมมากขึ้น 

 เอเชียยังคงเป็นแหล่งรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
(the second largest FDI recipient) โดยมีจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และอินเดีย เป็นประเทศผู้รับการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศที่ส าคัญ 

 เศรษฐกิจของอาเซียนและจีนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นน่าจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนและส่งผลต่อมูลค่า FDI ในเอเชียในปี 2560 ให้เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15 ได้  

 
ทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and the Caribbean) 
 ในปี 2559 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียนมีมูลค่า 142 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14 โดยเป็นการลดลงทั่วทุกอนุภูมิภาคของทวีป 

 อเมริกาใต้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่า 101 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 14 โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซา และความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

 อเมริกากลางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่า 38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 14 เนื่องจากการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นหรือการลงทุน (Gross Fixed Capital Formation: 
GFCF) และปริมาณการส่งออก ชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา 
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 แคริบเบียนหากไม่นับรวมการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมี
มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9 

 มีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวีปละตินอเมริกาและ
แคริบเบียนจะยังคงทรงตัว เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงสกัด/กลั่นทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive 
Sector) ที่ส าคัญในอเมริกาใต้มีแนวโน้มทรงตัว ประกอบกับความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการลงทุนในอเมริกากลางได้ 

 
กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition Economies) 
 ในปี 2559 กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ 68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดีขึ้นจากสองปีก่อนหน้าอย่างมาก   

 เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) ซึ่งได้แก่ 1) สาธารณรัฐ
อาเซอร์ไบจาน 2) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 3) สาธารณรัฐเบลารุส 4) สาธารณรัฐจอร์เจีย 5) สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน 6) สาธารณรัฐคีร์กีซ 7) สาธารณรัฐมอลโดวา 8) สหพันธรัฐรัสเซีย 9) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 10) 
เติร์กเมนิสถาน 11) สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 12) ยูเครน และจอร์เจีย (Georgia) มีมูลค่า FDI เพ่ิมขึ้นเกือบ 2 
เท่าซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนอย่างมากของ FDI ในคาซัคสถานและรัสเซีย  

 FDI ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ท าให้มูลค่า 
FDI ในยุโรปฯ อยู่ที่ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสาเหตุมาจากการลงทุนในภาคการผลิตลดน้อยลง 

 จีนกลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน 
 มีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจอยู่

ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน จะเพ่ิมสูงขึ้นในระดับปานกลาง เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการแปรรูป
รฐัวิสาหกิจและมาตรการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างไรก็ตาม ความไม่ม่ันคงทางการเมืองอาจส่งผล
กระทบต่อแนวโน้มในอนาคตได้  
 
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5 ท าให้
มูลค่า FDI ในกลุ่มนีเ้กิน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา  

 ยุโรปมีการซื้อขายเพ่ือควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) ใหญ่ๆ ในปี 2559 
แต่ FDI ในกลุ่มนี้กลับไม่โดดเด่นเท่าที่ควร เนื่องจากถูกหักล้างด้วยการกู้ยืมเงินจากบริษัทภายในเครือ 
(Intracompany Loans) ของหลายๆ ประเทศ ท าให้ FDI ในกลุ่มนี้หดตัวลงร้อยละ 6 เหลือเพียง 533 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  

 แม้จะมีการลงประชามติว่าด้วยสมาชิกภาพในสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit 
Vote) แล้ว แตเ่หตุการณ์ดังกล่าวกลับไม่ส่งผลกระทบต่อ FDI ที่ไหลเข้าสู่สหราชอาณาจักรโดย FDI ในสหราช
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อาณาจักรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 254 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อันเป็น
ผลมาจากโครงการควบรวมกิจการข้ามพรมแดนทีป่ระสบความส าเร็จ 

 อเมริกาเหนือและเอเชีย-แปซิฟิก FDI ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในอเมริกาเหนือ (แคนาดา
และสหรัฐอเมริกา) และเอเชีย-แปซิฟิก (ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ขยายตัวมากขึ้น โดย FDI ใน
สหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการซื้อขายเพ่ือควบรวมกิจการเป็น
หลัก ทั้งนี้ แคนาดาเป็นประเทศเดียวที่มูลค่า FDI ในประเทศ ไม่สูงขึ้น 

 มีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 แนวโน้มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะเป็นไปใน
ทิศทางบวก ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความไม่
แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตยังเป็นปัญหาหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อ FDI ได้ 
 
แผนภูมิที่ 3: (ซ้าย) ประเทศท่ีเป็นแหล่งรองรับการลงทุน 20 อันดับแรกของโลก ระหว่างปี 2558 - 2559  
   (ขวา) ประเทศผู้ลงทุน 20 อันดับแรกของโลก ระหว่างปี 2558 - 2559 
 
                  หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ที่มา: World Investment Report 2017, UNCTAD 
 
บทสรุป: การคาดการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในปี 2561 - 2562 
 ทิศทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเป็นการปรับตัวต่อเนื่องจากปี 2560 ที่
เศรษฐกิจของหลายประเทศขยายตัวจากภาวะการค้าโลกที่ดีขึ้น การส่งออกคล่องตัว ประกอบกับการบริโภค
ภาคเอกชนแข็งแกร่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2561 จะเติบโตอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.7 

 สหรัฐอเมริกา แม้ว่าแผนการปฏิรูประบบภาษีจะได้ข้อสรุปแล้ว แต่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากติดปัญหาฐานะทางการคลัง นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับแผนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ประเด็นนี้จึงอาจส่งผลเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจสหรัฐฯ ได้ อย่างไรก็
ตาม หากพิจารณาในภาพรวม เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การฟ้ืนตัวของตลาดแรงงาน การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ จะกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ทั้งนี้ อาจมีการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้า
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้วย 
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 สหภาพยุโรป เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในปี 2561 น่าจะหดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจาก
ผลกระทบของ Brexit ที่มีต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงผลจาก
การทยอยถอนมาตรการ QE (QE Tapering) ของธนาคารกลางยุโรป และสถานการณ์การจ้างงาน สิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งสิ้น  

 จีน การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาหนี้ภาคเอกชนของจีนยังอยู่
ในระดับสูง ประกอบกับจีนพยายามลดก าลังการผลิตส่วนเกินลงเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการลงทุนและ
การบริโภคภายในประเทศ รวมถึงปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของกิจการรัฐวิสาหกิจ ปัญหาข้อพิพาททาง
การค้า และปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากับสหรัฐอเมริกา 

 ญี่ปุ่น คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปี 2560 เนื่องจากการลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมถึงการส่งออกชะลอตัวลง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อทีอ่ยู่ในระดับต่ า การขาดแคลนแรงงาน 
และวงจรการเติบโตของสินค้าเทคโนโลยีที่ผ่านจุดสูงสุดในช่วงกลางปี 2560 มาแล้ว ท าให้การขยายตัวของ
ภาคการส่งออกมีขีดจ ากัด อย่างไรก็ตาม เขตการค้าเสรีญี่ปุ่น - สหภาพยุโรป (JEFTA) ที่เพ่ิงเจรจาเสร็จไปเมื่อ
เดือนกรกฎาคมอาจช่วยกระตุ้นภาวะการค้าได้ โดยเฉพาะการส่งออกอะไหล่รถยนต์ สาเก ชาเขียว และซอส
ถั่วเหลือง เนื่องจากจะได้รับการยกเว้นภาษีทันที 

 
***************************** 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทยในป 2560 (บทสรุปผูบริหาร)          
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ภาพรวม 
o โครงการที่ขอรับการสงเสริมโดยตรงจากตางประเทศใน

ประเทศไทยในป 2560 (ม.ค. - ธ.ค.) มีจํานวน 818 โครงการ 
และมูลคาเงนิลงทุนรวมประมาณ 282,696 ลานบาท   

o โครงการลงทุนขนาดใหญที่ขอรับสงเสริมการลงทุนและมี
เงินลงทุนมากกวา 1,000 ลานบาท มีจํานวน 59 โครงการ 
ซึ่งในเชิงจํานวนโครงการนั้นคิดเปนเพียงรอยละ 7.2 ของ
จํานวนโครงการทั้งหมดเทานั้น ถึงแมวาจํานวนโครงการจะ

มีสัดสวนที่นอยแตมูลคาการลงทุนของโครงการขนาดใหญ
นั้นสูงถึงรอยละ 75 ของมูลคาทั้งหมด การลงทุนในโครงการ
ขนาดเล็กท่ีมีมูลคาต่ํากวา 50 ลานนี้มีจํานวน 478 โครงการ 
ซึ่งสูงถึงรอยละ 58.4 ของจํานวนโครงการทั้งหมด ทั้งนี้มี
มูลคาการลงทุน 6,036 ลานบาท ซึ่งเปนเพียงแครอยละ 2.1 

ของมูลคาการลงทุนจากตางประเทศท้ังหมดเทานั้น 
o จํานวนโครงการลงทุนสวนใหญอยูในสาขาบริการและสาธารณปูโภค 

346 โครงการ (รอยละ 42.3 ของจํานวนคําขอจากตางชาติทั้งส้ิน) 
ลําดับที่ 2 ไดแกหมวดเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 182 
โครงการ (รอยละ 22) และลําดับที่ 3 ไดแก หมวดโลหะ และ

เครื่องจักร จํานวน 144 โครงการ (รอยละ 17.6)   
o มูลคาการลงทุนสวนใหญมาจากหมวดโลหะ และเคร่ืองจักร 

โดยมีมูลคา 84,182 ลานบาท (รอยละ 29.8 ของมูลคาเงิน
ลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น) ลําดับที่ 2 คือ หมวดบริการและ
สาธารณูปโภค โดยมีมูลคาการลงทุน 71,571 ลานบาท (รอย
ละ 25.3) ลําดับที่ 3 ไดแก หมวดผลิตภัณฑเคมีและกระดาษ 
มูลคา 56,940 ลานบาท (รอยละ 20) 

o โครงการสวนใหญหากนับตามจํานวนโครงการแลว เปน
โครงการใหม 374 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 45.7 ของ
จํานวนโครงการทั้งสิ้น ท้ังนี้มูลคาการลงทุนสวนใหญมาจาก
โครงการขยาย 444 โครงการ ซึ่งมีมูลคา 218,387 ลานบาท 
(รอยละ 77)  

อุตสาหกรรมเปาหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการท่ีย่ืนขอรับการสงเสริมตามนโยบายของรัฐบาล มี

จํานวน 379 โครงการ คิดเปนรอยละ 46 ของจํานวน
โครงการตางชาติที่ยื่นขอรับการสงเสริมทั้งสิ้น และมีมูลคา
การลงทุนรวม  215,381 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76 ของ
มูลคาเงินลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น โดยกิจการท่ีมีมูลคาการ
ลงทุนมากที่สุด ไดแก กิจการยานยนตและชิ้นสวน  

การขอรับการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

o พ้ืนที่ 20 จังหวัดที่ มีรายไดต่ํา มีคําขอรับการสงเสริม 4 
โครงการ มูลคารวม 339.40 ลานบาท  

 

 จํานวนโครงการ มูลคา 

(ลานบาท) 

FDI 818 (56.1%) 282,696 (35.4%) 

โครงการทั้งหมด 1,457 797,978 

โครงการ FDI ที่ขอรับการสงเสริม จําแนกตามสาขาการลงทุน 
 

 
มูลคาคําขอรับการสงเสริม FDI จําแนกตามสาขาการลงทุน 

 
โครงการ FDI ที่ขอรับการสงเสริม จําแนกตามกิจการเปาหมาย 

กิจการเปาหมาย จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ลานบาท) 

ยานยนตและชิ้นสวน 45 73,058 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 51 54,831 

เคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

และอุปกรณโทรคมนาคม 

68 43,752 

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 26 9,621 

แปรรปูอาหาร 24 7,878 

ทองเที่ยว 15 17,983 

การแพทย 15 3,394 

ดิจิตัล 116 1,610 

ระบบอัตโนมัติและหุนยนต 13 1,414 

อากาศยาน 6 1,870 

รวมท้ังสิ้น 379 215,381 
 

o มีโครงการอยู ในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ทั้งสิ้น 262 โครงการ 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 32 ของโครงการทั้งสิ้น และมีมูลคาเงิน
ลงทุนรวมกวา 172,142 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคามากกวารอย
ละ 61 ของมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท้ังสิ้น 
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 ขันอนมัุติ  
680  o โครงการจากตางชาติที่ ไดรับอนุมัติในป  2560 มี 730 

โครงการ คิดเปนรอยละ 59.5 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 
(ไทยและตางชาติรวมกัน) มูลคาเงินลงทุนรวม 227,053  

ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.3 ของมูลคาเงินลงทุนทั้งหมด
ของโครงการท่ีไดรบัอนุมัติ 

o โครงการลงทุนขนาดใหญท่ีไดรับการอนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนและมีเงนิลงทุนมากกวา 1,000 ลานบาท มีจํานวน 48 
โครงการ ซึ่งในเชิงจํานวนโครงการนั้นคิดเปนเพียงรอยละ 

6.6 ของจํานวนโครงการท้ังหมดเทาน้ัน ถึงแมวาจํานวน
โครงการจะมีสัดสวนที่นอยแตมูลคาการลงทุนของโครงการ
ขนาดใหญนั้นสูงถึงรอยละ 73.8 ของมูลคาทั้งหมด การ
ลงทุนในโครงการขนาดเล็กที่มีมูลคาต่ํากวา 50 ลานนี้มี
จํานวน 441 โครงการ ซึ่งสูงถึงรอยละ 60.4 ของจํานวน

โครงการทั้งหมด ทั้งนี้มีมูลคาการลงทุน 5,806 ลานบาท ซึ่ง
เป น เพี ย งแค ร อยละ  2 .6 ของมู ลค าการลงทุนจาก
ตางประเทศทั้งหมดเทานั้น 

o จํานวนโครงการจากตางชาติที่ไดรับอนุมัติในเดือน ม.ค.-ธ.ค. 
ของป 2560 สวนใหญเปนหมวดบริการและสาธารณูปโภค 
คิดเปนรอยละ 44 ของโครงการตางชาติที่ไดรับการอนุมัติ
ทั้งสิ้น ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในกิจการ ITC IHQ และ
กิจการวิจัยและพัฒนา ในดานของปริมาณเงินลงทุนสวนใหญ
อยูในหมวดบริการและสาธารณูปโภคเชนกัน คิดเปนรอยละ 
29 โดยมีโครงการที่ไดรับการอนุมัติสงเสริมมูลคาสูง อาทิ 
กิจการขนถายสินคาสําหรับเรือเดินทะเล มูลคา 7,215 ลาน
บาท กิจการขนสงทางอากาศ (2 โครงการ) มูลคารวม 
11,347 ลานบาท กิจการโรงแรม (2 โครงการ) มูลคารวม 
4,964 ลานบาท เปนตน รองลงมาเปนหมวดผลิตภัณฑโลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณขนสง คิดเปนรอยละ 28 มีโครงการ
ที่ไดรับการอนุมัติสงเสริมมูลคาสูง อาทิ กิจการผลิตยาง
เรเดียล มูลคา 12,384 ลานบาท กิจการผลิตรถยนต มูลคา 
5,000 ลานบาท เปนตน         

o โครงการจากตางชาติที่ไดรับการอนุมัติในดานของจํานวน
โครงการ สวนมากเปนโครงการใหม จํานวน 378 โครงการ 

มีมูลคา 79,123 ลานบาท สวนโครงการขยายมีจํานวน 352 
โครงการ มูลคา 147,930 ลานบาท 

ประโยชนของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติสงเสริม 
o โครงการที่ไดรับอนุมัติจะมีการสงออกสรางรายไดสูประเทศ 

ปละ 396,663 ลานบาท  

 จํานวนโครงการ มูลคา 

(ลานบาท) 

FDI 730 (59.5%) 227,053 (36.3%) 

โครงการท้ังหมด 1,227 625,077 

 

จํานวนโครงการอนุมัติ จําแนกตามสาขาการลงทุน 

 
มูลคาโครงการอนุมัติ จําแนกตามสาขาการลงทุน 

 
o มูลคาการสงออกสวนใหญมาจากกิจการหมวดเคมีภัณฑ

และกระดาษ มูลคา 47,358 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

44 ของรายไดจากการสงออกของโครงการตางชาติที่

ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมทั้งหมด รองลงมาเปนกิจการ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 29.6  

o โครงการที่ไดรับอนมุัติจะใชวัตถุดิบภายในประเทศมูลคา 

209,969 ลานบาทตอป โดยโครงการในอิเล็กทรอนิกส

และเคร่ืองใชไฟฟาจะใช วัตถุดิบภายในประเทศมากเปน

อันดับ 1 มูลคา 87,504 ลานบาท  
o โครงการท่ีไดรับอนุมัติจะลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีเพียง

รายไดต่ํามีจํานวน 3 โครงการ มูลคารวม 190 ลานบาท 

o โครงการที่ไดรับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต จํานวน 1 โครงการ มูลคา 40 ลานบาท ซึ่งเปน

โครงการผลิตและแปรรูปอาหาร 
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โครงการขนาดใหญ 10 อันดับแรก (เงินลงทุนต้ังแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป) ที่ไดรับการอนุมัติใน ป 2560 

บริษัท ผลิตภัณฑ/บริการ สัญชาติผูถือหุน 

TOYOTA MOTOR THAILAND 

COMPANY LIMITED 

รถยนตไฟฟาแบบผสม; แบตเตอรี่สําหรับรถยนต

ไฟฟา; ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน DOOR, BUMPER 

และ FRONT/REAR AXLE เปนตน 

ไทย, ญี่ปุน 

Ms. Sirinat Dubpavasu ยางเทอรโมพลาสติก; พอลิเอไมดชนิดพิเศษและคอม

พาวด 

ไทย, ญ่ีปุน 

CONTINENTAL TYRES 

(THAILAND) COMPANY LIMITED 

ยางเรเดียล ดัตช 

Mr. Christian Dressler เสนใยไลโอเซลล ออสเตรีย 

MICROCHIP TECHNOLOGY 

(THAILAND) COMPANY LIMITED 

Integrated Circuit (IC); IC Testing; Sawed Dice 

และ Wafer Testing 

อเมริกัน, บริติชเวอจิ้น 

HUTCHISON LAEMCHABANG 

TERMINAL LIMITED 

ขนถายสินคาสําหรับเรือเดินทะเล ไทย, บรติิช เวอรจ้ิน 

NOKSCOOT AIRLINES 

COMPANY LIMITED 

ขนสงทางอากาศ ไทย, สิงคโปร 

Ms. Sirinat Dubpavasu Isoprenol (IPEA); 3-Methyl-1,5-pentanediol 

(MPD); RAFFINATE-2 (C4R2) 

ญี่ปุน 

TAN CHONG SUBARU 

AUTOMOTIVE (THAILAND) 

COMPANY LIMITED 

รถยนต ไทย, ญ่ีปุน 

THAI LION MENTARI COMPANY 

LIMITED 

ขนสงทางอากาศ ไทย, อินโดนีเซีย 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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1. วิเคราะหสถานภาพการขอรับการสงเสริมการลงทุน 

1.1 ภาพรวมการลงทุน 

โครงการท่ีขอรับการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติในป 2560 นั้น สวนใหญเปนการลงทุนในหมวดบริการ

และสาธารณูปโภค โดยเฉพาะกิจการบริการการคาระหวางประเทศ (ITC) สํานักงานใหญขามประเทศ (IHQ) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน (TISO) ผลิตพลังงานไฟฟา ขนสงทางเรือ และขนสงทางอากาศ  เปนตน ซึ่งเปนไป

ในทิศทางเดียวกับป 2560 สวนมูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุนนั้น สวนใหญเปนการลงทุนในหมวดโลหะ

และเคร่ืองจักร 

ญี่ปุนเปนประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอสงเสริมสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 47 ของมูลคาการ

ลงทุนจากตางชาติทั้งหมด โดยมีการขอรับการสงเสริมการลงทุนขนาดใหญ อาทิ กิจการผลิตตัวยึดจับฮารดดิสก 

มูลคา 3,083 ลานบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑไกแปรรูป มูลคา 2,833 ลานบาท กิจการผลิต Alternator or Parts 

มูลคา 1,864 ลานบาท กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ อุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

มูลคา 1,700 ลานบาท กิจการบริษัทการคาระหวางประเทศ (ITC) (6 โครงการ) มลูคารวม 394 ลานบาท เปนตน  

รองลงมา คือ สิงคโปร มีปริมาณเงินลงทุนในการย่ืนขอสงเสริมคิดเปนรอยละ 14 ของมูลคาการลงทุนจาก

ตางชาติท้ังหมด มีโครงการย่ืนขอรับการสงเสริมการลงทุน อาทิ กิจการขนสงทางอากาศ มูลคา 12,457 ลานบาท 

กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตยและแผงเซลลแสงอาทิตย (โดยเปนการลงทุนจากจีนผานสิงคโปร) มูลคา 8,293 ลาน

บาท กิจการผลิตชิ้นสวนรถยนต มูลคา 1,369 ลานบาท กิจการโรงแรม (3 โครงการ) มูลคารวม  2,651 ลานบาท 

กิจการผลิตอุปกรณควบคุมระบบสุขภัณฑ (Washlet) มูลคา 1,056 ลานบาท  กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

สําหรับอุตสาหกรรม มูลคา 980 ลานบาท เปนตน 

อันดับท่ีสาม คือ จีน มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอสงเสริมคิดเปนรอยละ 10 ของมูลคาการลงทุนจาก

ตางชาติทั้งหมด โดยมีโครงการท่ีย่ืนขอรับการสงเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ อาทิ กิจการผลิตยางลอ

ยานพาหนะ มูลคา 5,662 ลานบาท กิจการโรงแรม (4 โครงการ) มูลคารวม 7,777 ลานบาท กิจการผลิตเสนใยที่

มีคุณสมบัติพิเศษ มูลคา 2,751 ลานบาท กิจการผลิตพลังไฟฟา มูลคา 1,500 ลานบาท เปนตน 

สวนในแงของจํานวนโครงการญี่ปุนมีจํานวนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31 

ของโครงการลงทุนจากตางชาติท้ังหมด 

แหลงท่ีมาของเงินลงทุนจากตางประเทศที่ขอรับการสงเสริม 10 อันดับแรก 

อันดับท่ี แหลงที่มา จํานวน 

โครงการ 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

1 ญ่ีปุน 256 133,002 

2 สิงคโปร 88 40,366 

3 จีน 87 27,514 

4 อเมริกา 33 20,022 

5 เนเธอรแลนด 28 15,842 

6 ไตหวัน 49 9,036 

7 มาเลเซีย 22 8,235 

8 ฮองกง 41 7,156 

9 อินโดนีเซีย 5 6,210 

10 ออสเตรเลีย 15 4,550 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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โครงการที่นักลงทุนตางชาติย่ืนขอรับการสงเสริมสวนใหญอยูในภาคกลางจํานวน 415 โครงการ (50,974 ลาน

บาท) ภาคตะวันออกจํานวน 279 โครงการ (177,569 ลานบาท) ภาคตะวันตกจํานวน 18 โครงการ (2,242 ลานบาท) 

ภาคใต จํานวน 39 โครงการ (16,284 ลานบาท) ภาคเหนือจํานวน 36 โครงการ (8,342 ลานบาท) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 17 โครงการ (3,225 ลานบาท) และอ่ืนๆ1 จํานวน 14 โครงการ มูลคา 24,059 ลานบาท 

โครงการผลิตเพื่อการสงออกรอยละ 80 ข้ึนไป มีจํานวน 165 โครงการมูลคารวม 108,445 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 19 และรอยละ 38 ตามลําดับของโครงการตางชาติที่ยื่นขอสงเสริมท้ังหมด   

โครงการตางชาติที่ย่ืนขอสงเสริมในป 2560 จะกอใหเกิดการจางงานภายในประเทศ แยกเปนแรงงานไทย 

63,216 คน และตางชาติในตําแหนงบริหารและเทคนิค 6,662 คน 

1.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

โครงการที่ย่ืนขอรับการสงเสริมในอุตสาหกรรมเปาหมายเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2560 จํานวน 379 

โครงการ มูลคารวม 215,381 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46 และรอยละ 76 ของโครงการตางชาติที่ยื่นขอรับการ

สงเสริมทั้งสิ้นตามลําดับ ในแงของจํานวนโครงการสวนใหญเปนการขอรับการสงเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

จํานวน 116 โครงการ คิดเปนรอยละ 31 ของจํานวนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมในอุตสาหกรรมเปาหมาย

ทั้งสิ้น โดยสวนใหญเปนกิจการซอฟตแวร สวนในแงของมูลคาการลงทุนสวนใหญเปนมูลคาการลงทุนใน

อุตสาหกรรมยานยนต มูลคารวม 73,058 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 ของมูลคาการขอรับการสงเสริมใน

อุตสาหกรรมเปาหมายทั้งหมด รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มูลคารวม 43,752 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 20 ของมูลคาการขอรับการสงเสรมิในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้งหมด 

โครงการ FDI ที่ขอรับการสงเสริม แยกตามกิจการเปาหมาย 

กิจการเปาหมาย จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ลานบาท) 

ยานยนตและชิ้นสวน 45 73,058 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 51 54,831 

เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณโทรคมนาคม 68 43,752 

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 26 9,621 

แปรรูปอาหาร 24 7,878 

ทองเท่ียว 15 17,983 

การแพทย 15 3,394 

ดิจิตัล 116 1,610 

ระบบอัตโนมัติและหุนยนต 13 1,414 

อากาศยาน 6 1,870 

รวมท้ังส้ิน 379 215,381 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 

1.3 การลงทุนในพื้นที่เปาหมาย 

คําขอรับการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ในป 2560 มีการลงทุนในพ้ืนท่ีตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายสงเสริมการลงทุน ดังนี้ 

 พ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม มีคําขอรับการสงเสริม 287 โครงการ 

มูลคารวม 157,374 ลานบาท สวนใหญอยูในภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี 
                                                             
1 * หมายเหตุ: อ่ืนๆ คือ กิจการที่ไมมีที่ตั้งแนนอน เชน กิจการขนสงทางเรอื ทางอากาศ เปนตน 
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 โครงการที่ย่ืนขอรับการสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จํานวน 4 โครงการ มูลคา 

190 ลานบาท ไดแก 

- กิจการผลิตดายหรือผา มูลคา 93 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดตาก 

- กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม มูลคา 50 ลานบาท ตั้งอยูท่ีจังหวัดตาก 

- กิจการผลิตเคร่ืองนุงหม เครื่องประกอบการแตงกายและเคหะสิ่งทอ มูลคา 37 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดตาก  

- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มูลคา 10 ลานบาท 

ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงราย 

 พ้ืนท่ี 20 จังหวัดที่มีรายไดต่ํา มีคําขอรับการสงเสริม 4 โครงการ มูลคารวม 339 ลานบาท ไดแก 

- กิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ มูลคา 183 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดบึงกาฬ 

- กิจการแปรรูปอาหาร มูลคา 130 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดศรสีะเกษ  

- กิจการวิจัยและพัฒนา มูลคา 23 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี 

- กิจการผลิตอุปกรณทางการแพทย มูลคา 3 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดบุรีรัมย 

 โครงการย่ืนขอรับการสงเสริมจะลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 2 โครงการ มูลคารวม 50 

ลานบาท ไดแก 

- กิจการแปรรูปอาหารทะเล มูลคา 40 ลานบาท ตั้งอยูที่อําเภอจะนะ จังหวัดยะลา  

- กิจการบรษิัทการคาระหวางประเทศ มูลคา 10 ลานบาท ตั้งอยูที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

 โครงการยื่นขอรับการสงเสริมจะลงทุนในพ้ืนที่เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 

262 โครงการ มูลคารวม 172,142 ลานบาท ไดแก 

- จังหวัดชลบุรี จํานวน 137 โครงการ มูลคา 51,071 ลานบาท 

- จังหวัดระยอง จํานวน 95 โครงการ มูลคา 92,789 ลานบาท 

- จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 โครงการ มูลคา 28,282 ลานบาท 

 

โครงการจากตางชาติท่ียื่นขอรับการสงเสริมในพ้ืนที่เปาหมาย 
 

พื้นท่ีเปาหมาย 

จาํนวนโครงการ เงินลงทุน (ลานบาท) 

ม.ค. - ธ.ค. เปล่ียน 

% 

ม.ค. - ธ.ค. เปล่ียน 

% 2559 2560 2559 2560 

นิคมอุตสาหกรรมหรือ 

เขตอุตสาหกรรม 
247 287 +16 167,830 157,374 -6 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  9 4 -56 2,576 190 -93 

พ้ืนท่ี 20 จังหวัดที่มีรายได 

ตอหัวต่ํา 
6 4 -33 1,094 339 -69 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

โครงการที่ไดรับอนุมัติจะมีการสงออกสรางรายไดสูประเทศ ปละ 396,670 ลานบาท มูลคาการสงออก

สวนใหญมาจากกิจการเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มูลคา 195,420 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49 ของรายได

จากการสงออกของโครงการตางชาติท่ีไดรับอนุมัติใหการสงเสริมทั้งหมด รองลงมาเปนกิจการบริการและ

สาธารณปูโภค มูลคา 67,900 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 17  

2.1 การใชวัตถุดิบในประเทศ  

โครงการที่ไดรับอนุมัติจะใชวัตถุดิบภายในประเทศมูลคา 210,000 ลานบาทตอป โดยโครงการในหมวด

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะใชวัตถุดิบภายในประเทศมากเปนอันดับ 1 มูลคา 87,510 ลานบาท หรือ       

คิดเปนรอยละ 42 ของมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการตางชาติที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมทั้งหมด 

รองลงมาเปนหมวดบริการและสาธารณูปโภค มูลคา 45,100 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 21  

2.2 เกิดการจางงานและการฝกอบรมพนกังานชาวไทย 

โครงการตางชาติที่ย่ืนขอสงเสริมในป 2560 จะกอใหเกิดการจางงานภายในประเทศ แยกเปนแรงงานไทย 

63,216 คน และตางชาติในตําแหนงบริหารและเทคนิค 6,662 คน และมีแผนการฝกอบรมพนักงานชาวไทย เชน 

 การฝกทักษะในการทํางานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เชน ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ การ

ทดสอบ 

 การพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุน  

 การพัฒนาความรูและการฝกอบรมท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานรวมกัน เชน การคิดวิเคราะห การทํางาน

เปนขั้นตอน การทํางานเปนทีม และ Leadership & Coaching เปนตน 

2.3 สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีแบบใหมๆ  

อุตสาหกรรมยานยนตมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่นาสนใจ เชน รถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In 

Hybrid) และ แบตเตอรี่สําหรับรถยนตไฟฟา ความสนใจตอรถยนต Plug-In Hybrid มีมาจากกระแสการรักษา

สิ่งแวดลอม รถยนตดังกลาวเปนรถยนตท่ีสามารถเลือกใชพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนใหรถยนตไดดวยนอกจาก

การใชน้ํามันอยางเดียว อยางไรก็ตามรถยนต Hybrid ยังมีมูลคาสูง หากมีการพัฒนารถยนตประเภทดังกลาวหรอื

รถไฟฟาประเภทอ่ืนอยางตอเนื่องใหมีราคาถูกลง และมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การสรางสถานีชารจไฟ

ใหทั่วถึง จะไดรับความสนใจจากผูบริโภคอยางแนนอน 

การผลิตยางลอสําหรับอากาศยาน (Aircraft Tire) และผาใบเคลือบยาง (Coated Fabric) โดยใช

เทคโนโลยีใหมที่พัฒนาโครงสรางยางใหมีความปลอดภัยสูงและประหยัดเชื้อเพลิง โดยเฉพาะสําหรับเครื่องบินที่มี

น้ําหนักบรรทุกมากภายใตการใชงานที่มีความเร็วสูง  

การผลิตยางหลอดอกอากาศยาน (Retread Aircraft Tire) โดยใชเทคโนโลยีใหมที่พัฒนาโครงสรางยาง

ใหมีความปลอดภัยสูงและประหยัดเชื้อเพลงิ โดยจะนํายางเคร่ืองบินที่ผานการใชงานมาประมาณ 3 เดือน มาหลอ

ดอกยางใหม โดยยังคงมีประสิทธิภาพและระยะเวลาการใชงานเหมือนยางใหม 

2.4 โอกาสในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ ผลิตภัณฑท่ีไดจากกิจการท่ีไดรับการ

สงเสรมิ สามารถตอยอดไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได เชน  

การผลิตเสนใยไลโอเซลล ซึ่งเปนเสนใยเซลลูโลสชนิดใหม มีลักษณะคลายกับใยเรยอน ผลิตจากเยื่อไม 

(Wood Pulp) โดยการละลายเยื่อไมดวยสารละลายเอมีนออกไซดซึ่งไมมีความเปนพิษและไมอันตราย ผลิตดวย
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วิธี Solvent Spinning Process ซึ่งเปนกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชวัตถุดิบที่สามารถผลิตข้ึน

ใหมได เสนใยไลโอเซลลสามารถนําไปใชไดในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม หรือตอยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆได 

3. สภาพแวดลอมดานการลงทุนในไทย 

จากการจัดอันดับของ World Bank สําหรับป 2561 ในเรื่องของความสะดวกในการเขาไปประกอบ

กิจการในประเทศตางๆ (Ease of Doing Business Ranking 2018) โดยสํารวจจาก 190 ประเทศทั่วโลก ไทยอยู

ลําดับที่ 26 ซึ่งเปนการปรับอันดับดีข้ึนถึง 20 ระดับ จากอันดับที่ 46 ของผลการสํารวจสําหรับป 2560 อยางไรก็

ตามนักลงทุนมองวาบางขั้นตอนในการทําธุรกิจยังไมไดรับความสะดวกมากนัก เชน กระบวนการทางภาษี 

กระบวนการตางที่เกี่ยวของกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย การคาขายขามพรมแดน แตก็มีหลายปจจัยที่นักลงทุน

มองวาอยูในระดับที่ดี เชน การเขาถึงไฟฟา การแกไขปญหาการลมละลาย และการปกปองนักลงทุน เปนตน 

การเพ่ิมของตนทุนการผลิตในประเทศ และการขาดแคลนแรงงาน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการ

ประกอบธุรกิจ และการตัดสินใจเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติ หากเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 

จะพบวาประเทศเพื่อนบาน เชน พมา เวียดนาม จะมีการออกกฎหมายและมาตรการใหมๆ เพ่ือสนับสนุนใหสิทธิ

ประโยชนสําหรับนักลงทุน เพ่ือสรางความดึงดูดและความสนใจใหกับนักลงทุนตางชาติ ใหเขาไปลงทุนมากยิ่งขึ้น 

ประกอบกับประเทศดังกลาวมีทรัพยากร รวมท้ังมีตนทุนคาแรงงานที่ต่ํากวาไทยอีกดวย ดังนั้นรัฐบาลจึง

จําเปนตองมีนโยบายการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมแหงอนาคตของรัฐที่ชัดเจน และการออกมาตการ

สนับสนุนตางๆ  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดดําเนินการศึกษาและสํารวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนในป 

2560 และพบวาเหตุผลหรือปจจัยหลักที่ทําใหนักลงทนุตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุนในไทย ไดแก 

- มีซัพพลายเออรเพียงพอ 

- โครงสรางพ้ืนฐานโดยรวมมีความเพียงพอ 

- สิทธิประโยชนดานการลงทุนกระตุนใหลงทุนในประเทศไทย 

- มีวัตถุดิบ/ชิ้นสวนเพียงพอ 

- ระบบการขนสงและระบบโลจิสติกสมีคุณภาพดี 

- มีการบรกิารดานการสื่อสารที่ดี 

- การเขาถึงแหลงเงินกู 

- ความตองการสินคาและบริการภายในประเทศ 

ท้ังนี้ยังมีบางปจจัยทางเศรษฐกิจบางอยางที่นักลงทุนเชื่อวา ประเทศไทยยังสามารถพัฒนาให

กลายเปนจุดแข็งเพื่อดึงดูดนักลงทุนไดเพ่ิมอีก เชน 

- อัตราเงินเฟอ 

- อัตราดอกเบี้ย 

- การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย 

- กระบวนการทํางานของหนวยงานรัฐบางหนวยงาน 

สําหรับแผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลป 2560 ท่ีมีความโดดเดนและสรางความ

ดึงดูดและความสนใจใหกับนักลงทุนตางชาติ คือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern 

Economic Corridor: EEC เปนแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานครั้งใหญ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและ

อุตสาหกรรมภายใตไทยแลนด 4.0 ที่ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern 
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Seaboard ที่ดําเนินมาตลอดกวา 30 ปที่ผานมา ในป 2560 มีโครงการอยูในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ทั้งสิ้น 262 โครงการ ซึ่งคิดเปนรอยละ 32 ของโครงการตางประเทศทั้งสิ้น และมีมูลคาเงินลงทุนรวมกวา 

172,142 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคามากกวารอยละ 61 ของมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท้ังสิ้น โดยพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี้ จะเปนพื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนาใหมๆ ของอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งการทํา

วิจัยและพัฒนาและการสรางสรรคดานนวัตกรรมตางๆ เพ่ือเปนตนแบบสําหรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีอื่นๆของ

ประเทศ 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเพื่อรองรับนักลงทุนนั้น รัฐบาลดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

คมนาคมท่ีสําคัญของ EEC มีทั้งหมด 7 เรื่อง  ไดแก 

1. โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis) และ โครงการ

ศูนยซอมอากาศยานอูตะเภา 

2. โครงการทาเรือพาณิชยสัตหีบ 

3. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อูตะเภา) 

4. โครงการพัฒนาทาเรอืมาบตาพุด (เฟส 3) 

5. โครงการพัฒนาทาเรอืแหลมฉบัง (เฟส 3) 

6. โครงการรถไฟรางคู 

7. โครงการ Highway และ Motorway 

สําหรบัโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมสําคัญใน EEC สวนใหญจะเปนการลงทุนในรูปแบบ 

public-private partnership (PPP)  โดยมีการดําเนินการตามข้ันตอนพิเศษ ที่เรียกวา PPP EEC Track ซึ่ง EEC 

Track นี้จะใชเวลาดําเนินการที่รวดเร็วกวากระบวนการ PPP ปกติ โดยตั้งแตการนําเสนอโครงการจนถึงคัดเลือกผู

รวมลงทุนเพียง 8-10 เดือน โดยไมมีการยกเวนข้ันตอนสําคัญใดๆ แตจะเปนการทํางานแบบคูขนาน ซึ่งการ

ดําเนินการนี้นอกจากจะมีความรวดเร็ว แลวยังมีความโปรงใสและตรวจสอบไดทุกข้ันตอนอีกดวย ปจจุบันมี

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมท่ีเปนการลงทุนในรูปแบบ PPP ที่มีการดําเนินการตามข้ันตอน PPP 

EEC Track รวม 5 โครงการประกอบดวย (1) สนามบินอูตะเภา (2) ศูนยซอมอากาศยาน (3) รถไฟความเร็วสูง

เชื่อม 3 สนามบิน  (4) ทาเรือแหลมฉบัง  และ (5) ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะมีการเปดประมูลและ

คัดเลือกเอกชนเพ่ือรวมลงทุนแลวเสร็จ ภายใน ป 2561 

สิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุนของ BOI ที่ใหเพ่ิมเติม กรณีเปนการลงทุนในพื้นที่เปาหมายในเขต

สงเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี EEC  โดยนักลงทุนจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมเติม และ/หรือ 

ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่ม 50% อีก 3-5 ป  นอกเหนือจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามที่ 

BOI ไดใหการสงเสริมปกติ  โดยมีเงื่อนไขการสงเสริมสําคัญคือการพัฒนาบุคลากร และการถายโอนความรูแก

ประเทศไทย 

สําหรับดานความพรอมของพ้ืนที่รองรับการลงทุน ปจจุบันมี 21 นิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวและ

สามารถรองรับการลงทุนได (มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,345 เฮคตาร หรือ14,660 ไร) และมี 6 นิคมอุตสาหกรรมที่อยู

ระหวางการพัฒนา (มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,431 เฮคตาร หรือ 15,190 ไร ) 

นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นแลว   EEC 

ยังมีโครงการสนับสนุนการลงทุนในดานอื่นๆ  อีกไดแก  โครงการจัดตั้ง Innovation Center (EECi) และ Digital 
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Park Thailand (EECd) ภายในพื้นที่ EEC สําหรบัโครงการการพัฒนา Digital Park Thailand มีวัตถุประสงคเพื่อ

สราง Ecosystem สําหรับรองรับอุตสาหกรรม Digital โดยมีตัวอยางการพัฒนาที่สําคญั เชน  

1. การลงทุนสายเคเบิลใตน้ําเสนใหม   

2. การมี Regulatory Sandbox รองรับการคนควาหรือการสรางสรรค Innovation ใหมๆ 

3. การมีศูนยการผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมดิจิตัล  และ 

4. การเตรียม Digital Community สําหรบัธุรกิจ Startup ดาน Digital เปนตน  

สําหรบัโครงการน้ีจะดําเนินการแลวเสร็จ ภายในป 2020 
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อางอิง 

1. ฐานขอมูลและรายงานสถิติการใหการสงเสริมป 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

2. The World Bank: Doing Business 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/ 

3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ: http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2015/10/58-ecofiber-

cellulose7  

4. โครงการศึกษาและวิเคราะหความเชื่อมั่นนักลงทุนตางชาติในประเทศไทยประจําป 2560  โดยบรษิัท Bolliger 

& Company 

5. สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) https://www.eeco.or.th/  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปในประเทศไทยในปี 2560 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมโครงการลงทุนโดยตรงจาก

สหภาพยุโรปในช่วงปี 2560 มีจ านวนโครงการยื่นขอ
ส่งเสริมทั้งสิ้น 147 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.97 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 25,984.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.19 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 110 โครงการ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74.83 ของโครงการลงทุนจาก
สหภาพยุโรปทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 1,165.01 ล้าน
บาท ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 
1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จ านวน 3 โครงการ   (ร้อยละ 
2.04) มูลค่าการลงทุนรวม 14,026.18 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.98 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในกิจการบริการและสาธารณูปโภค 
จ านวน 65 โครงการ (ร้อยละ 44.22) โดยเป็นกิจการตาม
นโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าใน
ภูมิภาค ได้แก่ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
(Trade and Investment Support Office: TISO) 
จ านวน 20 โครงการ ตามด้วยกิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ป ร ะ เทศ  (International Trading Centers: ITC) 16 
โครงการ  และกิจการส านักงานใหญ่ข้ ามประเทศ 
(International Headquarters: IHQ) 1 2  โ ค ร ง ก า ร 
รองล งมา  คื อ  อุ ตส าหกรรม เครื่ อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 44 โครงการ (ร้อยละ 29.93) ได้แก่ 
กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital 
Content มากที่สุด 20 โครงการ 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ เคมีภัณฑ์ พลาสติก 
และกระดาษมูลค่ารวม 13,048.05 ล้านบาท (ร้อยละ 
50.21) มีสาเหตุหลักจากโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ 
ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จ านวน 1 โครงการ 
มูลค่า 10,870.0 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งมูลค่า 6,755.84   

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

สหภาพยุโรป 
147 

 (ร้อยละ 17.97) 
25,984.66  

(ร้อยละ 9.19) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

818 282,695.52 

 
จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 
     

 
 

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 
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ล้ านบาท (ร้อยละ 26.00)  และกิจการบริการและ
สาธารณูปโภคมูลค่า 3,954.04 ล้านบาท (ร้อยละ 15.22) 

o ประเทศในสหภาพยุ โรปที่มีจ านวนโครงการขอรับ       
การส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ สหราชอาณาจักร 30 
โครงการ รองลงมาคือ เนเธอร์แลนด์ 28 โครงการ และ
ฝรั่งเศส 27 โครงการ ทั้งนี้ หากมองในแง่ของมูลค่าการ
ลงทุน เนเธอร์แลนด์คือประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด 
15,841.52 ล้านบาท รองลงมาคือเยอรมนี 3,107.15  
ล้านบาท และสหราชอาณาจักร 2,970.95 ล้านบาท 

มูลค่าการลงทุนรวม 414.0 ล้านบาท โดยตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 
พ้ืนที่จังหวัดระยอง 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 37 279.0 

การแพทย์ครบวงจร 5 441.3 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4  12,435.4 
เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ 

2 234.5 

อากาศยาน 4    1,790.8 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1  20.0 

อิเล็กทรอนิกส์  7    1,473.8 

ยานยนต์ 6    3,938.4 

การท่องเที่ยว 1    1,920.0 
การแปรรูปอาหาร 5   81.1 
รวมทั้งสิ้น 72  22,614.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล 
จ านวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.98 ของจ านวน
โครงการจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด 
และมีมูลค่าการลงทุนรวม 22,614.30 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 87.03 ของปริมาณเงินลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นกิจการดิจิทัล จ านวน 37 โครงการ 
โดยเป็นกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ 
Digital Content มากที่สุด (20 โครงการ) รองลงมา คือ 
อิเล็กทรอนิกส์ 7 โครงการ และยานยนต์ 6 โครงการ ทั้งนี้ 
หากพิจารณาโดยใช้มูลค่าเงินลงทุนเป็นหลัก จะพบว่า 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมาก
ที่สุดถึง 12,435.4 ล้านบาท ตามด้วย ยานยนต์ 3,938.4
ล้านบาท และการท่องเที่ยว 1,920.0 ล้านบาท  

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย      
o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอส่งเสริมในเขต

พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 36 โครงการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.49 ของโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 9,997.1 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออก พ้ืนที่จังหวัดระยอง 

o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน พ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 1 โครงการ  
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม  
o โครงการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปได้รับการส่งเสริม

การลงทุนทั้งสิ้น 150 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.55 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 42,275.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.62 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) 
จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 1,253.62 
ล้านบาท หรือร้อยละ 2 .97 ของโครงการลงทุนจาก
สหภาพยุโรปทั้งหมด ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
(มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจ านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 4) มีมูลค่าการ
ลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 32,352.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 
76.53 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมดที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการที่มีมูลค่าการ
ลงทุนสูงสุดเป็นโครงการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง กิจการผลิตยางเรเดียล 
มูลค่า 12,384 ล้านบาท 

o โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ ใน
กิจการบริการและสาธารณูปโภค 63 โครงการ (ร้อยละ 
42) โดยเป็นกิจการ TISO มากที่สุด 21 โครงการ ตามด้วย
กิจการ ITC 15 โครงการ และกิจการ IHQ 11 โครงการ
รองลงมา คื อ อุ ตสาหกรรม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 51 โครงการ (ร้อยละ 34) โดยเป็น
กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital 
Content มากที่สุด 25 โครงการ ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 14 โครงการ 
(ร้อยละ 9.33) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 19,120.23 ล้าน
บาท (ร้อยละ 45.23) มีสาเหตุหลักมาจากกิจการผลิตยาง
เรเดียล จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 12,384 ล้านบาท 
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเบา มูลค่า 11,459.95 ล้าน
บาท (ร้อยละ 27.11) โดยเป็นกิจการผลิตเส้นใยที่มี
คุณสมบัติ พิ เศษ (Technical Fiber หรือ Functional 

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

  สหภาพยุโรป 
150  

(ร้อยละ 20.55) 
42,275.89  

(ร้อยละ 18.62) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

730 227,052.92 

 

   จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)    
   

 
 

มูลค่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                     (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 
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Fiber) จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 11,157 ล้านบาท และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 
5,074.26 ล้านบาท (ร้อยละ 12) 

o ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีจ านวนโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติการลงทุนมากที่สุด คือ เนเธอร์แลนด์ 35 โครงการ 
รองลงมา คือ ฝรั่งเศส 26 โครงการ และเยอรมนี 25 
โครงการ ทั้ งนี้  หากมองในแง่ของมูลค่าการลงทุน 
เนเธอร์แลนด์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด 
19,118.79 ล้านบาท รองลงมา คือ ออสเตรีย 11,344.21 
ล้านบาท และสหราชอาณาจักร 6,657.21 ล้านบาท ทั้งนี้ 
โครงการลงทุนจากเนเธอร์แลนด์บางส่วนเป็นการลงทุน
จากบริษัทต่างชาติที่ไปจดทะเบียนในเนเธอร์แลนด์ แล้ว
น าเงินทุนจากเนเธอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทย 

อุปกรณ์ขนส่ง 3 โครงการ และอุตสาหกรรมเบา 1 โครงการ 

                                                          

 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  
o โครงการที่ได้รับอนุมัติและมีการส่งออก สามารถสร้าง

รายได้เข้าสู่ประเทศในช่วงปี 2560 ทั้งสิ้น 110,132.83 
ล้านบาท โดยมูลค่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.04) มาจาก
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 
44,098.35 ล้านบาท 

o ในช่วงปี 2560 โครงการที่ได้รับอนุมัติได้ใช้วัตถุดิบใน
ประ เทศคิด เป็ นมู ลค่ า  32,827.89 ล ้า น บ า ท  โ ด ย
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้วัตถุดิบ
ในประเทศมากเป็น อันดับ 1 ด้วยมูลค่า  17,981.08     
ล้านบาท (ร้อยละ 54.77) รองลงมา คือ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5,712.86 
ล้านบาท (ร้อยละ 17 .40) และกิจการบริการและ
สาธารณูปโภค 5,534.94 ล้านบาท (ร้อยละ 16.86) 

o ในช่วงปี 2560 มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปใน 20 
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า เพียง 1 โครงการเท่านั้นซึ่ง
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา ในจังหวัดอุบลราชธานี 

o ในช่วงปี 2560 มีโครงการที่ได้รับส่งเสริมภายใต้นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษใน
รูปแบบคลัส เตอร์  จ านวน 8  โครงการ มูลค่ารวม 
30,840.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.95 ของ
มูลค่าการลงทุนของสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ 
โดยอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 
โครงการ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ 
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  โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากสหภาพยุโรป 10 อันดับ ที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2560 
 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ 
โครงการ 

ที่ตั้ง ประเทศผู้ลงทุน 

บริษัท คอนติเนนทอล 
ไทร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ยางเรเดียล ขยาย นิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด ระยอง 

เป็นการลงทุนของบริษัท
เยอรมนีท่ีส่งเงินผ่าน
เนเธอร์แลนด์  

Mr. Christian 
Dressler 
(จะจัดตั้งขึ้นภายหลัง) 

เส้นใยไลโอเซลล์ ใหม่ เขตอุตสาหกรรมของ
บริษัท 304  
อินดัสเตรียลปาร์ค 
ปราจีนบุรี 

ออสเตรีย 

บริษัท ไทรอัมพ์ 
มอเตอร์ไซเคิลล์  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

รถจักรยานยนต์ 4 
จังหวะ 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี 

สหราชอาณาจักร 

บริษัท  ท้องหนัน  
โฮลดิ้งส์  จ ากัด 

โรงแรม ขยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ไทย, สหราชอาณาจักร 

บริษัท ดารามิค  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

แผ่นพลาสติกส าหรับ
กั้นในแบตเตอรี่ 
 

ขยาย เขตอุตสาหกรรมของ
บริษัท 304  
อินดัสเตรียลปาร์ค 
ปราจีนบุรี 

เยอรมนี 

บริษัท โกรเฮ่ สยาม 
จ ากัด 

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
เครื่องสุขภัณฑ์ 

ขยาย ระยอง ไทย, เยอรมนี 

บริษัท คอนติเนนทอล  
ออโตโมทีฟ  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ชิ้นส่วนยานพาหนะ ขยาย นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง 

เป็นการลงทุนของบริษัท
เยอรมนีท่ีส่งเงินผ่าน
เนเธอร์แลนด์ 

Mr. Michael Weikert 
(จะจัดตั้งขึ้นภายหลัง) 

ชิ้นส่วนยานพาหนะ ใหม่ นิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด ระยอง 

เยอรมนี 

บริษัท แม็กซ์ เบอกล์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
ของเครื่องจักร 

ใหม่ นครราชสีมา เยอรมนี 

บริษัท เบนช์มาร์ค 
อิเลคทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

อุปกรณ์โทรคมนาคม
แบบไร้สาย เช่น 
WIRELESS ROUTER 
เป็นต้น ELECTRONIC 
CIRCUIT INTEGRATED 
(ECI) และ SOLID 
STATE DRIVE (SSD) 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 
พระนครศรีอยุธยา 

ไทย, เนเธอร์แลนด์,  
สหราชอาณาจักร 
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 ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในช่วงปี 2560 
ปี 2560 เป็นปีแห่งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยุโรป ทั้งอียู (European Union: EU28) และยูโรโซน (Euro Area: 

EA19) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้สร้างงานใหม่กว่า 8 ล้านต าแหน่ง ท าให้อัตราการว่างงานในสหภาพยุโรป
ลดลงจากร้อยละ 10.9 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 7.8 ในปี 2560 ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจากแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่สอดรับกัน
ระหว่างประเทศหลักในสหภาพยุโรปซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยทางการเมือง (การเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศส 
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และเยอรมนี) ไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปมากนัก 

 

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปี 2560 
เยอรมนี 

เศรษฐกิจของเยอรมนีในปี 2560 เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 2.2 มากที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เพ่ิมขึ้นหลังจากรัฐบาลปล่อยเงินกู้
พิเศษในอัตราดอกเบี้ยต่ า การขยายการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้การจ้างงานและการส่งออกเพ่ิมขึ้น โดยการ
ส่งออกขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่ 4 ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของเยอรมนีเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ในช่วงสิ้นปี 
2560  

ในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประเทศคู่ค้าหลัก
โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นอย่างชัดเจน และน่าจะมีเงินลงทุนจากภาครัฐเข้ามาเพ่ิมเติมหลังจากที่มีรัฐบาล
ใหม่ นอกจากนี้ ปี 2561 ยังเป็นปีของการเร่งด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมด้วย อย่างไรก็ตาม 
เยอรมนีอาจต้องเผชิญกับปัญหาบางประการ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่อาจเพ่ิมสูงขึ้นจากการที่เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวประกอบ
กับสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มสูงขึ้น  
 
ฝรั่งเศส 

ผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของฝรั่งเศสในปัจจุบันของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยน
รูปแบบเศรษฐกิจและระบบสังคมเพ่ือท าให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่ง่ายส าหรับการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจและน่าดึงดูด
มากขึ้นส าหรับนักลงทุน ท าให้ในปี 2560 เศรษฐกิจของฝรั่งเศสขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ 6 ปี อัน
เป็นผลมาจากแผนการสนับสนุนธุรกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาล นอกจากนี้ ยังท าให้ตัวเลขการว่างงานของประเทศต่ าสุด
นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาด้วย ซึ่งสภาวะที่ดีขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นทั่วยุโรป ใน
การนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะเติบโตอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 2.0  
 
สหราชอาณาจักร 

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในปี 2560 เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี และมี
ลักษณะแกว่งตัวขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละไตรมาส โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2560 นี้ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้าซึ่งเติบโต
อยู่ที่ร้อยละ 1.9 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหราช
อาณาจักรในปี 2561 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งจะชะลอตัวลงจากปีนี้ จากสาเหตุความไม่แน่นอนของการออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ที่ยังอยู่ในช่วงของการเจรจา ท าให้นักลงทุนในประเทศชะลอการลงทุนลง 
เพ่ือรอดูความชัดเจน ส่งผลให้ปริมาณความต้องการสินค้าในประเทศชะลอตัวลงตามไปด้วย ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่
อยู่สูงกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England: BoE) ท าให้การใช้จ่ายเพ่ือการ
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บริโภคของประชาชนลดลง แมว้่าเศรษฐกิจโลกและนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคของสหราชอาณาจักรจะแข็งแกร่งก็ตาม 
นอกจากนี้ หนี้สาธารณะที่สูงถึงร้อยละ 87 ของ GDP ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราช
อาณาจักรในปีหน้าต่อไป 
 
เนเธอร์แลนด์ 

เศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์ในปี 2560 ขยายตัวขึ้นร้อยละ 3.2 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดและเป็นครั้งแรกที่เติบโต
เกินร้อยละ 3 นับต้ังแต่วิกฤติการเงินเมื่อปี 2550 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีปัจจัยมา
จากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก โดยมีคู่ค้าส าคัญ ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม จีน สหราช
อาณาจักร และฝรั่งเศส ประกอบกับอัตราการว่างงานที่ลดลงจากร้อยละ 6 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 4.9 ซึ่งนับว่าเป็น  
ตัวเลขที่ต่ าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2550 เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพอีก เช่น    
ดุลการคลังของรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 0.5 หนี้สาธารณะลดลงเหลือร้อยละ 56 ของ GDP เป็นต้น 
            ส าหรับแนวโน้มทางเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ในปี 2561 นั้น การส่งออกและการบริโภคที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ยังคงเติบโตต่อไปได้
ที่ร้อยละ 3.1 อัตราการว่างงานจะลดลงเหลือร้อยละ 4.9 ดุลการคลังของรัฐบาลจะคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และหนี้
สาธารณะจะคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 56 ของ GDP       
 

 ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปในช่วงปี 2560 
 การลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปในต่างประเทศ ช่วงครึ่งแรกของปี 2560 มีมูลค่า 241 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ที่มีมูลค่า 273 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ การลงทุนโดยตรงจากประเทศหลัก สรุปได้ดังนี้  

 - การลงทุนจากสหราชอาณาจักรเพ่ิมขึ้นจาก -1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 50 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ  

 - การลงทุนจากเบลเยียมลดลงจาก 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
 - การลงทุนจากเนเธอร์แลนด์ลดลงจาก 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 - การลงทุนจากฝรั่งเศสลดลงจาก 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ -3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 - การลงทุนจากโรมาเนียในปี 2560 มีมูลค่า 736 ล้านยูโร เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.2 อย่างไรก็

ตาม แม้ว่าการลงทุนในต่างประเทศของโรมาเนียจะเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยังถือว่าเป็นมูลค่าที่ต่ าที่สุดในสหภาพยุโรป   
ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตกที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าลงทุนมากที่สุด คือ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ

เนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าลงทุนมาก
ที่สุด คือ รัสเซีย คาซัคสถาน และโปแลนด์ ตามล าดับ 

 

 ภาวะการลงทุนของสหภาพยุโรปในไทย 
 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากสหภาพยุโรปในไทยในช่วงปี 2560 
(มกราคม - ธันวาคม) มีมูลค่า 40,974.31 ล้านบาท ในขณะที่การลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศอ่ืนๆ ทั้งหมดมีมูลค่า 
267,246.19 ล้านบาท 
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 วิเคราะห์ภาวะการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 - ที่ผ่านมา (ช่วงปี 2557 - 2559) การลงทุนของสหภาพยุโรปในไทยส่วนใหญ่อยู่ในกิจการบริการและ
สาธารณูปโภค โดยมีบริษัทของสหภาพยุโรปรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในไทยอยู่แล้ว เช่น บริษัท อาวาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(AVAR (THAILAND) COMPANY LIMITED) ลงทุนในกิจการสวนสนุก  บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จ ากัด  (THAI 
AVIATION SERVICES COMPANY LIMITED) ลงทุนในกิจการขนส่งทางอากาศ เป็นต้น โดยในปี 2560 กิจการบริการ
และสาธารณูปโภคยังคงเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนของสหภาพยุโรปมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งโครงการของ 
บริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้งส์ จ ากัด ประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด  
 - อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์จากสถิติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ช่วงปี 2557 - 2559) จะเห็นได้ว่า โครงการของ
สหภาพยุโรปที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยเฉพาะใน
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในปีที่ผ่านมานี้ (ปี 2560) โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนกลับพบมากในกิจการ
พัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลของรัฐบาลไทย อันจะก่อให้เกิดธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์  โดยจัดรวมอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามการแบ่งหมวดของส านักงาน ซึ่งการลงทุนในสาขานี้ที่เพ่ิมมากขึ้น
จะช่วยยกระดับการค้าปลีกของไทยให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออ านวยต่อการเริ่มต้นท าธุรกิจ (Start-Up) ส าหรับผู้บริ โภคในประเทศ และช่วยดึงดูด
ผู้ประกอบการ E-commerce ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในไทยเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 - ในปี 2560 จ านวนของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามนโยบายของรัฐบาล มีจ านวนทั้งสิ้น 72 โครงการ มูลค่ารวม 22,614.30 ล้านบาท โดยโครงการที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมฯ ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีมากที่สุดถึง 37 โครงการ มูลค่ารวม 279 ล้านบาท เช่น กิจการให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Services) และกิจการซอฟต์แวร์ แต่หากมองในแง่ของมูลค่าเงินลงทุน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดถึง 12,435.4 ล้านบาท ด้วยจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เพียง 4 โครงการ
เท่านั้น  
 - ในปี 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  
  (1) ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีจ านวน 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 428.26 ล้านบาท ซึ่งในจ านวนนี้ เป็นโครงการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 โครงการ ประกอบด้วย ดิจิทัล 2 โครงการ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1 โครงการ และยานยนต์ 1 
โครงการ  
  (2) ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  มีจ านวน 8 
โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 30,840.80 ล้านบาท ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 
โครงการ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 3 โครงการ และอุตสาหกรรมเบา 1 โครงการ  
  (3) ภายใต้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) มีจ านวน 2 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุนรวม 989.85 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1 โครงการ  
 

_________________________ 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนในประเทศไทยปี 2560 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ข้ันค ำขอสทุธิ 
 

ในด้านปริมาณ                                                  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก

อาเซียนในปี 2560 (ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวน 120 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 8.24 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติ

ทั้งหมด และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 54,979.26 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.89 ของเงินลงทุนจากต่างชาติ

ทั้งหมด  

o โครงการลงทุนอยู่ในสาขาบริการและสาธารณูปโภคมาก

ที่สุดจ านวน 62 โครงการ รองลงมา ได้แก่ สาขา

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 31 โครงการ และสาขา

โลหะขั้นมูลฐาน 9 โครงการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น การ

ผลิต Solar Modules and Solar cell กิจการขนส่งทาง

อากาศ กิจการผลิต Sanitary Ware กิจการโรงแรม 

กิจการเรือบรรทุกสินค้าเหลว และการผลิตวาล์วไฟฟ้าที่

ควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ (ไอดี) เป็นต้น 

o ด้านปริมาณเงินลงทุน กิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูง 

ได้แก่ กิจการขนส่งทางอากาศของสายการบินนกสกู๊ต 

12 ,457 ล้านบาท กิจการผลิต Solar modules and 

solar cell 8,292 ล้านบาท กิจการโรงแรม 1,150 ล้าน

บาท และกิจการผลิตครีมเทียมข้นหวาน 1,476 ล้านบาท 

o กิจการเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากอาเซียน

ตามนโยบายรัฐบาล มีจ านวน 48 โครงการ มูลค่าการ

ลงทุนรวม 19,804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.02 ของ

เงินลงทุนจากอาเซียนทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการ

เศรษฐกิจดิจิทัล 22 โครงการ  

 

 

                                                             
 
 

                                                                      1. 
 
 
 
 
 

จ ำนวนโครงกำร มลูคำ่

ขอรับกำรสง่เสรมิ ลำ้นบำท

อำเซยีน 120 (รอ้ยละ 8.24) 54,979.26 (รอ้ยละ 6.89)

โครงกำรทัง้หมด 1,457 797,978.22  

 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

           

          
             

             
     

              
            
     

              
     

       
           

      

              
      

 

มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

           

          
             

             
     

              
            
     

              
     

       
           

      

              
      

 

 

โครงการจากอาเซียน แยกตามกลุ่มกจิการเป้าหมาย 

กิจการเป้าหมาย จ านวน เงินลงทุน

โครงการ (ล้านบาท)

ยานยนต์และช้ินส่วน 5
3,249

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 6
1,766

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 9
11,124

เกษตรแปรรูป 2
227

ท่องเที่ยว 4
3,353

ดิจิทัล 22
85.8

รวม 48 19,805
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ข

o โครงการจากอาเซียนที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 มีจ านวน 
106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของจ านวนโครงการ
ต่างชาติที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 
35,928.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.75 ของเงิน
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริการและ
สาธารณูปโภค จ านวน 60 โครงการ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 26 โครงการ ผลิตภัณฑ์โลหะและ
อุปกรณ์ขนส่ง 9 โครงการ เช่น ขนส่งทางอากาศ ผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงชีวมวล ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น คอนโซลหน้า 
ผลิต Inverter กิจการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือ กิจการ
ส านักงานใหญ่ข้ามชาติ E-commerce กิจการสนับสนุน
การค้าและการลงทุน และกิจการศูนย์กระจายสินค้าที่
ทันสมัย เป็นต้น 

o หมวดกิจการที่มีการลงทุนสูง ได้แก่ โครงการขนส่งทาง
อากาศของไทย ไลอ้อน เมนทารี ไทย แอร์ เอเชีย และ 
นกสกู้ต มูลค่าลงทุนรวม 18.975 ล้านบาท กิจการโรงแรม 
1,039 ล้านบาท กิจการผลิตฝาสูบ 740 ล้านบาท และ
โครงการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 190 ล้านบาท 

ประโยชน์ของโครงการ 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติจากอาเซียนทั้งหมด หากด าเนินการ

เต็มโครงการ คาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมกว่า 4 ,700 
ต าแหน่ง ทั้งระดับแรงงาน และระดับเชี่ยวชาญ รวมทั้งมี
การใช้วัสดุในประเทศ เช่น ยางธรรมชาติ ชิ้นส่วนโลหะ 
สารเคมี เป็นต้น และมีการใช้เครื่องจักรใหม่ภายในประเทศ 
อุปกรณ์ส านักงาน ซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการ
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและจ าหน่าย
ชิ้นส่วนภายในประเทศ 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                

 

จ ำนวนโครงกำร มลูคำ่

ไดรั้บอนุมัติ ลำ้นบำท

อำเซยีน 106 (รอ้ยละ 8.64) 35,928.13(รอ้ยละ 5.75)

โครงกำรทัง้หมด 1,227 625,076.92  

 

จ านวนโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 

           

          
             

             
     

              
            
     

              
     

       
           

      

              
      

 

 

มูลค่าโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 

           

          
             

             
     

              
            
     

              
     

       
           

      

              
     

 
 

ขั้นอนุมัติ 
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1. ภาวะเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2560  

 
แผนภูมิล าดับที่ 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนปี 2560 

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

จากตารางแสดงให้เห็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยพบว่ากลุ่ม
ประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวสูง เช่น เมียนมา กัมพูชา และลาว เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เช่น 
การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ การบริโภคของ
ภาครัฐและเอกชน และปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้มีการเปิด
ตลาดแบบเสรีมากข้ึน  

ในขณะที่บางประเทศ เช่น ไทย เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น และจากการที่รัฐเร่งให้มีการลงทุนใน
โครงการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่หลายโครงการ น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ 

   

 

 
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         33



ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของอาเซียน  

1. การลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียน : ในปี 2560 การลงทุนจากต่างประเทศมายังอาเซียน อยู่ที่
ประมาณ 126 พันล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปีที่ผ่านมาที่จ านวน 96.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงนับว่าการลงทุนใน
ภูมิภาคเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน  

ประเทศผู้ลงทุนหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อินเดีย 

ประเทศหลักที่รับการลงทุน ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม 

ประเภทธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เลือกอาเซียนเป็นฐานการผลิตและขยายกิจการ ยกตัวอย่างเช่น 

▪ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์จากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เยอรมนี สวีเดน 
สหราชอาณาจักร ได้ขยายฐานการผลิตไปยังหลายประเทศในอาเซียน เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม โดย
ประเภทธุรกิจก็มีความหลากหลายและน่าสนใจ เช่น Honda เปิดศูนย์ทดสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในไทย 
BMW ที่เปิดสายการผลิตใหม่ตอบรับการขยายตัวของตลาดในไทย Mitsubishi ที่เปิดโรงงานในอินโดนีเซีย ซึ่ง
แนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ถึงการขยายตัวของตลาดยานยนต์ในภูมิภาค การตื่นตัวต่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของยานยนต์
แบบใหม่ รวมทั้งสายการผลิตที่เข้มแข็งมากขึ้นภายในภูมิภาค 

ตารางท่ี 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลงทุนในอาเซียนในปี 2560 

 

 

  

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงยอดการผลิตรถยนต์ในบางประเทศที่เพ่ิมขึ้นและ
ลดลง ตัวอย่างเช่น  เวียดนาม ที่ยอดการผลิตลดลง 8 % โดยปัจจัยหนึ่งเป็นผลมาจากท่ีผู้ประกอบการรถยนต์ที่ตั้งฐาน
ประกอบรถในเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็น โตโยต้าหรือฮอนด้า ที่ลดก าลังการผลิตลงเพ่ือรอดูทิศทางกฎหมายใหม่ของ
เวียดนาม เช่น Decree 16 เป็นต้น   

ตารางท่ี 2 : ยอดการผลิตรถยนต์จากประเทศหลักในอาเซียนเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560 
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▪ กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร ประกันภัยใน

ภูมิภาค เป็นข้อบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาคเติบโตอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นกลุ่มธุรกิจ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวก เช่น HSBC, BNP Paribas และ AXA ที่ขยายธุรกิจในบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

ตารางท่ี 3 : กลุ่มธุรกิจการเงินที่ลงทุนในอาเซียน 

ที่มา : Asian Investment report 2017  

นอกจากนี้ เหตุผลหลักๆ ในการเข้ามาลงทุนในอาเซียนของนักลงทุน ได้แก่  

1. การแสวงหาตลาด (Market – seeking) : นอกจากท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ้างงาน        

การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ยังก่อให้เกิดการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้า งพ้ืนฐาน รวมทั้งธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เอ้ือต่อธุรกิจอื่นๆ เช่น กลุ่ม Siemens (เยอรมนี) และ Alstom (ฝรั่งเศส) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุปกรณ์

ส าหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้เข้ามาลงทุนยังหลายประเทศในอาเซียน 

Scania AB ( Volkawagen group) มีแผนตั้งส านักงานภูมิภาคในไทยเพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจโซลูชั่นส าหรับ

รถขนส่งแบรนด์ของตนเองในเอเชีย 

Tesco, Ikea ผู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าตกแต่งบ้าน เปิดสาขาในหลายประเทศ เพ่ือรองรับการ

ใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีก าลังซื้อมากข้ึน  

กรณีศึกษาของ IKEA ที่ได้เปิดสาขาเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่บางใหญ่ จ.นนทบุรี นับเป็นสาขาของ IKEA     

ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยพ้ืนที่กว่า 50,278 ตร.ม. ตั้งอยู่ติดกับเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต โดยเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด

ของเซ็นทรัลด้วย ซึ่งนับตั้งแต่การเปิดตัวของ 2 ห้างดังกล่าว ท าให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนตามมา ราคาที่ดินสูงขึ้น 

มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จ านวนมาก ร้านค้าต่างๆ ที่เปิดอยู่โดยรอบเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีผู้ใช้งานระบบคมนาคม

ขนส่งทั้งทางบกและทางรางมากขึ้นด้วย 

2. การแสวงหาทรัพยากร (Resource – seeking) : บริษัทด้านปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติ เช่น BG Group, 

Shell และ Total ได้เข้ามาตั้งสาขาในอาเซียนแล้ว เนื่องจากอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังขาด

การลงทุนและเทคโนโลยี จึงเป็นโอกาสส าหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว 

3. การบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency – seeking) : ได้แก่ แรงงานจ านวนมากที่มีค่าแรง

ถูก หรือการรวมตัวเป็น Cluster เพ่ือประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการต้นทุน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่

ลงทุนในอาเซียนเนื่องจากมีห่วงโซ่การผลิตอยู่เดิม ท าให้สามารถผลิตเพ่ือป้อนตลาดภายในอาเซียนและการใช้เป็นฐาน

การผลิตเพ่ือส่งออกได้ด้วย 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         35



4.  Strategic asset – seeking : บางกิจการต้องการลงทุนในพ้ืนที่ๆ มีความพร้อมทั้งในด้านการคมนาคม
ขนส่ง การสื่อสาร การจัดหาอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เช่น  Delphi พัฒนารถยนต์อัตโนมัติใน
สิงคโปร์ GlaxoSmithkline, Dyson เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาในสิงคโปร์ Honda เปิดศูนย์ทดสอบในไทย Astra 
Daihatsu เปิดศูนย์วิจัยในอินโดนีเซีย เป็นต้น 

2. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนของอาเซียนในไทยปี 2560 

     1. ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

จากตารางแสดงตัวเลขเงินลงทุนสุทธิจากอาเซียนมายังประเทศไทย โดยตัวเลขเงินลงทุนสุทธิในปี 2560 อยู่ใน

ทิศทางบวก ในขณะที่ มกราคม 2561 แสดงตัวเลขติดลบ โดยเฉพาะจากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่ง

ตามความหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อาจมีการลดเงินลงทุนลงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

บางอย่าง เช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้น การถอนเงินลงทุน และการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือ รวมทั้งในช่วงปลายปี มี

การสรุปบัญชีของผู้ประกอบการ จึงถือเป็นกิจกรรมปกติในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งหากช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเหตุการณ์ที่

กระทบการลงทุนแบบมีนัยยะส าคัญเชิงลบ ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล และควรดูแนวโน้มในเดือนถัดไปประกอบ 

                             ตารางท่ี 4 : เงินลงทุนสุทธิของอาเซียนในไทย 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

จ านวนโครงการลงทุนจากอาเซียนที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 มีจ านวน 106 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 

35,928.13 ล้านบาท โดยมีตัวอย่างโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ดังนี้     

• Nokscoot Airlines Company Limited โดยหุ้นไทยร้อยละ 51 และสิงคโปร์ร้อยละ 49 ในกิจการ
ขนส่งทางอากาศ มูลค่าการลงทุน 6,578 ล้านบาท 

• TETRA PAK (THAILAND) LIMITED เป็นหุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น ลงทุนในกิจการผลิตฝาพลาสติกส าหรับ
บรรจุภัณฑ์ชนิดปลอดเชื้อ มูลค่าการลงทุน 1,490 ล้านบาท 

• THAI AIRASIA COMPANY LIMITED หุ้นไทยร้อยละ 55 มาเลเซียร้อยละ 45 ลงทุนในกิจการขนส่ง
ทางอากาศ 1,414 ล้านบาท 

• THAI LION MENTARI COMPANY LIMITED หุ้นไทยร้อยละ 51 อินโดนีเซียร้อยละ 49 ลงทุนใน
กิจการขนส่งทางอากาศ 1,161 ล้านบาท    

                                                  

ม.ค. 2561 pธ.ค. 2560 pพ.ย. 2560 pต.ค. 2560 pก.ย. 2560 pส.ค. 2560 p

อำเซยีน -1643.67 5875.76 3051.27 7588.73 2018.82 -334.06

   บรูไน 0.15 2.23 1.93 1.89 2.88 3.23

   กัมพูชำ 26.59 234 49.76 46.2 6.29 14.21

   อนิโดนเีซยี -117.1 79.76 -42.09 -131.47 855.72 -764.34

   ลำว 14.18 26.75 19.82 18.74 -0.13 4.18

   มำเลเซยี -172.64 -1000.89 716.92 777.85 -1207.13 569.57

   เมยีนมำร์ 0 2.37 1.33 1.15 -1.14 -0.66

   ฟิลปิปินส์ -85.15 -215.58 -354.83 321.86 50.87 103.45

   สงิคโปร์ -1310.94 6743.97 2657.39 6551.53 2311.19 -264.52

   เวยีดนำม 1.25 3.16 1.03 0.97 0.26 0.83
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สิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับ 1 ในอาเซียน โดยมีโครงการลงทุน เช่น  

- โครงการให้บริการเดินเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ น้ ามัน ขนาด 4,800 เดทเวทตัน โดย
จะให้บริการจากศรีราชาไปยังกัมพูชา  

- โครงการเรือบรรทุกสินค้าเหลว ขนาดระวางบรรทุก 3 ,200 เดทเวทตัน ที่จะให้บริการในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

โดยโครงการเหล่านี้ ตามความเห็นของกรมเจ้าท่า จะเป็นการช่วยเสริมระวางกองเรือพาณิชย์ไทย
ประเภทเรือบรรทุกสินค้าเหลวให้มีระวางบรรทุกรวมเพ่ิมขึ้น และเกิดการจ้างงานลูกเรือไทยเข้าปฏิบัติงานบนเรือ 
และยังก่อให้เกิดกิจการต่อเนื่อง เช่น กิจการอู่ต่อเรือ กิจการท่าเรือ และประกันภัยทางทะเล 

- กิจการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เน้นความใกล้ชิดสถานที่ท่องเที่ยว เช่น หาดป่าตอง เป็นต้น 

- กิจการผลิตฝาพลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดปลอดเชื้อ (ASEPTIC PACKAGING) ซึ่งจะจ าหน่ายใน
ประเทศร้อยละ 24 ให้กับผู้ผลิตนมและน้ าผลไม้ และส่งออกร้อยละ 76 โดยปัจจุบัน มีผู้ผลิตฝา
พลาสติกชนิดนี้ในโลกเพียง 3 ราย ได้แก่  TETRAPAK (สวีเดน) SIG COMBIBLOC (สหรัฐอเมริกา) 
IPI – COESIA GROUP (อิตาลี) 

    นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ เช่น 

- โครงการผลิตครีมเทียมข้นหวาน นมข้นหวาน จากมาเลเซีย เงินลงทุน 1,476 ล้านบาท 

- กิจการปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์จากอินโดนีเซีย เงินลงทุน 70 ล้านบาท 

 

    โครงการลงทุนที่น่าจับตามองในอนาคตของประเทศหลักในอาเซียน 

ไทย 

- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน : เป็นโครงการรถไฟที่จะเชื่อมระหว่างสนามบินดอน
เมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) สามารถสร้างผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง มูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการลดระยะเวลาการเดินทาง ลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ลดอุบัติเหตุ และลดมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงภาษีเข้ารัฐเพ่ิมเติม คิดเป็นมูลค่ากว่า 650,000 ล้านบาท  (ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม) 

 

 

 

โครงการลงทุนสูงจากอาเซียนในล าดับต้นๆ เป็นกิจการขนส่งทางอากาศ หรือให้บริการสายการบิน เพือ่ตอบรับการ
ขยายเส้นทางบิน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุน่ เกาหลี ออสเตรเลีย รวมทั้งตลาดใหม่ เช่น 
ยุโรป หรือเส้นทางไปยังเมืองรองภายในประเทศจากฮับของแต่ละสายการบิน จึงถือเป็นการอ านวยความสะดวกใน
การขนส่งคน และสินค้าไปในตัว  
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รูปภาพที่ 1. รูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.bltbangkok.com 

การลงทุนจะใช้รูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ Public  - Private Partnership โดยมีการแบ่ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ชัดเจน  

                                       รูปภาพที่ 2 : เส้นทางรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

ที่มา : : http://www.bltbangkok.com 

ณ ปัจจุบัน โครงการจะเปิดประมูลเดือน พฤษภาคม 2561 ซึ่งโครงการจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหลายๆ 

ส่วนประกอบกัน เช่น การออกแบบก่อสร้างระบบโครงสร้างต่างๆ การเดินรถ ระบบอาณัตสัญญาณ การบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ และระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น  

โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจ เช่น กลุ่มปตท. กลุ่มซีพี อิตาเลียนไทย ซิโนไทย ช.การช่าง BTS บริษัทจีนผู้เชี่ยวชาญ

ด้านระบบราง และบริษัทยุโรป เป็นต้น 
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ศักยภาพของโครงการและผลกระทบต่อการลงทุนของอาเซียนในอนาคต 

• โครงการรถไฟ 3 สนามบิน เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 3 สนามบิน ซึ่งนอกจากจะช่วย

เคลื่อนย้ายคนแล้ว ยังช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วย ซึ่งหากโครงการเกิดขึ้นได้ จะช่วยอ านวย

ความสะดวกในด้านการขนส่ง มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจขนส่งอ่ืนๆ ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟ 

ไม่ว่าจะเป็นการขยายฝูงบินส าหรับการขนส่งสินค้า ขยายท่าเรือ และกองเรือพาณิชย์ด้วย  ซึ่ง

หากพิจาณาเส้นทางที่รถไฟผ่าน จะพบว่าผ่านแหลมฉบัง สัตหีบ มาบตาพุด ซึ่งล้วนเป็ นจุด

ยุทธศาสตร์ทางเรือ 

• ระบบขนส่งที่สามารถเอ้ือต่อการขนทั้งคน และสินค้าจ านวนมากได้ จะเป็นประโยชน์กับประเทศ

เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเป็นการเชื่อมต่อกับเมืองหลวงแล้ว ยังเชื่อมต่อกับจังหวัดที่ติดกับ

ทะเลด้วย 

• การลงทุนในระบบดิจิทัลมากขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก เช่น การผ่านจุดตรวจต่างๆ  

• การขยายพ้ืนที่ส าหรับการจัดแสดงสินค้า เช่น พ้ืนที่มักกะสัน ซึ่งชนะการประมูลจะได้รับสิทธิใน

การบริหารพื้นที่ไปด้วย โดยพ้ืนที่ดังกล่าวถูกวางไว้ส าหรับเป็นศูนย์การประชุม และศูนย์จัดแสดง

สินค้า เป็นโอกาสส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น  โรงแรม ที่พักอาศัย ธุรกิจสนับสนุนด้าน

การค้า การลงทุน การขนส่ง  

• จีนให้ความสนใจโครงการนี้ เพราะมองเห็นศักยภาพในการเชื่อมต่อกับโครงการ One Belt One 

Road หรือโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของจีน ซี่งถือเป็นโครงการเชื่อมต่อการขนส่ง

ระดับโลก (เริ่มจากพรมแดนซินเกียง ทางตะวันตกของจีน ผ่านคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และ

เติร์กเมนิสถาน ข้ามอิหร่านและตุรกี ที่ตุรกีเส้นทางจะเปลี่ยนทิศขึ้นไปทางเหนือไปยังมอสโคว์ 

แล้วต่อไปยัง ดุสเบิร์ก (Duisburg) รอตเทอร์ดาม และไปบรรจบกับเส้นทางสายไหมทางทะเลที่

เมืองเวนิส เส้นทางทะเลเริ่มจากเมืองท่าจีนตอนใต้ มุ่งสู่กัวลาลัมเปอร์ กัลกัตตา โคลอมโบ 

ไนโรบี ทะเลแดง คลองสุเอซ กรีซ และเวนิส) ท าให้จีนสนใจลงทุนในโครงการต่างๆ ของประเทศ

ที่อยู่ในแนวเส้นทาง ซึ่งหากไทยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางของจีนได้ ก็จะเป็นประโยชน์กับ

ประเทศไทยมากเช่นเดียวกันในอนาคต 

 

สิงคโปร์ 

สิงคโปร์มีแผนพัฒนาประชาชนในประเทศให้เข้าถึงระบบขนส่งที่ทันสมัย โดย Land Transport 

Authority ไดต้ั้งเป้าว่าในปี 2030 จะพัฒนาเส้นทางขนส่งผู้โดยสารทางรางให้ได้ถึง 360 Km ซึ่งจะมากกว่าโตเกียวและ

ฮ่องกง โดยจะท าให้ประชาชน 8 ใน 10 ครัวเรือน สามารถเดินไปถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดไม่เกิน 10 นาที 

โดยโครงการที่อยู่ในแผนดังกล่าว จะเป็นการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า MRT (Mass Rapid Transit) 

และ LRT (Light Rail Transit) เส้นทาง Thomson – East Coast Line, Circle line 6 และ North East line 

ในอนาคตจะเพ่ิมเส้นทางใหม่ 2 เส้นทาง ได้แก่ The Cross Island Line และ Jurong Region Line 
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   รูปภาพที่ 3 : เส้นทาง MRT ของสิงคโปร์ในปี 2020 

 

 

 

 

 

 ที่มา: https://propertyforesight.wordpress.com/2008/01/31/govt-to-accelerate-mrt-expansion/ 

โดยแผนการพัฒนาระบบรางในครั้งนี้ จะควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานในจุดเชื่อมต่อการขนส่งอ่ืนๆ 

เช่น ทางขึ้นลงส าหรับผู้ใช้รถเข็น ผู้สูงอายุ และรถเข็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมล์ จุดรอรถแท็กซี่ ทางขึ้น - ลง

รถไฟฟ้า จุดจอดรถ เป็นต้น  

นอกจากนี้ โครงการอ่ืนที่น่าสนใจลงทุนในสิงคโปร์ เช่น การประกันภัย เนื่องมาจากเหตุการณ์ภัย

ธรรมชาติที่มากข้ึนในรอบปีที่ผ่านมา ท าให้ชาวสิงคโปร์ให้ความสนใจท าประกันภัยมากขึ้นไปด้วย 

 

มาเลเซีย 

  มาเลเซีย : มาเลเซียต้องการให้ประเทศเป็นฮับส าหรับการให้บริการ จะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆ ให้

ความสนใจเปิดสาขาในมาเลเซีย ยกตัวอย่างเช่น  

• B. Braun ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ มีฐานการผลิตและการวิจัยและพัฒนาที่

เมืองปีนัง 

• McDermott ผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติ ย้ายสาขาจากสิงคโปร์มายัง

กัวลาลัมเปอร์ เพ่ือให้บริการบริษัทในเครือใน 7 ประเทศในอาเซียน 

• HUAWEI มีศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนอยู่ที่ Cyberjava, 

Selanger เพ่ือให้บริการกว่า 100 ประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากจีน 

• BMW เปิดศูนย์กระจายชิ้นส่วนที่เมอืง Senai เพ่ือให้บริการ 23 ประเทศ 

•  Nestle เปิดศูนย์จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ Nestrade ที่กัวลาลัมเปอร์ โดยจะเป็นจัดหาสินค้าและ

วัตถุดิบเพ่ือให้บริการ 100 ประเทศ 

• Honeywell ผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านการบิน ปิโตรเคมี เทคโนโลยีด้านอาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย เปิดศูนย์จัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนในกัวลาลัมเปอร์เพ่ือให้บริการ 100 ประเทศ 

• IKEA เปิดสาขาใน Selangor นับเป็น 1 ในสาขาท่ีใหญ่ที่สุดของ IKEA  
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อินโดนีเซีย 

  อินโดนีเซียเน้นการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ท่าเรือ ถนน รถไฟฟ้า ทางด่วน การจัดเก็บขยะ การบริหารจัดการน้ า 
การสร้างโรงพยาบาล และทัณฑสถานบ าบัด เป็นต้น 

  ตัวอย่างโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการ 

• Bandar Lampung Water Supply : โครงการจัดการน้ าเพ่ือให้ได้มาตรฐานส าหรับการ
อุปโภคบริโภค ในเขตเมือง Bandar Lampung  

• Development of Kabil Port : โครงการพัฒนาท่าเรือเพ่ือขยายการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
ใน Malacca Strait Corridor 

• Development of Kuala Tanjung International Hub Port : ถือเป็นท่าเรือระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญมาก โดยตั้งอยู่ในเขตยุทธศาสตร์ของ Malaka Strait และสามารถขนถ่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคจ านวนมากไปยัง Belawan port ด้วย 

รูปภาพที่ 4 : Kuala Tanjung International Hub Port 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Google map 

• Development of Makassar New Port : เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ Sulawesi ถือ
เป็นการพัฒนาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเนื่องจากปัจจุบันท่าเรือดังกล่าวรับจ านวนตู้สินค้าได้เต็ม
ก าลังแล้ว แต่ยังมีสินค้าอีกเป็นจ านวนมากที่ต้องรับการขนถ่าย โดยในปี 2032 คาดว่าความ
ต้องการตู้คอนเทนเนอร์จะเพ่ิมขึ้นเป็น 2.8 ล้านบีทียู (ตู้คอนเทนเนอร์ 1 บีทียู เท่ากับ 20 ฟุต) 
และสินค้าท่ัวไปที่ประมาณ 26 ล้านตัน 
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รูปภาพที่ 5 : Makassar New Port 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : https://maritimenews.id/06/l$xvl$jKx/ 

• Urban Railway City of Medan : โครงการรถไฟฟ้าที่จะเชื่อมฝั่งเหนือไปยังฝั่งใต้เมือง 

Medan ระยะทาง 19.20 กิโลเมตร 

• The 2nd Jakarta – Cikampek Toll Road: การพัฒนาทางด่วนระยะที่  2 ทางใต้ของ 

ทางด่วน Cikampek เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของประชากร 

• Final Waste Disposal Site: การพัฒนาเขตพ้ืนที่ก าจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเขต

ตะวันออกของ Java 

• Government Multi-Function Satellite: โครงการดาวเทียมของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาการ

ให้บริการประชาชนในด้านการศึกษาและความม่ันคง 

• Nusakambangan Correctional Institution: โครงการพัฒนาฑัณฑสถานที่ตั้งอยู่ที่เกาะ 

Nusakambangan ควบคู่กับการเพ่ิมกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์ โดยเกาะนี้เป็นที่ตั้งของเรือนจ า

ส าหรับนักโทษคดีร้ายแรงและคดีทางการเมือง 

• Sport Facility Papua : การพัฒนาสนามกีฬาเพ่ือให้ได้มาตรฐานระดับสากลรองรับการ

แข่งขันระดับโลกในอนาคต พร้อมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะ Complex ซึ่งจะรวมเอา

ศูนย์การค้า โรงแรม พื้นที่รับประทานอาหารไว้ด้วย ตั้งอยู่ที่ Soa Siu ใน Jayapura 

• Sam Ratulangi Teaching Hospital: โครงการพัฒนาโรงพยาบาล ซึ่งจะรวมการให้บริการ 

การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การทดสอบทางการแพทย์ด้วย ตั้งอยู่ใน Sulawesi 
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ในปี 2560 มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ลงทุนในเวียดนาม เช่น เหล็ก อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ยกตัวอย่างโครงการ ดังนี้ 

• เหล็ก รัฐบาลก าหนดให้อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการธุรกิจที่
ขยายกิจการใน เวียดนาม ได้ แก่  Posco, Fuco Steel Corporation, Vina Kyoei Steel 
Co.,Ltd, China Steel Sumikin Vietnam Joint stock Company และ Kobelco 

• อสังหาริมทรัพย์ เช่น การพัฒนาเมืองในรูปแบบ Complex 

การพัฒนาเมืองใหม่ใน Phu Yen บนพ้ืนที่ 357 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 10 ,000 ตร.ม.)     
เป็นเมืองริมทะเล พ้ืนที่จะประกอบไปด้วยรีสอร์ท โรงแรม บังกะโล ที่พักอาศัย ท่าเรือส าราญ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกและความบันเทิงริมชายหาด 

New city ใน Dong Nai : ห่างจากศูนย์กลางโฮจิมินห์ 25 กิโลเมตร ลักษณะเป็นการพัฒนา
เมืองที่สะท้อนความเป็นอยู่ และศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย ที่พัก โรงละคร พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์การประชุม อาคารราชการ อพาร์ทเม้นท์ แหล่งช้อปปิ้ง โรงพยาบาล สนามกีฬา และพ้ืนที่    
สีเขียว 

• พลังงาน : โครงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเมือง Binh Thuan เป็นหนึ่งในสี่โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานถ่านหินใน Vinh Tan Thermal Power Complex ซึ่งถือเป็นโรงผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยโครงการ 1 , 3 และ 4 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในขณะที่
โครงการ 2 ได้เปิดด าเนินการแล้ว อย่างไรก็ดี โครงการ 2 ได้รับการต่อต้านจากประชาชน
โดยรอบในเรื่องมลพิษจากฝุ่นถ่านหิน 

  รูปภาพที่ 6 : Vinh Tan 4 Thermal Power Plant 

 

 
 

 

 

 

 

               ที่มา : http://en.evn.com.vn/d6/news/Vinh-Tan-4-Thermal-Power-Plant-6-167-334.aspx 

• อิเล็กทรอนิกส์: ซัมซุงได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน Saigon Hi-tech 
park. รวมทั้งศูนย์วิจัยพัฒนาส าหรับโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual) และการรับประกันสินค้า
ส าหรับให้บริการลูกค้าใน Saigon Hi-tech park 

 

เวียดนาม 
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3. ปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยต่อการลงทุนในอาเซียน 

        อาเซียนมีความน่าสนใจ และมีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น  

1. Ease of Doing Business : อันดับความยากง่ายในการท าธุรกิจในอาเซียน โดยจาก 190 
ประเทศท่ัวโลก สิงคโปร์อยู่ล าดับที่ 2 ตามมาด้วยมาเลเซีย และไทยล าดับที่ 26 ซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ล าดับ 46 ในภาพรวมแสดงถึงบรรยากาศท่ีดีขึ้นของการท าธุรกิจในไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนอันดับขึ้นมาอีก 
20 อันดับใน 1 ปี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญ                       

                          รูปภาพที่ 7 : Ease of doing Business  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี ประเทศไทย จ ากัด 

โดยการจัดอันดับดังกล่าว ประมวลผลจากหลายๆ ด้าน เช่น การเริ่มท าธุรกิจ การได้รับใบอนุญาต

ก่อสร้าง การเข้าถึงไฟฟ้า การขอสินเชื่อ ระบบภาษี และการค้าชายแดน เป็นต้น 

2. Size of market : อาเซียนมีจ านวนประชากรประมาณ 600 ล้านคน ในจ านวนนี้ อัตราการอ่าน
ออกเขียนได้เฉลี่ยเกินร้อยละ 90  และอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด โดย
จากแผนภูมิรูปภาพ แสดงถึงอัตราผู้ใช้งานอินเตอร์เนตผ่านเครือข่าย 4G ที่บริษัท Deloitte ได้ท าการส ารวจ แสดงให้
เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของผู้ใช้งาน ซึ่งหมายถึงตลาดที่มีศักยภาพในอนาคตอันใกล้ 

 

 

จากข้อมูลของ อีซีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เมืองที่มีค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจสูงที่สุดในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ 

อยู่ที่ประมาณ 479 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน ในขณะที่เมืองที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง อยู่ที่ 

508 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน และเมืองที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลก ได้แก่ นิวยอร์ก 793 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน 

ในขณะที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ 278 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าววัดจากค่าเช่าโรงแรม 

ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ายานพาหนะ เป็นต้น 
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                    รูปภาพที่ 8 : อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G 

 

 

 

 

              ที่มา : Deloitte Global Mobile Consumer Survey  

อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าในอาเซียนยังมีประมาณร้อยละ 15 โดยเฉพาะประชากรในประเทศ
เมียนมา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  นั่นคือยังมีความต้องการการลงทุนในพลังงานเป็นจ านวนมาก ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่จะตามมา และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ซึ่งหากประชากรสามารถ
เข้าถึงน้ า ไฟ ความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะได้ทั้งหมด อาเซียนจะกลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก 

3. ระบบขนส่งและเชื่อมต่อที่มีความพร้อม : จากข้อมูลของ World Bank’s Logistics Performance 
Index อาเซียนมีระบบขนส่งอยู่ในระดับที่รับได้ โดยสิงคโปร์ อยู่ล าดับที่ 5 มาเลเซียล าดับที่ 32 ไทยล าดับที่ 45 
อินโดนีเซียล าดับที่ 63 และเวียดนามล าดับที่ 64  

โดยการจัดล าดับดังกล่าว คิดจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

- ประสิทธิภาพของการตรวจสินค้าตามจุดตรวจต่างๆ (Efficeincy of the clearance process) 

- คุณภาพของระบบสาธารณูปโภคและจุดเชื่อมต่อด้านการขนส่งสินค้า (Quality of trade and transport 
related infrastructure) 

- ทางเลือกอ่ืนๆ ส าหรับการขนส่งในราคาที่ เหมาะสม (Ease of arranging competitively priced 
shipments) 

- ความสามารถของบุคลากรและคุณภาพของบริการโลจิสติกส์ (Competence and quality of logistics 
services) 

- ความสามารถในการสอบกลับเส้นทางการขนส่งและการติดตามสถานะสินค้า (Ability to track and 
trade consignments) 

- เวลาที่สินค้าถูกส่งถึงปลายทาง (Timeliness of shipments in reaching destination within the 
scheduled or expected delivery time 

โดยจากข้อมูลของ World Bank สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับนักลงทุน คือความน่าเชื่อถือของระบบขนส่ง ที่สามารถ

สร้างความม่ันใจได้ว่าสินค้าจะถึงจุดหมายตามเวลาที่ก าหนดและอย่างปลอดภัย  

                               

 

 

 

 

 
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         45



 รูปภาพที่ 9 : Reliability Matters 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : World Bank   

4. สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน : โดยประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่

น่าสนใจ รวมทั้งการปรับปรุงระบบต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุน เช่น  

ไทย : มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนออกมาอย่างสม่ าเสมอ เช่น พรบ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ.

2560 พ.ร.บ. เพ่ิมขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 

พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีบริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้กับนักลงทุนด้วย  

สิงคโปร์ : มี Economic Expansion Incentives Act ที่ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในกิจการ

ที่ใช้กระบวนการผลิตขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง การอนุญาต

ให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100 % ในกิจการส่วนใหญ่ 

อินโดนีเซีย : มี Investment Act ที่ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้มีความดึงดูดมากขึ้น และการสร้างเขต

อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 18 แห่ง เพื่อเพ่ิมระดับการลงทุนของประเทศ 

มาเลเซีย : Promotion of Investment act ของมาเลเซีย ที่ให้สิทธิประโยชน์กับโครงการลงทุนที่

สร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อุตสาหกรรมส าหรับอนาคต เช่น การบินและอวกาศ 

และเทคโนโลยีสีเขียว 

เวียดนาม : Law on Investment ของเวียดนามให้สิทธิประโยชน์ในหลายๆ โครงการ รวมทั้ง มีการ

ปรับปรุงระเบียบพิธีศุลกากรให้เป็นสากล การเป็นศูนย์กลางผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และการให้

สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5. กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน : ระหว่างประเทศอาเซียนมีกลไกความร่วมมือ

ระหว่างกันที่จะช่วยผลักดันให้ เกิดโครงการลงทุนต่างๆ ในอนาคต  เช่น ASEAN Connectivity กล่าวถึง             

3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(1) ความเชื่อมโยงทางกายภาพ เช่น การสร้างถนน รางรถไฟ สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และ  อ่ืน ๆ 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
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(2) ความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบและการพัฒนา เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่ง  ศุลกากร ตรวจ

คนเข้าเมอืง การค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องกัน  

(3) ความเชื่อมโยงระดับประชาชน เช่น การท่องเที่ยว การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่

กันได้สะดวก การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีทักษะและขีดความสามารถสอดรับกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยมีโครงการที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ เช่น  

• เส้นทาง R 2  หรือโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม  

• สะพานมิตรภาพ 2 เชื่อมไทย-ลาว บริเวณจังหวัดมุกดาหารและสะหวันนะเขต 

• โครงการทางรถไฟสิงคโปร์-คุนหมิง  

• การสร้างระบบขนส่งทางทะเลที่เชื่อมโยง 

โดยล่าสุด มีการประชุม ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) ครั้งที่  1/2017 

ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ เมืองโซโล อินโดนีเซีย ซึ่งคณะผู้แทนไทยได้แจ้งเรื่องการก าหนด

หน่วยงานท าหน้าที่ผู้ประสานงานระดับชาติ (National Coordinator) และหน่วยงานหลักในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ (National Focal Points) ของไทย 

 

 
แหล่งอ้างอิง 

1. https://lpi.worldbank.org/international/global 
2. http://www.doingbusiness.org/rankings 
3. Asean Investment Report 2017 
4. https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-transport/mrt-and-lrt-trains.html 
5. http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20170418-114830-829029.pdf 
6. สถิติธนาคารแห่งประเทศไทย 
7. แผนภูมิและสถิติการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในประเทศไทยในปี 2560 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรง
จากเกาหลีใต้ในปี 2560 มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริม
จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
3,260.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของมูลค่า     
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 18 โครงการ หรือ   
คิดเป็นร้อยละ 69.2 ของโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้
ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 215.7 ล้านบาท (ร้อยละ 
6.6) ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 
1,000 ล้านบาท) จ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
2,252.8 ล้านบาท โดยเป็นโครงการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
69.1 ของมูลค่าการลงทุนจากเกาหลีใต้ทั้งหมด 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 42.3) 
รองลงมาคือกิจการบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 8 
โครงการ (ร้อยละ 30.8) โดยเป็นกิจการบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC) 
จ านวน 5 โครงการ รองลงมาคือสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  จ านวน 4 โครงการ       
(ร้อยละ 15.3)  

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 2,572.3     
ล้านบาท (ร้อยละ 78.9) เนื่ องจากมี โครงการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 2,252.8        
ล้านบาท ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน สาขาการลงทุน
ที่มีมูลค่าสูงรองลงมา ได้แก่ สาขากิจการบริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่ารวม 477.5 ล้านบาท (ร้อยละ 14.7) 
และสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
มูลค่ารวม 131.6 ล้านบาท (ร้อยละ 4.0) 

 

 

 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 26 (3.2%) 3,260.2 (1.2%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

818 282,696 

 
จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

 
 

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม
3.9%

แร่และเซรามิกส์
0%

อุตสาหกรรม
เบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
15.3%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

42.3%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
7.7%

บริการ
30.8%

เกษตรกรรม
1.2%

แร่และเซรามิกส์
0%

อุตสาหกรรม
เบา
0% โลหะ/

เคร่ืองจักร
4%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

78.9%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
1.2%

บริการ
14.7%
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อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการ
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.9 ของจ านวน
โครงการจากเกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด       
มีมูลค่าการลงทุนรวม 2,919.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
89.6 ของปริมาณเงินลงทุนจากเกาหลีใต้ทั้งหมด  

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเป็นกิจการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์      
มากที่สุด (6 โครงการ) รองลงมาคือกิจการในอุตสาหกรรม
ดิจิทัล (5 โครงการ) โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุน
มากที่สุดคือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่า 2,529.5
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.6 ของมูลค่าการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

o มีโครงการลงทุนจากเกาหลี ใต้ ขอรับการส่ง เสริม         
การลงทุนในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 4 
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 ของโครงการลงทุนจาก
เกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดยมี
มูลค่าการลงทุนรวม 2,274.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออก พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง 

o มีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 
โครงการ คือกิจการผลิตปลาแผ่นอบแห้ง / ปลาแผ่นและ
ปลาเส้นปรุงรส มูลค่าการลงทุน 40.3 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และโครงการลงทุนที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 1 โครงการ คือกิจการผลิต
โครงสร้างโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรม มูลค่าการลงทุน 
50 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก         

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 5 42.7 

การแพทย์ครบวงจร - - 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1 15.0 
เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ 

- - 

อากาศยาน - - 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1 292.0 

อิเล็กทรอนิกส์  6 2,529.5 

ยานยนต์ - - 

การท่องเที่ยว - - 
การแปรรูปอาหาร 1 40.3 
รวมทั้งสิ้น 14 2,919.5 
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม 

o โครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งสิ้น 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
6 ,175.5 ล้ านบาท  คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของมูลค่า          
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 
19 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.2 ของโครงการลงทุน
จากเกาหลี ใต้ทั้ งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 265.8         
ล้านบาท (ร้อยละ 4.3) ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
(มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท) จากเกาหลีใต้ ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 โครงการ  

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 
โครงการ  (ร้ อยละ 32 .3 )  โดย เป็ นกิจการ พัฒนา 
Enterprise Software แ ล ะ / ห รื อ  Digital Content 
จ านวน 4 โครงการ รองลงมาคือสาขากิจการบริการและ
สาธารณูปโภค จ านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 29) โดยเป็น
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ( International 
Trading Center: ITC) จ านวน 6 โครงการ รองลงมาคือ
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
จ านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 12.9) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 5,037.9 
ล้านบาท  (ร้อยละ 81.6 ) เนื่องจากมี โครงการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced 
Technology) จ านวน 2 โครงการ มูลค่าการลงทุน 2,522 
ล้านบาท และ 2,252.8 ล้านบาท ได้รับส่งเสริมการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 31 (4.3%) 6,175.5 (2.7%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

730 227,053 

 
   จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)    

 
                 

มูลค่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                     (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 
 
 

                                                          

 

เกษตรกรรม
6.4%

แร่และเซรา
มิกส์
9.7%

อุตสาหกรรม
เบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
12.9%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

32.3%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
9.7%

บริการ
29%

เกษตรกรรม
0.9%

แร่และเซรามิกส์
5%

อุตสาหกรรมเบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร

2.7%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

81.6%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
0.7%

บริการ
9.1%
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โครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ที่มีขนาดการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ ในป ี2560 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced 
Technology) เช่น ตู้เย็น      
เครื่องล้างจาน เครื่องปรับอากาศ  
เป็นต้น 

ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท  
สวนอุตสาหกรรมศรีราชา จ ากัด  
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง  (Advanced 
Technology) เช่น ตู้เย็น,  
เครื่องปรับอากาศ และแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) เป็นต้น 

ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท  
สวนอุตสาหกรรมศรีราชา จ ากัด  
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใหม่ อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

บริษัท ฮันอิล ฟอร์จิ้ง (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ  
(Forging Part) 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  
จังหวัดระยอง 

Mr. Jin Seob Han วิจัยและพัฒนา และผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

ใหม่ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

บริษัท ไทย แดริม พรีซิชั่น จ ากัด ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท เคพี อาร์ท เซ็นเตอร์  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ใหม่ จังหวัดชลบุร ี

บริษัท ซัง มูน ดัง จ ากัด ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน ขยาย จังหวัดชลบุร ี
บริษัท ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จ ากัด ชิ้นส่วนโลหะข้ึนรูป  

(Metal Press Parts) 
ขยาย อ าเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการจากเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้าง
รายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 107,552 ล้านบาท โดยมูลค่า
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.2) มาจากสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศท้ังสิ้น 106,668.9 ล้านบาท  

o  โครงการจากเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศคิดเป็นมูลค่า 47,932.2 ล้านบาทต่อปี โดยสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้วัตถุดิบ
ในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 46,906 ล้านบาท     
(ร้อยละ 97.9)  

 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         51



บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท จินเชิง เทคโนโลยี จ ากัด ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น 
Tempered Glass และ  
Glass Plate เป็นต้น 

ขยาย อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
ภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในป ี2560 

ในปี 2560 เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา แม้ในช่วงต้นปี เกาหลีใต้ต้องเผชิญกับ
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีจากการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ตลอดจนแรงกดดันจากจีนต่อการ
ติดตั้งระบบสกัดขีปนาวุธ (THAAD) ร่วมกับสหรัฐฯ จากข้อมูลของธนาคารแห่งเกาหลีใต้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ขยายตัวร้อยละ 3.1 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ GDP ขยายตัวร้อยละ 2.8 สอดคล้องกับ
การคาดการณ์ก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนส าคัญจากภาคการส่งออก การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนในสาขา           
ก่อสร้าง และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3.7  

แผนภูมิที่ 1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP)  
ของเกาหลีใต้ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  

 
ที่มา: Focus Economics 
 

 ในปี 2560 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคการส่งออก จากข้อมูลของ
กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ การส่งออกมีมูลค่า 573.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น
จากปี 2559 ร้อยละ 15.8  ด้านมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 478.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.7 เมือ่เปรียบเทียบ
กับปี 2559 ส่งผลให้ปี 2560 เกาหลีใต้มีมูลค่าการค้าเกินดุลอยู่ที่ 95.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญ
คือ สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 90 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เช่น ชิปหน่วยความจ า อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ประเภท Solid-State Drivers (SSDs) และหน้าจอ 
Organic Light-Emitting Diode (OLED) เป็นต้น รวมทั้งสินค้ามูลค่าสูงอ่ืนๆ เช่น สินค้าปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเหล็ก 
เป็นต้น   

 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการสร้างงานและรายได้ 
ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2559 การลงทุนในสาขาก่อสร้างที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ   
การก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับอัตราเงินเฟ้อในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 2 
อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.7 
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เมื่อเดือนธันวาคม 2560 นายคิม ดง-ยอน รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงทิศทางการด าเนินนโยบายและคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิจของรัฐบาลเกาหลีใต้ ในปี 2561 โดยรัฐบาลเกาหลีใต้จะออกมาตรการเพ่ือเน้นการสร้างงาน โดยคาดว่าจะ
สามารถเพ่ิมการจ้างงานได้ 320,000 อัตราในปี 2561 โดยจะด าเนินการควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
โดยการปรับเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ า เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประธานาธิบดีมุน แจ อิน ที่เน้นการสร้างงานและลดความ
เหลื่อมล้ า เพ่ือสร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้ นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบรรษัทขนาดใหญ่  ธุรกิจ SME กับแรงงาน และปรับปรุง
กฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และมาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  ตลอดจนเน้นกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรม โดยการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนวัตกรรม และการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนธุรกิจร่วมลงทุนด้านนวัตกรรม (Innovative venture fund)  คาดว่าในปี 2561 เศรษฐกิจของเกาหลีใต้
จะเติบโตร้อยละ 3 อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการลงทุนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เช่น การพัฒนา   
ที่อยู่อาศัย การรักษาความปลอดภัย การฟ้ืนฟูเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 2561 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจเกาหลีใต้อาจเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากธนาคาร
กลางเกาหลีใต้มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีหน้า  

ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี  2561 รัฐบาลยังคงเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตโดยมี
นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน (Growth through Innovation) และเน้นสร้างความต้องการในตลาดให้กับสินค้าที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะสินค้าประเภทโดรนในภาคเกษตรกรรมและการก่อสร้าง และรถยนต์ไร้คนขับ 
(Driverless car) ตลอดจนเน้นให้เกิดการแข่งขันเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมทั้งสนับสนุน
กองทุนร่วมลงทุนเพ่ือพัฒนา SMEs และ Startups 

 

ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ในป ี2560 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ 

ในปี 2560 การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้มีมูลค่า 22.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 
ที่มีมูลค่า 21.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 7.7 โดยมีการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงและภาคการผลิตเป็นปัจจัย
ส่งเสริม โดยมูลค่าการลงทุนส่วนมาก (ร้อยละ 41.1) เป็นการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะในสาขา IT และสาขา   
ปิโตรเคมี 

ตารางท่ี 1: มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศของเกาหลีใต้ 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) 

2557 2558 2559 2560 

มูลค่าการลงทุนรวม 

(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

19.0 20.9 21.3 22.9 

ที่มา: Ministry of Trade, Industry, and Energy Korea 
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 สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดคือสาขาบริการ มูลค่า 15.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 67.7          
ของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ทั้งหมด โดยมีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.3 จากปี 2559 โดยสาขา
บริการที่เกาหลีใต้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมากคือ การลงทุนในสาขา Big data และ Fintech รองลงมาคือภาค
การผลิต มูลค่า 7.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 31.9 ของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้
ทั้งหมด โดยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.2 จากปี 2559 สาขาการผลิตที่มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นได้แก่ เคมีภัณฑ์ หน้าจอ 
Organic Light-Emitting Diode (OLED) แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และสินค้าโลหะ      

แหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากสหภาพยุโรปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 
2559 ร้อยละ 4.5 รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา มูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 21.5 และ
ญี่ปุ่น มูลค่า 1.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 48.5 ตามล าดับ  

เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายที่จะรักษาระดับการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2561 ไว้ที่ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
เน้นดึงดูดการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ สารกึ่งตัวน า 
(Semiconductor) แบตเตอรี่ และยานยนต์ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้เติบโตด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงเน้นการส่งเสริมการลงทุนโดยให้ความส าคัญกับการจ้างงานในประเทศมากกว่ามูลค่าเงิน
ลงทุน โดยการจัดกิจกรรมการจัดหางาน (Job fair) ให้กับบริษัทต่างชาติ ตลอดจนให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของ   
นักลงทุนต่างชาติในเกาหลีใต้  

 

2. การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ 

 การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ในปี 2560 มีมูลค่า 43.70 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
11.8 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 39.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ    

 ตารางท่ี 2: มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของเกาหลีใต้  

การลงทุนโดยตรงในประเทศ 

(ODI) 

2556 2557 2558 2559 2560 

มูลค่าการลงทุนรวม 

(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

30.78 28.49 30.29 39.10 43.70 

ที่มา: International Economic Cooperation Division, Ministry of Strategy and Finance Korea  

 

 ในปี 2560 สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดคือภาคการบริการทางการเงินและประกันภัย  มูลค่า 12.7          
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 29.1 ของมูลค่าการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ทั้งหมด รองลงมาคือ
ภาคการค้าส่งและค้าปลีก มูลค่า 9.56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 21.9) และภาคการผลิต มูลค่า 7.84 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 17.9) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ภาคสิ่งพิมพ์และการสื่อสารมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน
สูงสุดที่ร้อยละ 72.3 จากปี 2559 ที่มีมูลค่าการลงทุน 1.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเป็น 2.31 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2560 ส่วนสาขาอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนลดลงสูงสุดที่ร้อยละ 43.3 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า
การลงทุน 6.62 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเป็น 3.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 
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ตารางท่ี 3: สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 สาขา 

อันดับที่ สาขา มูลค่าการลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  2560 2559 1การเปลี่ยนแปลง
(%) 

1. การบริการทางการเงิน
และประกันภัย 

12.70 8.61 +47.5 

2. การค้าส่งและค้าปลีก 9.56 5.80 +64.9 

3. การผลิต 7.84 8.12 -3.4 

4. อสังหาริมทรัพย์ 3.76 6.62 -43.3 

5. สิ่งพิมพ์และการสื่อสาร 2.31 1.34 +72.3 

ที่มา: International Economic Cooperation Division, Ministry of Strategy and Finance Korea  

 ผู้รับการลงทุนจากเกาหลีใต้สูงสุดคือสหรัฐอเมริกา มูลค่า 15.29 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.8 
จากปี 2559 รองลงมาคือฮ่องกง มูลค่า 2.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90.2 จากปี 2559 รองลงมาคือจีน 
มูลค่า 2.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเวียดนาม มูลค่า 1.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการลงทุนของเกาหลีใต้ในจีน
และเวียดนามมีมูลค่าลดลงร้อยละ 11.9 และร้อยละ 17.5 จากปี 2559 ตามล าดับ  

 

 3. ภาวะการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2560 มีเงินลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ไหลเข้าสุทธิ 4,866.57     
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ อยู่ที่ 998.85 ล้านบาท โดยเงินลงทุนไหลเข้ามาก
ที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 4 อยู่ท่ี 4,438.37 ล้านบาท  

ตารางท่ี 4: เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากเกาหลีใต้ ในป ี2560 (ล้านบาท) 

2560 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม รวม 

1,317.48 792.97 -1,682.24 4,438.37 4,866.57 998.85 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 

 

 
 

1 เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 
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 4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – ปี 2560) การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจะอยู่ใน
สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.4 ของจ านวนโครงการจากเกาหลีใต้ที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดยการลงทุนอยู่ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด เนื่องจากมีบริษัท
เกาหลีรายใหญ่ลงทุนในไทยอยู่แล้ว เช่น บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น ในปี 2560 สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงเป็นสาขาที่ ได้รับ        
ความสนใจจากนักลงทุนเกาหลีใต้ดังเช่นที่ผ่านมา โดยมีจ านวนโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.3 ของโครงการทั้งหมด และเป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด  2,572.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.9 
ของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน อีกทั้งยังเป็นสาขาที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
32.3 ของโครงการทั้งหมด และเป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5,037.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.6 ของโครงการที่
ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยมีโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูงจ านวน 2 โครงการได้รับส่งเสริมการลงทุนคือ โครงการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) มูลค่าการลงทุน 2,522 ล้านบาท และ 2,252.8 
ล้านบาท ตามล าดับ 

o ทั้งนี้ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2560) มีการลงทุนจากเกาหลีใต้เพ่ิมมากขึ้นในกิจการพัฒนา Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content ซึ่งเป็นกิจการในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 
2560 มีจ านวนโครงการลงทุนในกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content ได้รับส่งเสริม       
การลงทุนจ านวน 4 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนโครงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

o ในปี 2560 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของ
รัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2,919.5 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการลงทุนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89.6 
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดจากเกาหลีใต้ โดยอุตสาหกรรมที่มีจ านวน
โครงการและมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 โครงการ มูลค่า 2,529.5 ล้านบาท โดย
เป็นกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) และกิจการผลิตชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ส าหรับโทรคมนาคม 

o ในปี 2560 มีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ได้รับส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Advanced Technology) และกิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม และมีแนวโน้มว่าจะมีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้      
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบาย EEC มากขึ้นในปี 2560 โดยเฉพาะในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd) ที่มีการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกับโครงการลงทุนกับกิจการใน
สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงกิจการซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสาขาที่นักลงทุนเกาหลีใต้ให้ความ
สนใจเข้ามาลงทุนในรอบหลายปีที่ผ่านมา  

o ส าหรับแนวโน้มการลงทุนจากเกาหลีใต้นั้น คาดว่าการพัฒนาพ้ืนที่ EEC รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อนักลงทุนที่มีสถานประกอบการในพ้ืนที่เป้าหมายใน EEC จะมีผลท าให้บริษัทจาก
เกาหลีใต้ ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ในจังหวัดชลบุรีและระยอง พิจารณาขยายการลงทุนเพ่ิมเติม และจากการที่เกาหลีใต้มี
พัฒนาการก้าวหน้าในด้านดิจิทัลอย่างมาก คาดว่าจะมีนักลงทุนรายใหม่ๆ จากเกาหลีใต้ให้ความสนใจต่อการลงทุนใน 
EEC เพ่ิมขึ้น  อย่างไรก็ตาม บริษัทเกาหลีใต้ยังให้ความส าคัญต่อการลงทุนในกลุ่มประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าไทย 
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หรือในประเทศที่สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจยังไม่สูงเท่าไทย ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ส านักงานจะต้องมีกิจกรรมชักจูง        
การลงทุนจากเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงบริษัทเป้าหมาย  

 

 
 

    กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
เมษายน 2561  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากจีนในประเทศไทยปี 2560 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ขั้นค ำขอสุทธ ิ
ภำพรวม 
o สถิติกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมของโครงกำรลงทุน

โดยตรงจำกจีนในปี 2560 มีจ ำนวน 87 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 11 ของโครงกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ
ทั้งหมดและมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 27,514.17   
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่ำกำร
ลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด  

o โครงกำรลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงกำรลงทุนขนำด
เล็ก (มูลค่ำต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท) จ ำนวน 42 
โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของโครงกำร
ลงทุนจำกจีนทั้งหมด มมูีลค่ำกำรลงทุนรวม 660.66 
ล้ำนบำท (ร้อยละ 2) ในขณะที่มีโครงกำรลงทุน
ขนำดใหญ่ (มูลค่ำมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป) 
จ ำนวน 8 โครงกำร (ร้อยละ 9) มูลค่ำกำรลงทุนรวม 
20,940.91 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 76 ของมูลค่ำ
กำรลงทุนจำกจีน โดยโครงกำรที่ยื่นขอรับกำร
ส่งเสริมที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุดเป็นโครงกำรผลิต
ยำงรถยนต์ มูลค่ำ 5,662 ล้ำนบำท  

o โครงกำรที่ขอส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในสำขำบริกำร
และสำธำรณูปโภค จ ำนวน 28 โครงกำร (ร้อยละ 
32) สำขำกำรลงทุนที่มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน อันดับ  2  ได้ แก่  สำขำผลิตภัณฑ์ โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ ำนวน 21 โครงกำร 
( ร้ อ ย ล ะ  24)  แ ล ะ อั น ดั บ  3  ไ ด้ แ ก่  ส ำ ข ำ
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  จ ำนวน 12 
โครงกำร (ร้อยละ 14) สำขำเกษตรกรรมและกำร
แปรรูปอำหำร จ ำนวน 11 โครงกำร (ร้อยละ 13) 
สำขำเคมีภัณฑ์ กระดำษและพลำสติก จ ำนวน 7 
โครงกำร (ร้อยละ 8) ตำมล ำดับ 

o สำขำที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงที่สุด คือ สำขำบริกำร
และสำธ ำรณูป โภค  มี มู ล ค่ ำ กำ รล งทุ น ร วม 
11,825.44 ล้ำนบำท (ร้อยละ 43) รองลงมำได้แก่ 
สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
มูลค่ำรวม 8,265.04 ล้ำนบำท (ร้อยละ 30) สำขำ
อุตสำหกรรมเบำและสิ่งทอ มูลค่ำรวม 3,166.36 
ล้ำนบำท (ร้อยละ 11) สำขำเคมีภัณฑ์ กระดำษและ
พลำสติก มูลค่ำรวม 1,843.70 ล้ำนบำท (ร้อยละ 7) 
และสำขำเกษตรกรรมและกำรแปรรูปอำหำร มูลค่ำ
รวม 1,190.88 ล้ำนบำท (ร้อยละ 4) ตำมล ำดับ 

 

 จ ำนวนโครงกำร 
มูลค่ำ  

(ล้ำนบำท) 

จีน 87 (11%) 27,514.17 (10%) 

ต่ำงชำติ
ทั้งหมด 

818 282,696 

 

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

       
                
                  มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา  

 
 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
จ ำนวน
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

ดิจิทัล 5 20 
กำรแพทย์ครบวงจร 1 50 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 7 1,844 
เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต ์

2 200 

อำกำศยำน - - 
กำรเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภำพ 

9 1,091 

อิเล็กทรอนิกส ์ 7 608 
ยำนยนต ์ 3 6,746 
กำรท่องเที่ยว 5 8,277 
กำรแปรรปูอำหำร 3 164 

รวมทั้งสิ้น 42 18,999 

เกษตร 13%

เหมืองแร่ 3%
อุตฯเบา6%

โลหะ/
เครื่องจักร 

24%       

E&E 14%

เคมีภัณฑ์ 8%

บริการ 32%

เกษตร 4%
เหมืองแร่ 2% 

อุตฯเบา 11%

โลหะ/
เครื่องจักร 

30%       
E&E 2%

เคมีภัณฑ์ 7%

บริการ 43%
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อุตสำหกรรมเป้ำหมำยตำมโนบำยของรัฐบำล 
o โครงกำรลงทุนจำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมในปี 

2560 เป็นกิจกำรในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 
42 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ ำนวน
โครงกำรจำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด มี
มูลค่ำกำรลงทุนรวม 18,999 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 69 ของปริมำณเงินลงทุนจำกจีนทั้งหมด ทั้งนี้ มี
โครงกำรขนำดใหญ่ในกิจกำรผลิตยำงรถยนต์ มูลค่ำ 
5,662 ล้ำนบำท ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
กิจกำรเป้ำหมำยอีกด้วย 

o โครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยพบว่ำ ในแง่ของจ ำนวนโครงกำร ส่วน
ใหญ่ ยื่ น ขอรั บกำรส่ ง เ ส ริ ม ใน อุตสำหกร รม
กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพมำกที่สุด จ ำนวน 
9 โครงกำร รองลงมำ ได้แก่ อุตสำหกรรมปิโตรเคมี
และ เคมี ภัณฑ์  จ ำนวน  7  โ คร งกำร เท่ ำ กั บ
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และในแง่ของมูลค่ำ
กำรลงทุน  สำขำกำรท่องเที่ยวมีมูลค่ำกำรลงทุน
มำกที่สุด รวม 8,277 ล้ำนบำท (ร้อยละ 44 ของ
มู ลค่ ำกำรลงทุน ใน อุตสำหกรรม เป้ ำหมำย ) 
รองลงมำได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ มีมูลค่ำ 
6,746 ล้ำนบำท (ร้อยละ 35) และอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่ำ 1,844 ล้ำนบำท 
(ร้อยละ 10) 

 

กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
o มีโครงกำรลงทุนจำกจีนขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขต

พ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมที่จ ำนวน 31 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
36 ของโครงกำรลงทุนจำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนทั้งหมด มีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 13,299 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 48 โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออก พ้ืนที่ใน
จังหวัดระยองและชลบุรี 

o มีโครงกำรลงทุนจำกจีนขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้
นโยบำยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก จ ำนวน 3 
โครงกำร ได้แก่ โครงกำรผลิตยำงรถยนต์  ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชลบุรี โครงกำรผลิตก้อนเชื้อเห็ดเข็มทองและเห็ดชิเมจิ ที่
จังหวัดฉะเชิงเทรำ และโครงกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่
จังหวัดชลบุรี และมีโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมภำยใต้
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 1 โครงกำรในกิจกำรบริษัท
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
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ขั้นอนุมัต ิ

ภำพรวม 

o ปี 2560 มีโครงกำรลงทุนจำกจีนที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุนทั้งสิ้น 75 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 10 
ของโครงกำรลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด และมีมูลค่ำ
กำรลงทุนรวม 11,370.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
5 ของกำรลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด 

o โครงกำรที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนส่วนใหญ่
เป็นโครงกำรขนำดเล็ก (มูลค่ำต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท) 
จ ำนวน 43 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน 
710.37 ล้ำนบำท (ร้อยละ 6 ) รองลงมำได้แก่  
โครงกำรขนำด 100-499 ล้ำนบำท จ ำนวน 18 
โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน 3,592.75        
ล้ำนบำท (ร้อยละ 32) โดยโครงกำรที่มีมูลค่ำกำร
ลงทุนสูงสุดเป็นกิจกำรผลิตเส้นใยไฟเบอร์กลำส
มูลค่ำ 2,751 ล้ำนบำท    

o โครงกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2560 อันดับ 
1 อยู่ในสำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค จ ำนวน 24 
โครงกำร (ร้อยละ 32) โดยในสำขำย่อยจะอยู่ใน
กิจกำรบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกที่สุด 
จ ำนวน 18  โครงกำร  อันดับ  2 ได้ แก่  สำขำ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 
จ ำนวน 16 โครงกำร (ร้อยละ 21) โดยในสำขำย่อย
จะอยู่ในกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะเครื่องจักร มำกที่สุด จ ำนวน 9 โครงกำร 
อั นดั บ  3  ไ ด้ แ ก่  ส ำ ข ำ อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส์ แ ล ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน 13  โครงกำร (ร้อยละ 17) 
โดยในสำขำย่อยจะอยู่ในกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ภำพและเสียง กิจกำรผลิตชิ้นส่วนส ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
กิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกำรพัฒนำ 
Enterprise Software และ/หรือ Digital Content 
และกิจกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวนสำขำย่อย
ละ 2 โครงกำรเท่ำกัน อันดับ 4 ได้แก่  สำขำ
เกษตรกรรมและกำรแปรรูปอำหำร จ ำนวน 9 
โครงกำร (ร้อยละ 12) และสำขำเคมีภัณฑ์กระดำษ
และพลำสติก จ ำนวน 5 โครงกำร  

 

 
จ ำนวน
โครงกำร 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

จีน 75 (10%) 11,370.50 (5%) 

ต่ำงชำติ
ทั้งหมด 

730 227,053 

 

          จ านวนโครงการได้รับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 
 

        มูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม แยกรายสาขา 

 
o ในแง่มูลค่ำกำรลงทุน สำขำที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุดคือ 

สำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค มีมูลค่ำกำรลงทุน 4,155.06 
ล้ำนบำท (ร้อยละ 37) โดยในสำขำย่อยจะอยู่ในกิจกำร
โรงแรม อันดับ 2 ได้แก่ อุตสำหกรรมเบำและสิ่งทอ มีมูลค่ำ
กำรลงทุน 2,944.38 ล้ำนบำท (ร้อยละ 26) โดยสำขำย่อยจะ
อยู่ในกิจกำรผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ อันดับ 3 ได้แก่ 
สำขำเกษตรกรรมและกำรแปรรูปอำหำร มีมูลค่ำกำรลงทุน 
1,388.40 ล้ำนบำท (ร้อยละ 12) โดยสำขำย่อยจะอยู่ใน
กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติมำกที่สุด และอันดับ 
4 ได้แก่ สำขำผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
มีมูลค่ำกำรลงทุน 1,296.09 ล้ำนบำท (ร้อยละ 11) โดยใน
สำขำย่อยจะอยู่ในกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะมำกที่สุด 

เกษตร 12%
เหมืองแร่ 5%

อุตฯเบา 5%
โลหะ/

เครื่องจักร 
21%       

E&E 17%

เคมีภัณฑ์ 7%

บริการ 32%

เกษตร 12%

เหมืองแร่ 7%

อุตฯเบา 26%

โลหะ/
เครื่องจักร 

11%       

E&E 4%

เคมีภัณฑ์ 3%

บริการ 37%
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กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เป้ำหมำย 

o มีโครงกำรลงทุนจำกจีนลงทุนในเขตพ้ืนที่นิคม
อุตสำหกรรมจ ำนวน 29 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
39 ของโครงกำรลงทุนจำกจีนทั้งหมดที่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน มีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 5,764.37 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่ำกำรลงทุน
จำกญี่ปุ่นทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ภำคตะวันออกใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง 

o มีโครงกำรลงทุน 2 โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนภำยใต้นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  ใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยยำนยนต์ ได้รับกำรส่งเสริม
ในจังหวัดระยอง ในกิจกำรผลิตชิ้นส่วนระบบส่ง
ก ำลัง (Differential) มูลค่ำ 121.8 ล้ำนบำท และใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยดิจิทัล ได้รับกำรส่งเสริมใน
จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกำรพัฒนำ Enterprise 
Software 

o มีโครงกำรลงทุน 3 โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนภำยใต้นโยบำยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก มูลค่ำกำรลงทุนรวม 2,871 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของโครงกำรลงทุนจำกจีน
ทั้งหมดท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในกิจกำรผลิต 
Fiberglass มูลค่ำ 2,751 ล้ำนบำท กิจกำรแปรรูป
อำหำร มูลค่ำ 94 ล้ำนบำท และกิจกำรผลิต
เครื่องจักรอัตโนมัติ มูลค่ำ 26 ล้ำนบำท กิจกำร
ทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 

ประโยชน์ของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 
o โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะมีกำรส่งออกสร้ำงรำยได้สู่

ประเทศทั้งสิ้นปีละ 14,734.6 ล้ำนบำท โดยสำขำ
เกษตรกรรมและกำรแปรรูปอำหำรคำดว่ำจะ
ก่อให้ เกิดรำยได้จำกกำรส่งออกมำกที่สุด คือ 
4,298.06 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรำยได้
จำกกำรส่งออกต่ำงประเทศที่คำดกำรณ์ทั้งหมด 
รองลงมำได้แก่ โครงกำรลงทุนในสำขำผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งคำดว่ำจะ
ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรส่งออกปีละ 3,083.5    
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21 สำขำอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำก่อให้เกิดรำยได้ปีละ 2,394.8 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16 และสำขำอุตสำหกรรม
เบำและสิ่ งทอก่อให้ เกิดรำยได้ปีละ 2,121.6      
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14 ตำมล ำดับ 

 

 
o โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่ำ 

9,446.8 ล้ำนบำทต่อปี โดยสำขำเคมีภัณฑ์ พลำสติกและ
กระดำษ ใช้วัตถุดิบมำกเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่ำ 2,461.6 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26 ของโครงกำรที่ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศท้ังหมด รองลงมำเป็นสำขำเกษตรกรรมและกำรแปร
รูปอำหำร ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่ำ 2,432.8 ล้ำนบำทต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 26 ของโครงกำรที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ
ทั้งหมด สำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค ใช้วัตถุดิบคิดเป็น
มูลค่ำ 1,968.1 ล้ำนบำท (ร้อยละ 21) และสำขำผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่ำ 
1,262.6 ล้ำนบำทต่อปี (ร้อยละ 13) 
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10 อันดับโครงการที่มีขนาดการลงทุนสูงสุด ในขั้นอนุมัติ ได้แก่ 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท เอเซีย คอมโพสิต แมท
ทีเรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

กิจกำรผลิตเส้นใยที่มี
คุณสมบัติพิเศษ 
(Fiberglass Roving) 

ขยำย นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
ระยอง 

ได้รับส่งเสริมในนำม        
Mr. เปียว โกว 

โรงแรมอนุรักษ์เชียงใหม่ ใหม่ เชียงใหม่ 

บริษัท วอร์เนอร์เรียลเอสเตท
ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

โรงแรม ขยำย กรุงเทพมหำนคร 

บริษัท เฉิน อี้ เป่ำ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด 

ถุงมือยำงธรรมชำติ ใหม่ พัทลุง 

บริษัท ที.เอส.เอ็น.วำย 
อินเตอร์เนชั่นแนล อิมพอร์ต 
เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ ขยำย เชียงใหม่ 

บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

ชิ้นส่วนทองเหลืองทุบขึ้นรูป 
(Tire Valve) 

ขยำย นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด 2  

ชลบุร ี
 
บริษัท ไทย มงกุฎ กรุ๊ป จ ำกัด 

 
ผลไม้อบแห้ง, ผลไม้แช่แข็ง 

 
ใหม่ 

 
ชุมพร 

บริษัท ชำชำ ฟู้ด (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด 

ธัญพืชอบปรุงรสบรรจุ
ภำชนะผนึก 

ใหม่ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ 
พระนครศรีอยุธยำ 

ได้รับส่งเสริมในนำม 
Mr. Wang Huanqing  

กำรตัดโลหะ ใหม่ เขตอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี 
ปรำจีนบุรี 

บริษัท เต๋อจิ้นชำง ออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

อลูมิเนียมหน้ำตัด ขยำย นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง 

 
ภาวะเศรษฐกิจของจีนปี 2560  

 หน่วยงำนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (National Bureau of Statistics of China: NBS) ได้รำยงำนภำวะ
เศรษฐกิจของจีนในปี 2560 ว่ำ จีนซึ่งมีเศรษฐกิจขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมีอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภำยในประเทศ (GDP) เพ่ิมข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ในปี 2560 จำกที่เติบโตร้อยละ 6.7 ในปี 2559 และร้อยละ 6.9 ใน
ปี 2558 นับว่ำอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำที่รัฐบำลจีนได้เคยคำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ 6.5 ในปี 2560 โดยเป็นผล
มำจำกจำกปัจจัยพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจในประเทศที่เข้มแข็ง และถึงแม้ในปี 2560 ภำคอุตสำหกรรมหนักและภำค
อสังหำริมทรัพย์ซึ่งเคยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนเริ่มมีกำรเติบโตชะลอตัวลง แตร่ัฐบำลจีนก็เริ่มมีกำรปฏิรูป 
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เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนำคุณภำพของภำคธุรกิจบริกำร อำทิ บริกำรรับส่งข้อมูล บริกำร
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสนับสนุนภำคกำรผลิตในอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ล้วนแล้วแต่ที่เป็น
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปี 2560 

นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศของรัฐบำลจีนส่งผลให้กำรบริโภคภำยในประเทศขยำยตัว
ต่อเนื่อง กำรว่ำงงำนในปี 2560 อยู่ในระดับต่ ำ กำรลงทุนโดยรวมเติบโตเพ่ิมขึ้นโดยมีกำรลงทุนของภำครัฐที่เติบโต
เพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ ในปี 2560 รัฐบำลจีนสนับสนุนภำคกำรผลิตที่
มีคุณภำพ ในอุตสำหกรรมสินค้ำไฮเทคและภำคบริกำรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และกระตุ้นให้ภำคเอกชนประกอบ
ธุรกิจและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือป้อนเข้ำสู่ตลำด โดยให้กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยและกำรเงิน กำรออกกฏหมำย
คุ้มครอง ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ Made in China 2025 ที่จะยกระดับภำคอุตสำหกรรมของจีนให้เป็น
อุตสำหกรรมไฮเทค ทั้งนี้ จะส่งผลดีต่อภำคกำรส่งออกของจีนที่จะเติบโตเช่นกัน เพรำะต่ำงชำติจะให้ควำมเชื่อมั่นและมี
ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรของจีนเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย นอกจำกนี้จีนได้พัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกมำกข้ึนผ่ำนทำงกำรเชื่อมโยงกับประเทศในแถบเส้นทำงสำยไหม (Belt and Road) เช่นกัน 

 

แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของจีนในปี 2560 

ที่มา: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (National Bureau of Statistics of China) ณ วันที่ 16 มีนำคม 2561  

  ในปี 2560 รัฐบำลจีนมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจในเชิงคุณภำพมำกกว่ำเชิงปริมำณดังที่ผ่ำนมำ โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงนวัตกรรม เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือในทุกภำคส่วน โดยเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีสีเขียว พัฒนำกฏระเบียบ และสร้ำงมำตรฐำนกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยำว โดยมุ่งเน้น (1) กำรปรับปรุงกฏระเบียบเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำร
ท ำธุรกรรมที่ผิดกฏหมำยในด้ำนภำคกำรเงินกำรธนำคำร (2) กำรขจัดปัญหำควำมยำกจนในพ้ืนที่ห่ำงไกลของจีน และ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน (3) กำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยกำรปรับโครงสร้ำงในภำคอุตสำหกรรมให้มี
กำรใช้เทคโนโลยีสีเขียวมำกขึ้น เพ่ือควบคุมมลพิษและปรับปรุงสภำพแวดล้อมโดยรวมของประเทศ  

 จำกกำรประชุมสมัชชำใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกๆ 5 ปี จีนจะด ำเนินนโยบำย
เพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแบบใหม่ภำยใต้นโยบำย New Normal ที่ได้ด ำเนินมำแล้วอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือก้ำวเข้ำสู่
ควำมเป็นประเทศสังคมนิยมยุคใหม่ โดยเน้นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันโดยเฉพำะด้ำนสินค้ำที่มี
มูลค่ำเพ่ิม พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและสนับสนุนกำรบริโภคภำยในประเทศและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนมำกกว่ำ 
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กำรเพ่ิมอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วดังที่เคยเป็นมำ ส ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 สถำบัน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมแห่งสถำบันสังคมศำสตร์จีน (CASS) และสถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศของธนำคำรแห่งชำติ
จีน (Bank of China) คำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจจีนโดยรวมทั้งปี 2561 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ในขณะที่สภำประชำชน
แห่งชำติจีน (National People’s Congress) คำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจจะเติบโตที่ร้อยละ 6.5 ทั้งนี้ ในปี 2561 รัฐบำล
จนีจะด ำเนินนโยบำยต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจและรักษำควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เน้นปรับเปลี่ยนจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วไปเป็นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีคุณภำพ กระตุ้นให้เกิด
กำรบริโภคและกำรใช้วัตถุดิบและทรัพยำกรภำยในประเทศมำกขึ้น โดยเฉพำะในพ้ืนที่ชนบทห่ำงไกลของจีน ผ่ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ พัฒนำระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือเชื่อมโยงกับเมืองชนบทของ
จีนเพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงสินค้ำ บริกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวกยิ่งขึ้น  

จีนได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรเป็นศูนย์กลำงเขตพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชำติ (China’s Big Data Valley) โดย
ก ำหนดให้นครกุ้ยหยำง มณฑลกุ้ยโจว เป็นเขตน ำร่องในกำรดึงดูดกำรลงทุนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพำะ
เทคโนโลยีด้ำน IT ระดับประเทศแห่งแรกของจีน (National Big Data Pilot Zone) โดยมีโครงกำรด้ำน IT ที่ลงทุนใน
นครกุ้ยหยำงแล้วอำทิ โครงกำร Cloud Computing (Alibaba) และศูนย์เก็บข้อมูลของบริษัท Apple และบริษัทด้ำน 
IT อ่ืนๆ ลงทุนในเขตดังกล่ำวแล้ว กำรลงทุนดังกล่ำวได้สร้ำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมำกมำย เช่น ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ Call Center เป็นต้น 

ภาวะการลงทนุระหว่างประเทศของจีนในปี 2560: จีนรับการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่าออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในจีน 

ภำพรวมกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในจีน ในปี 2560 มีอัตรำกำรเติบโตเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2560 มีโครงกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น 35,652 โครงกำร มีมูลค่ำกำรลงทุน
รวมทั้งสิ้น 131 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตรำเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 27  โดยผู้ลงทุนหลักส่วนใหญ่มำจำก
เอเชียเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ โดยมีโครงกำรลงทุนจำกประเทศในแถบเส้นทำง Belt and Road ลงทุนในจีนทั้งหมด 
3,857 โครงกำร มีมูลค่ำกำรลงทุน 5.6 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจลงทุนในจีนใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรลงทุนในภำค
อสังหำริมทรัพย์และภำคบริกำรทำงธุรกิจ เป็นต้น  
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ตารางที่ 2: ตารางแสดงจ านวนและมูลค่าการลงทุนในจีนในปี 2560 

 
ที่มำ: หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุน กระทรวงพำณิชย์จีน (Investment Promotion Agency of Ministry 

of Commerce: CIPA) ณ วันที่ 16 มีนำคม 2561  
หมำยเหตุ: หน่วย ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

ทั้งนี้ ประเทศที่เข้ำมำลงทุนในจีนสูงที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ ฮ่องกง (มูลค่ำ 98.92 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิด
เป็นร้อยละ 75 ของกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งหมด) สิงคโปร์ มูลค่ำ 4.83 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 4) ไต้หวัน 
มูลค่ำ 4.73 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 4) เกำหลีใต้ มูลค่ำ 3.69 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 3) ญี่ปุ่น มูลค่ำ 
3.27 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 2) สหรัฐอเมริกำ มูลค่ำ 3.13 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 2) เนเธอร์แลนด์ 
มูลค่ำ 2.17 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 2) เยอรมนี มูลค่ำ 1.54 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 1) สหรำชอำณำจักร 
มูลค่ำ 1.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 1) และเดนมำร์ก มูลค่ำ 820 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล ำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้มี
มูลค่ำกำรลงทุนรวม 124.6 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 95.1 ของมูลค่ำกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
ทั้งหมดในจีน  

รัฐบำลจีนจะด ำเนินนโยบำยกำรเปิดเสรีในภำคอุตสำหกรรมที่เคยจ ำกัดกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ โดยมีกำรเปิด
เสรีเพ่ิมมำกขึ้นโดยเฉพำะภำคบริกำรในเขตทดลองกำรค้ำเสรี 11 แห่งในจีน ได้แก่  นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลกวำงตุ้ง นคร
เทียนจิน มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเหลียวหนิง มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเหอหนำน มณฑลหูเป่ย นครฉงชิ่ง มณฑลเสฉวน 
และมณฑลส่ำนซี โดยมีกำรปรับปรุงกลไกส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติในกำรยื่นค ำร้องและปกป้องผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
ของนักลงทุนให้มีควำมสะดวกมำกขึ้น โดยกำรยกระดับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนอย่ำง
ต่อเนื่อง  อำทิเช่น กำรลดขั้นตอนด ำเนินงำน กำรลดภำษีและค่ำธรรมเนียม ลดจ ำนวนเอกสำรที่ใช้ขออนุมัติในขั้นตอน
ด้ำนกำรลงทุนต่ำงๆ ลดขั้นตอนกำรอนุมัติกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรจดทะเบียนบริษัท กำรจ่ำยภำษี กำร
อนุมัติก่อสร้ำง กำรอนุมัติใช้น้ ำ ไฟฟ้ำและก๊ำซ เป็นต้น โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือยกระดับลักษณะของกำรลงทุนในจีนให้เป็น
กำรลงทุนที่มีคุณภำพ เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติให้เข้ำมำลงทุนในจีนมำกขึ้น  
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แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิแสดง 10 อันดับนักลงทุนต่างชาติในจีนปี 2560 

 

ที่มำ: หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุน กระทรวงพำณิชย์จีน (Investment Promotion Agency of Ministry of 
Commerce: CIPA) ณ วันที่ 16 มีนำคม 2561  

2. การลงทุนในต่างประเทศของจีน : อยู่ในหลายภูมิภาค 
จำกรำยงำนของกรมกำรลงทุนต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์จีน ระบุว่ำ กำรลงทุนในต่ำงประเทศของจีนในปี 

2560 พบว่ำ จีนลงทุนในต่ำงประเทศทั้งหมด 174 ประเทศ คิดเป็นมูลค่ำ 120.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกปีที ่
ผ่ำนมำ ร้อยละ 29.4 โดยเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐบำลจีนเพ่ือควบคุมเงินทุนไหลออกนอกประเทศ และ
เน้นกำรสนับสนุนให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจภำยในประเทศมำกข้ึน  
  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรด ำเนินนโยบำย “Belt and Road Initiative” ส่งผลให้จีนเริ่มขยำยกำรลงทุนเพ่ิม
มำกขึ้นในประเทศที่จีนก ำหนดเป็นเป้ำหมำยและมีจุดเชื่อมต่อทำงพรมแดนกับจีนในเส้นทำงสำยใหม่ โดยมูลค่ำกำร
ลงทุนในประเทศแถบเส้นทำง Belt and Road 59 ประเทศ ในปี 2560 มีมูลค่ำกำรลงทุน 14.4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเป็นร้อยละ 12 ของกำรลงทุนในต่ำงประเทศของจีนทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 3.5 โดยประเทศท่ีรองรับ
กำรลงทุนจำกจีนมำกที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์  สปป.ลำว อินโดนีเซีย มำเลเซีย ปำกีสถำน กัมพูชำ เวียดนำม และพม่ำ เป็น
ต้น 

ในปี 2560 นักลงทุนจีนให้ควำมสนใจออกไปลงทุนต่ำงประเทศในหลำยสำขำ โดยสำขำท่ีนักลงทุนจีนให้ควำม
สนใจออกไปลงทุนมำก ได้แก่ กำรให้บริกำรทำงธุรกิจ กำรค้ำส่งค้ำปลีก ภำคกำรผลิต กำรให้บริกำรด้ำนกำรถ่ำยโอน
ข้อมูล พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรผลิตซอฟต์แวร์ อุตสำหกรรมเหมืองแร่ อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวเนื่องตำมล ำดับ ทั้งนี้ กำรออกไปลงทุนในต่ำงประเทศของนักลงทุนจีนเริ่มขยำยตัวมำกขึ้น ส่งผลต่อกำรขยำย
เศรษฐกิจโดยรวมของจีน ทั้งภำคกำรน ำเข้ำและส่งออก ภำคธุรกิจมีกำรพัฒนำสินค้ำ พัฒนำกำรให้บริกำรและพัฒนำ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันและเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดมำกข้ึน รวมถึงเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำร
พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนกับต่ำงประเทศมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี แม้รัฐบำลจีนจะให้กำรสนับสนุน
กำรออกไปลงทุนต่ำงประเทศของนักลงทุนจีน แต่รัฐบำลมีนโยบำยกำรตรวจสอบเอกสำรกำรลงทุนกำรควบรวม และ
ซื้อกิจกำรในต่ำงประเทศด้ำนอสังหำริมทรัพย์ โรงแรม โรงภำพยนตร์ และธุรกิจบันเทิง ที่เข้มงวดมำกขึ้นส่งผลให้กำร
ออกไปลงทุนในต่ำงประเทศของจีนยังคงขยำยตัวในอัตรำที่จ ำกัด 
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3. ภาวะการลงทุนของจีนในไทย 
จำกข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทยพบว่ำกำรลงทุนโดยตรงสุทธิจำกจีนในประเทศไทย ปี 2560 มีมูลค่ำ

กำรลงทุนโดยตรง 8,053.34 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีมูลค่ำกำรลงทุน 37,838.76 ล้ำนบำท  
 

 
ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 มีนำคม 2561 

 

4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ในปี 2560 จีนยังคงเป็นประเทศเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนต้องกำรส่งเสริมและชักจูงกำรลงทุนเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำน

มำ มีกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่และชักจูงกำรลงทุนของทั้งจำกส่วนกลำงและส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง 
นครกว่ำงโจวและนครเซี่ยงไฮ้ อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงกัน อำทิ กำรจัดกิจกรรมจับคู่
นักลงทุน กำรพบปะนักธุรกิจชำวจีนที่มีควำมสนใจมำลงทุนหรือร่วมทุนในประเทศไทย และกำรพบปะนักลงทุนไทยที่
ไปลงทุนในประเทศจีนแล้ว กำรจัดสัมมนำเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และน ำเสนอโอกำสกำรลงทุนในประเทศไทยให้นักธุรกิจ
จีนและผู้ที่สนใจได้รับทรำบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนระหว่ำงกันมำกขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2560 ส ำนักงำนได้ก ำหนด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่สำมำรถชักจูงกำรลงทุนจำกจีนและจีนมีศักยภำพในกำรมำลงทุนในไทย อำทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ำเพ่ิมสูงจำกยำงธรรมชำติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยำนยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน อุปกรณ์
เครื่องมือทำงกำรแพทย์และชิ้นส่วน รถไฟและรถไฟฟ้ำและอุปกรณ์ขนส่งระบบรำง ผลิตหรือซ่อมอำกำศยำน อุปกรณ์ 
หรือชิ้นส่วนอำกำศยำน ผลิตอุปกรณ์โทรคมนำคมและชิ้นส่วน เทคโนโลยีชีวภำพ และอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

จำกข้อมูลของสถิติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพบว่ำ ในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (2556-2560) 
กำรลงทุนของจีนในไทยที่ได้รับกำรอนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในแง่ของจ ำนวนโครงกำร ส่วนใหญ่อยู่ในสำขำผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ ำนวนโครงกำรจำกจีนทั้งหมดที่ได้รับส่งเสริมกำร
ลงทุน รองลงมำได้แก่ สำขำบริกำรและสำธำรณูปโภค ในส่วนของมูลค่ำกำรลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสำขำผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่ำ 65,350 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 48 ของมูลค่ำกำรลงทุนจำกจีน
ทั้งหมดในช่วงเวลำดังกล่ำว  

ทั้งนี้ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (2558-2560) จีนให้ควำมสนใจลงทุนในสำขำบริกำรและสำธำรณูปโภคเพ่ิมขึ้นกว่ำ
ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะในกิจกำรบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trading Centers: ITC) โดยมีโครงกำรที่
ได้รับอนุมัติในช่วงเวลำดังกล่ำวจ ำนวน 35 โครงกำร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติในสำขำ
บริกำรและสำธำรณูปโภคทั้งหมด ทั้งนี้ แม้มูลค่ำโครงกำรลงทุนจำกจีนส่วนใหญ่จะอยู่ในสำขำผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง แต่จะเห็นได้ว่ำจีนเริ่มให้ควำมสนใจมำลงทุนในสำขำบริกำรและสำธำรณูปโภคเพ่ิมมำกขึ้น 
ซึ่งเป็นกิจกำรที่ส ำนักงำนให้สิทธิประโยชน์ตำมกลุ่มเป้ำหมำยเช่นกัน นอกจำกนี้ กิจกำรขนส่งทำงอำกำศก็เริ่มเป็นที่ 
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แผนภูมิที่ 3: แผนภูมิแสดงมูลค่าการลงทุนจากจีนในไทย

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         68



 

สนใจของนักลงทุนจีนมำกขึ้น โดยจะเห็นได้จำกมูลค่ำโครงกำรที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในกิจกำรดังกล่ำวในปี 2559 มี
มูลค่ำถึง 6,200 ล้ำนบำท ในโครงกำรขนส่งทำงอำกำศ ซึ่งจะเป็นโอกำสอันดีในกำรชักจูงกำรลงทุนจำกจีนที่มีศักยภำพ
ให้ร่วมลงทุนในอุตสำหกรรมดังกล่ำวและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ซึ่ง
รัฐบำลได้ด ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำค
ตะวันออก (Aeropolis) และโครงกำรศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ ซึ่งคำดว่ำจะช่วยกระตุ้นกำรลงทุนจำกจีนสู่ไทยใน
สำขำดังกล่ำวได้มำกขึ้นในอนำคต 

ในปี 2560 มีโครงกำรลงทุนจำกจีนที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยตำมนโยบำย
รัฐบำลจ ำนวนทั้งสิ้น 42 โครงกำร มีมูลค่ำรวม 18,999 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 ของปริมำณเงินลงทุนจำก
จีนทั้งหมด โดยอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนโครงกำรมำกที่สุดคือ อุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ จ ำนวน 9 
โครงกำร ส ำหรับสำขำท่ีมีมูลค่ำกำรลงทุนสูงที่สุดคือ สำขำกำรท่องเที่ยว โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 8,277 ล้ำนบำท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของมูลค่ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลจีนที่สนับสนุน
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในแถวเส้นทำง Belt and Road ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว รวมถึง
กำรเร่งพัฒนำเศรษฐกิจของจีนให้มีควำมเข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ประชำกรจีนมีก ำลังซื้อมำกขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อภำคกำร
ท่องเที่ยวและกำรลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับสำขำกำรท่องเที่ยวของไทยก็มีโอกำสที่จะเติบโตขึ้นจำกกำรออกมำลงทุนของจีน
เช่นเดียวกัน  

แนวโน้มกำรลงทุนของจีนในไทยในปี 2561 คำดว่ำ กำรลงทุนจำกจีนในไทยจะขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ คำดว่ำจีน
จะให้ควำมสนใจลงทุนในสำขำบริกำรและสำธำรณูปโภคมำกข้ึน ซึ่งเป็นกิจกำรที่จีนให้ควำมสนใจออกมำลงทุนมำกอำทิ 
บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trading Centers: ITC) กิจกำรขนส่งทำงอำกำศ กิจกำรกิจกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมผลิตผลทำงกำรเกษตร กิจกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และโครงกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบรำงก็เป็นอีกสำขำหนึ่งที่สำมำรถดึงดูดกำรลงทุนจำกจีนได้ อำทิ
เช่น กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงรถไฟ และกิจกำรอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับกำรก่อสร้ำง ทั้งนี้ จีนสำมำรถใช้ไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตเพ่ือเข้ำสู่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภำคอำเซียนและกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำย Belt and 
Road Initiative ของจีน กำรปฏิรูปเศรษฐกิจภำยในประเทศจีนโดยเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคนวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล 
และกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี อำทิ รถไฟควำมเร็วสูง รถยนต์ไฟฟ้ำ ล้วนแล้วแต่สอดรับ กับนโยบำย 
Thailand 4.0 ของไทย ก็จะสำมำรถช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนระหว่ำงกันได้มำกขึ้นในอนำคต  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากไต้หวันในประเทศไทยปี 2560 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ข้ันค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทนุ

โดยตรงจากไต้หวันในปี 2560 มีจ านวน 49 
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 6.0 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   และมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 9,036 ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.2 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนที่มี
ขนาดเล็กมูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท จ านวน 20 
โครงการ   หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.8 ของ
โครงการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด   มูลค่าการ
ลงทุนรวม 409.93 ล้านบาท (ร้อยละ 4.5)   
รองลงมาได้แก่การลงทุนที่มีขนาดกลาง (มูลค่า
ต่ า100-499 ล้านบาท)  จ านวน 13 โครงการคิด
เป็นร้อยละ 26.5 มูลค่าการลงทุนรวม 2,485.36 
ล้านบาท (ร้อยละ 27.5) ในขณะที่มีโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า 1,000-9,999 ล้าน
บาท) จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 6.1)   มีมูลค่า
การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40.2 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด   โดยโครงการที่มมีลูค่า
การลงทุนสูงสุดเป็นโครงการผลิตยานยนต์ 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่ องจักร และอุปกรณ์ขนส่ งจ านวน 16 
โครงการ  (ร้อยละ 32.7) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ช้ินส่วนยานยนต์ สาขาการลงทุนที่มีการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนรองลงมา ได้แก่ สาขา
เคมีภัณฑ์และกระดาษ จ านวนสาขาละ 10 
โครงการ     (ร้อยละ 20.4) และอันดับ 3 ได้แก่
สาขาอิ เล็กทรอนิกส์  และสาขาการบริการ
จ านวนสาขาละ 7 โครงการ    (ร้อยละ 14.3)    

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มี
มูลค่าการลงทุนรวม 3,764.67 ล้านบาท (ร้อย

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ไต้หวัน 49 (6.0%) 9,036 (3.2%) 

ต่างชาติ
ท้ังหมด 

818 282,696 

 

 

   

 

 

เกษตร
12.2%

เซรามกิส์

4.1%

สิง่ทอ
2%

เครือ่งจกัร
32.7%

อเิล็กทรอนกิส์

14.3%

เคมภีณัฑ์
20.4%

บรกิาร
14.3%

จ านวนโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิการลงทุน 
จ าแนกตามสาขาการลงทุน

เกษตร
6.8%

เซรามกิส์

4.4%

สิง่ทอ
0.5%

เครือ่งจกัร
41.7%

อเิล็กทรอนกิส์

15.1%

เคมภีณัฑ์
15.1%

บรกิาร
16.4%

มูลคา่การขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน 

จ าแนกตามสาขาการลงทุน
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ละ 41.7)   สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ สาขาการบริการ 
มูลค่ารวม 1,480.85 ล้านบาท (ร้อยละ 16.4) 
โดยมีโครงการผลิตน้ ามันเตา มูลค่า 1,100ล้าน
บาท  และสาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ มูลค่า
รวม 1,368.18 ล้านบาท (ร้อยละ 15.1)   ซึ่งมี
โครงการผลิตยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิ่น มูลค่า 
593 ล้านบาท 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 2 2,532 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 9 1,368.18 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

4 1,306.06 

เกษตรแปรรูป 4 461.04 
ท่องเที่ยว - - 
การแพทย์ - - 
ดิจิทัล 3 62 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2 194.40 
อากาศยาน - - 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 149 

รวมทั้งสิ้น 11 5,611.64  

  
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
o มีโครงการลงทุนจากไต้หวันลงทุนในเขตพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมที่ขอรับการส่งเสริมจ านวน 20 
โครงการ   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.8 ของโครงการ
ลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุน   มีมูลค่าการลงทุนรวม 4,682.7 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.8 ของมูลค่าการลงทุน
จากไต้หวันทั้งหมด   โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี 
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ข้ันอนุมัติ 
ภาพรวม 

o ในปี 2560 มีโครงการลงทุนจากไต้หวันได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 35 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 4.7 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด   และมีมูลค่าการลงทุนรวม 4,765.24 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วน
ใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 
ล้านบาท) จ านวน 14 โครงการ   มีมูลค่าการ
ลงทุน 292.10 ล้านบาท   รองลงมาได้แก่
โครงการขนาดกลาง (มูลค่า100-499 ล้านบาท) 
จ านวน 10 โครงการ มูลค่าการลงทุน 2,286.49 
ล้านบาท ในขณะที่มีโครงการขนาดใหญ่ (มูลค่า 
1,000-9,999 ล้านบาท) ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนจ านวน 1 โครงการ   มีมูลค่าการลงทุน 
1,000 ล้านบาท   โดยโครงการที่มีมูลค่าการ
ล ง ทุ น สู ง สุ ด เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต ช้ิ น ส่ วน
ยานพาหนะ 

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 
ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง และสาขาเคมี ภัณฑ์และ
กระดาษจ านวนสาขาละ 9 โครงการ (ร้อยละ 
25.7)   โดยเป็นกิจการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักร
มากที่สุดจ านวน 3 โครงการ   ส าหรับสาขาการ
ลงทุนที่มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากเป็น
อันดับ 2 คือ สาขาการเกษตรและผลผลิต
การเกษตร และสาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ 
จ านวนสาขาละ 5 โครงการ (ร้อยละ 14.2)   
และอันดับ 3 คือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน 
4 โครงการ (ร้อยละ 11.4)  

o ในแง่มูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุด คือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุน 1,911 ล้านบาท 
(ร้อยละ 40.1)   โดยกิจการที่มีมูลค่าการลงทุน

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ไต้หวัน 35 (4.7%) 4,765.24 (1.7%) 

ต่างชาติ
ท้ังหมด 

738 281,802 

 

 

 

 

 

 
 

ประโยชน์ของโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ

ทั้ งสิ้นปีละ 8,227.1 ล้านบาท   โดยสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 

เกษตร
14.3%

เซรามกิส์

8.6%

สิง่ทอ
0%

เครือ่งจกัร
25.7%

อเิล็กทรอนกิส์

11.4%

เคมภีณัฑ์
25.7%

บรกิาร
14.3%

โครงการทีไ่ดร้บัอนมุตัสิง่เสรมิการลงทนุ 

จ าแนกตามสาขาการลงทุน

เกษตร
8.8%

เซรามกิส์

9.8%

สิง่ทอ
0%

เครือ่งจกัร
40.1%

อเิล็กทรอนกิส์

7%

เคมภีณัฑ์
26.9%

บรกิาร
7.2%

มูลคา่การอนุมตัสิง่เสรมิการรลงทนุ 

จ าแนกตามสาขาการลงทุน
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โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากไต้หวันท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560  

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ท่ีตั้ง 

Mr. Hsu, Chih-Po ชิ้นส่วนยานพาหนะ ใหม ่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวดัชลบุรี 

 
 
ภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันในปี 2560  
 ส านักงบประมาณการบญัชีและสถิติแห่งชาติของไต้หวัน (Directorate General of Budget, Accounting 
and Statistics - DGBAS) ได้ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.28 ทาให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิโดยรวมในปี 2017 ของไต้หวันปรับเพิ่มข้ึน
เป็นรอ้ยละ 2.84 ซึ่ง DGBAS ช้ีแจงว่า การที่เศรษฐกจิของประเทศมีการขยายตัวในระดบัที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้แสดง
ให้เห็นว่า แนวโน้มเศรษฐกิจของไต้หวันในปีนี้ จะมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ 
 โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกจิไต้หวันในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 มีการขยายตัวมากกว่าที่มีการ
คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันถึงร้อยละ 0.98 และเป็นตัวเลขอัตราการขยายตัวที่สงูที่สุดในรอบ 11 
ไตรมาสด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากภาคส่งออกและการใช้จ่ายภาคประชาชนในไตรมาส 4 ของปทีี่ผ่านมาสงูกว่าที่คาดการณ์
ไว้ โดยเฉพาะภาคส่งออกทีม่ีมลูค่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 3,100 ล้านเหรียญสหรฐัฯ จึงกลายเป็นปจัจัยบวกที่ช่วยให้
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศดีข้ึน ในส่วนของการใช้จ่ายภาคประชาชน DGBAS ช้ีว่า การที่อัตราการ
ว่างงานในไตรมาสที่ 4 ลดลง ในขณะที่อัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยเพิม่สงูข้ึน ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น และมีก าลัง
ซื้อเพิม่มากข้ึนด้วย ส าหรับในปีนี้ การทีร่ัฐบาลได้ประกาศปรับเพิ่มฐานเงินเดอืนของข้าราชการทั่วประเทศ และมีการ
ปรับเพิ่มอัตราค่าแรงข้ันต่ าก็มสี่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคประชาชนเป็นเช่นกัน 

สูงสุดเป็นโครงการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ  สาขา
การลงทุนที่ มีมู ลค่าสู งรองลงมา คือ  สาขา
เคมีภัณฑ์และกระดาษ มูลค่าการลงทุน 1,284.69  
ล้านบาท (ร้อยละ 26.9) โดยกิจการที่มีมูลค่าการ
ล ง ทุ น สู ง สุ ด เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต ยู เ รี ย
ฟอร์มาลดีไฮด์เรซิ่น และอันดับสามคือสาขา
เหมืองแร่และเซรามิกส์ มูลค่าการลงทุน 470 ล้าน
บาท (ร้อยละ 9.9) เป็นโครงการผลิตจุ๊บลมยาง 

เครื่องจักรคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกมากที่สุด คือ 
4,398.1 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 53.5 ของรายได้จากการ
ส่งออกที่คาดการณ์ทั้งหมด   รองลงมา ได้แก่ โครงการลงทุนใน
สาขาการบริการ  และสาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ ซึ่งคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกปีละ 1,540 ล้านบาท   และ 
1,128.5 ล้านบาท ตามล าดับ 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 
9,528.7 ล้านบาทต่อปี   โดยสาขาอิเล็กทรอนิกส์ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 4,421.1 ล้านบาทต่อปี 
รองลงมาเป็นสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรใช้วัตถุดิบคิดเป็น
มูลค่า 1,661.8 ล้านบาทต่อปี   และอันดับ 3 ได้แก่ สาขาการ
บริการ คิดเป็นมูลค่า 1,287 ล้านบาทต่อปี 
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 จากการที่บริษัท TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์รายใหญ่ของโลก ได้เริม่การก่อสร้างโรงงานผลิตแผงวงจร
ไฟฟ้าระดับ 5 นาโนแล้ว และมีการประกาศแล้วว่าบริษัทฯ มีแผนจะตั้งโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าระดบั 3 นาโนใน
ไต้หวันเช่นเดียวกัน เช่ือว่าจะสามารถกระตุ้นด้านการลงทุนในไต้หวันให้เพิ่มมากขึ้นด้วย 
 
ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของไต้หวันในปี 2560  

 1. การลงทุนจากต่างประเทศในไต้หวัน     

 กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (Ministry of Economic Affairs) รายงานว่าในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.) มีจ านวน
โครงการลงทุนที่ได้รบัอนุมตัิในไต้หวันทั้งสิน้ 2,719 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 5.52 พันล้านเหรียญสหรฐัฯ ซึ่งการ
ลงทุนดังกล่าวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ทั้งจ านวนโครงการและมูลค่าการลงทุน โดยจ านวนโครงการลดลง
ร้อยละ 4.19 และมูลค่าการลงทุนลดลงถึงร้อยละ 46.33  

 อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากจีนในไต้หวันในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.)  มีการลงทุน 114 โครงการ มูลค่า
การลงทุนรวม 179 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 2. การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน 

 ในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.) การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน (ยกเว้นจีน) มีการลงทุนทั้งสิ้น 424 โครงการ 
มูลค่าการลงทุนรวม 6.89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.95 

 อย่างไรก็ตาม การลงทุนของไต้หวันในจีน ในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.) มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติการลงทนุ
ทั้งสิ้น 424 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 6.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 
7.95 

  3. ภาวะการลงทุนไต้หวันในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย การลงทุนโดยตรงสุทธิจากไต้หวันในไทยในปี 2560  มีมูลค่ารวมทั้งสิน้ 
24,993.52 ล้านบาท   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.2 ของการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศทั้งหมด (272,530.35 ล้าน
บาท)    

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 

 
4. วิเคราะห์ภาวการณ์ลงทุนท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

o ในปี 2560-2561 ไต้หวันยังคงเป็นประเทศเป้าหมายที่ส านักงานต้องการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนเช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และชักจูงการลงทุนของทั้งจากส่วนกลางและส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน 
ณ กรุงไทเป อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่นักลงทุน 
การพบปะนักธุรกิจไต้หวันที่มีความสนใจมาลงทุนหรือร่วมทุนในประเทศไทย การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
และน าเสนอโอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้นักธุรกิจไต้หวันและผู้ที่สนใจได้รับทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนมากข้ึน ทั้งนี้ ในปี 2560-2561 ส านักงานได้ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจงูการลงทุนจากทีม่ี
ศักยภาพไต้หวันมาลงทุนในไทย เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ช้ันส่วนโลหะ และแม่พิมพ์ หุ่นยนต์และเครื่องจักร
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อัตโนมัติ ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 
ดิจิทัล และ IHQ/ITC เป็นต้น 
 

o จากข้อมูลสถิติของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560)  การ
ลงทุนของไต้หวันในไทยที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.6 ของจ านวนโครงการจากไต้หวัน
ทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รองลงมาได้แก่สาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในแง่
ของการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่า 17,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.1 ของมูลค่า
การลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

o ปี 2560 นักลงทุนไต้หวันให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่งมากเป็นอันดับ 1 โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.7 ของโครงการลงทุนจาก
ไต้หวันทั้งหมด  สาขาการลงทุนรองลงมา ได้แก่ สาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ จ านวน10 โครงการ     (ร้อยละ 
20.4) และอันดับ 3 ได้แก่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการบริการจ านวนสาขาละ 7 โครงการ    (ร้อยละ 14.3)   
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกิจการเป้าหมาย ทั้งนี้ ส านักงานก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุน
จากไต้หวัน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักร อุปกรณ์และ
ช้ินส่วน แม่พิมพ์ ช้ินส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ กิจการบริษัท
การค้าระหว่างประเทศ กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ดิจิตอล และ ICT 

 

o ในแง่มูลค่าการลงทุนในปี 2560 นักลงทุนไต้หวันขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุนรวม 3,764.67 ล้านบาท (ร้อยละ 41.7) ซึ่งมีโครงการผลิตนางในรถจักรยาน/ 
ยางนอกรถจักรยาน มูลค่า 1,532 ล้านบาท  สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ 
สาขาการบริการ มูลค่ารวม 1,480.85 ล้านบาท (ร้อยละ 16.4) เนื่องจากมีโครงการผลิตน้ ามันเตา มูลค่า 1,100
ล้านบาท  และสาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ มูลค่ารวม 1 ,368.18 ล้านบาท (ร้อยละ 15.1)   ซึ่งมีโครงการผลิต
ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิ่น มูลค่า 593 ล้านบาท 

 

o จะเห็นได้ว่ามูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของไต้หวันมีมูลค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในไต้หวัน จึงเป็นโอกาสที่ส านักงานจะชักจูงการลงทุนจากไต้หวันให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกิจการที่ไต้หวันมีความช านาญและมีศักยภาพเช่น กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง และ
กิจการอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงไทเป ยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และชักจูง
การลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการลงทุนเช่นเดียวกัน 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2560 (บทสรปุผู้บริหาร) 

ขั้นค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 
o ในปี 2560 มีนักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งสิ้น 256 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 31.3 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
133,002.1 ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากมูลค่าการลงทุน
ของญี่ปุ่นในปี 2559 ถึง 1.5 เท่า 

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่า
ต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 144 โครงการ   หรือคิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 56.3 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่น
ทั้งหมด   และมีมูลค่าการลงทุนรวม 1,935.7 ล้านบาท  
ขณะที่ในแง่มูลค่าการลงทุน มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
(มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ขอรับการส่งเสริม
การลงทุนจ่านวน 22 โครงการ   มูลค่าการลงทุนรวม 
111,661.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของมูลค่าการลงทุน
จากญี่ปุ่นทั้งหมด   โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
เป็นโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric 
Vehicles: HEV) รวมถึงแบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วนยานพาหนะ มีมูลค่าการลงทุน 19,547 ล้านบาท 

o โครงการส่ วน ใหญ่อยู่ ใ นสาขา กิ จการบริ การและ
สาธารณูปโภค จ่านวน 125 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
48.8   โดยเป็นกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading Centers: ITC) มากที่สุด จ่านวน 
80 โครงการ   และเป็นประเภทกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่น
ขอรับการส่งเสริมมากท่ีสุดในปี 2560 ด้วย (สัดส่วนร้อยละ 
31.3 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด)   ตามมาด้วย
กิจการส่ านั กงานใหญ่ข้ ามประ เทศ ( International 
Headquarters: IHQ) จ่านวน 20 โครงการ    

o สาขาการลงทุนที่มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ่านวน 61 โครงการ (สัดส่วนร้อยละ 23.8) 
โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะมากที่สุด จ่านวน 11 
โครงการ   และอันดับ 3 ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 43 โครงการ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 16.8   ซึ่งกิจการพัฒนา Enterprise 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 256 (31.3%) 133,002 (47%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

818 282,695.2 
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Software และ/หรือ Digital Content มีจ่านวนมากที่สุด 
คือ 13 โครงการ    

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุนรวม 
61 ,273 .3  ล้ านบาท คิด เป็นสัดส่ วน ร้อยละ 46 .1   
เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป) ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 9 โครงการ   
และในจ่านวนนี้เป็นโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม 
(Hybrid Electric Vehicles: HEV) มูลค่าการลงทุน
มากกว่า 10,000 ล้านบาทจ่านวน 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่า
การลงทุนรวมถึง 41,988.6 ล้านบาท   คิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 68.5 ของมูลค่าการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งทั้งหมด   

o สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ สาขา
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มีมูลค่าการลงทุนรวม 
37,025.3 ล้านบาท (ร้อยละ 27.8)   โดยโครงการที่มีมูลค่า
สูงที่สุด คือ โครงการผลิต Hydrogenated Styrenic Block 
Copolymer (HSBC) และ Polymide 9T (PA9T) and 
Compound มูลค่า 15,182 ล้านบาท   ซึ่งเป็นโครงการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ในปี 
2560   ส่าหรับสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ 3 คือ 
สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า
การลงทุนรวม 22,269.5 ล้านบาท (ร้อยละ 16.7)  

  

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 15 89.7 

การแพทย์ครบวงจร 2 1,993.1 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 14 36,334.2 

เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 4 488.7 

อากาศยาน - - 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1 183 

อิเล็กทรอนิกส ์ 28 22,179.8 

ยานยนต ์ 26 57,288.5 

การท่องเที่ยว 1 327.9 

การแปรรปูอาหาร 4 3,130 

รวมท้ังสิ้น 95 122,014.9 

และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ 
o ในแง่ มู ล ค่ า โ คร งการ  อุตสาหกรรมยานยนต์ เ ป็ น

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
57,288.5 ล้านบาท   โดยกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
ผสม (Hybrid Electric Vehicles: HEV) และชิ้นส่วน เป็น
กิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดรวม 45,572.8 ล้านบาท   
เนื่องจากโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 5 
โครงการนั้นเป็นโครงการมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง 3 โครงการ 

o รองลงมาเป็นกิจการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
มูลค่าการลงทุนรวม 36,334.2 ล้านบาท   ซึ่งกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
(Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals) เป็น
กิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดรวม 27,621.5 ล้านบาท   
โดยมีโครงการมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาทยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน 1 โครงการ   และอันดับ 3 ได้แก่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งมีกิจการผลิตชิ้นส่วนและ/
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการที่มีมูลค่าการ
ลงทุนสูงสุดรวม 11,617.4 ล้านบาท 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
o ในปี 2560 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นลงทุนในเขตพ้ืนที่

นิคมอุตสาหกรรมจ่านวน 129 โครงการ   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
50.4 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ยื่นขอรับการ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในปี 2560 

เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ่านวน 95 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของจ่านวนโครงการจากญี่ปุ่นที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด แต่มีมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง  
122,014.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.7 ของปริมาณเงิน
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด  

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในแง่ ของโครงการ  พบว่ าส่ วนใหญ่ เป็ นกิจการใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 28 โครงการ   โดย
เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ห รื อ ชิ้ น ส่ ว นและ /หรื อ อุปกรณ์ ที่ ใ ช้ กั บ ผ ลิ ตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดจ่านวน 16 โครงการ   คิดเป็น
มูลค่ารวม 11,617.4 ล้านบาท 

o รองลงมาเป็นกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์ จ่านวน 26 
โครงการ   และอุตสาหกรรมดิจิทัลจ่านวน 15 โครงการ
ตามล่าดับ   โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะมากที่สุด จ่านวน 20 โครงการ
ส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นกิจการซอฟต์แวร์ 14 โครงการ   
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ส่งเสริมการลงทุน   มีมูลค่าการลงทุนรวม 106,515.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.1  ของมูลค่าการลงทุนจาก 
ญี่ปุ่นทั้งหมด   โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีและระยอง 

o มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขต
พ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่่า 1 โครงการ คือ โครงการผลิต 
 

น้่ามันปาล์มดิบ มูลค่า 183 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ 
o นอกจากนี้ ในปี 2560 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นยื่นขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 โครงการ คือ โครงการผลิต
ลูกไม้ มูลค่าการลงทุน 93.4 ล้านบาท   โดยโครงการตั้งอยู่
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (อ่าเภอแม่สอด) 

ขั้นอนุมัต ิ
ภาพรวม 

o ในปี 2560 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริม
การลงทุนทั้งสิ้น 238 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.6 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด   และมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 89,700 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของ
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่่ากว่า 50 ล้านบาท) จ่านวน 
138 โครงการ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของโครงการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  โดย
มีมูลค่าการลงทุน 1,869.2 ล้านบาท   ในขณะที่มีโครงการ
ขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 16 โครงการ   มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 
69,601.6 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 77.6 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด   โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุดเป็นโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid 
Electric Vehicles: HEV) รวมถึงแบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์
ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่า 19,016 ล้านบาท    

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 ส่วนใหญ่อยู่
ในสาขากิจการบริการและสาธารณูปโภค จ่านวน 129 
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 54.2 ของโครงการลงทุนจาก
ญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด   โดยเป็น
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) มากที่สุด 
จ่านวน 80 โครงการ   และเป็นประเภทกิจการที่นักลงทุน
ญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในปี 2560 ด้วย  
ตามมาด้วยกิจการส่านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) 
จ่านวน 25 โครงการ และเป็นประเภทกิจการที่นักลงทุน
ญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 2    

o สาขาที่นักลงทุนญี่ปุ่น ได้รับการส่ง เสริมการลงทุน
รองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ่านวน 43 โครงการ (ร้อยละ 18.1) โดย
เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ มากท่ีสุด จ่านวน 
10 โครงการ   ส่าหรับสาขาการลงทุนอันดับ 3 คือสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 41 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 238 (32.6%) 89,700 (39.5%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

730 227,053 
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โครงการ  โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการพัฒนา Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content จ่านวน 12 
โครงการ   ซึ่งเป็นกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 3 ด้วย 

o ในแง่มูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง   โดยมี
มูลค่าการลงทุน 37,195.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.5 
ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งหมด   ซึ่งกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ กิจการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles: 
HEV) และชิ้นส่วน เนื่องจากแม้จะมีโครงการได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนเพียง 1 โครงการ   แต่มีมูลค่าการลงทุน
สูงถึง 19,016 ล้านบาท 

o ส่าหรับสาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ
รองลงมา ได้แก่ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มี
มูลค่าการลงทุนรวม 25,669.4 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 
28.6   โดยกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือ
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty 
Chemicals) เป็นประเภทกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 
คือ 23,371.5 ล้านบาท   ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีมูลค่า
การลงทุนรวมสู งสุ ดในขั้ นอนุ มั ติ ของปี  2560 ด้ วย   
เนื่องจากมีโครงการผลิต Hydrogenated Styrenic Block 
Copolymer (HSBC) และ Polymide 9T (PA9T) and 
Compound มูลค่า 15,182 ล้านบาท   และโครงการผลิต 
Isoprenol (IPEA) และ 3-Methyl-1,5-Pentanediol 
(MPD) มูลค่า 5,040 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการลงทุนจาก
ญี่ปุ่นที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 2 และ 3 ของปี 2560 ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 

o ส่าหรับสาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ 3 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี
มูลค่าการลงทุน 11,984.1 ล้านบาท (ร้อยละ 13.4)   ซึ่งมี
โครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 2,093 ล้านบาทเป็น
โครงการที่มีมูลค่าสูงสุด    

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ
ทั้งสิ้นปีละ 82,925.7 ล้านบาท   โดยสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้
จากการส่งออกมากที่สุด คือ 35,235.5 ล้านบาท   คิดเป็น 
ร้อยละ 42.5 ของรายได้จากการส่งออกท่ีคาดการณ์ทั้งหมด 
รองลงมาเป็นสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 
ขนส่งซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกปีละ 
16,492.9 ล้านบาท 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 
55,974.4 ล้านบาทต่อปี   โดยสาขาเกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตรใช้วัตถุดิบในประเทศมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
มูลค่า 19,709.6 ล้านบาทต่อปี   ตามมาด้วยสาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 17,243.4 
ล้านบาทต่อปี 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
o มี โ ครงการลงทุ นจากญี่ ปุ่ นล งทุน ใน เขต พ้ืนที่ นิ ค ม

อุตสาหกรรมจ่านวน 102 โครงการ   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
42.9 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน   มีมูลค่าการลงทุนรวม 73,456.3 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 81.9 ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด   
โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี
และระยอง 

o นักลงทุนญี่ปุ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
จ่านวน 10 โครงการ   มูลค่าการลงทุนรวม 11,366.7 ล้านบาท   
โดยมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดระยองมากที่สุด   โครงการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการดังกล่าวเป็น
กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
มากที่สุด จ่านวน 4 โครงการ   ส่าหรับโครงการที่มีมูลค่า
สูงสุด คือ โครงการผลิตยางล้อส่าหรับอากาศยาน (Aircraft 
Tire) และผ้าใบเคลือบยาง (Coated Fabric) ซึ่งอยู่ใน
ประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่าการลงทุน 
4,694.1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 

o ในปี 2560 ญี่ปุ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จ่านวน 
10 โครงการ   มูลค่าการลงทุนรวม 39,911.3 ล้านบาท   
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี   โดยเป็นโครงการใน
กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนมากที่สุด 
จ่านวน 3 โครงการ   ส่าหรับโครงการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุด คือ โครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid 
Electric Vehicles: HEV) รวมถึงแบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์
ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่า 19,016 ล้านบาท   
ตามมาด้วยโครงการผลิต Hydrogenated Styrenic Block  
Copolymer (HSBC) และ Polymide 9T (PA9T) and  
Compound มูลค่า 15,182 ล้านบาท   ซึ่งเป็นโครงการ
ลงทุนมูลค่าสูงสุดจากญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
อันดับ 1 และ 2 ของปี 2560 
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โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 
 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ่ากัด 

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม   รวมถึง
แบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานพาหนะ 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวสิริณัฐ ทรรพวสุ1 Hydrogenated Styrenic 
Block Copolymer (HSBC) 
และ Polymide 9T (PA9T) 
and Compound 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยอง   

นางสาวสิริณัฐ ทรรพวสุ Isoprenol (IPEA) และ 3-
Methyl-1,5-Pentanediol 
(MPD) 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยอง   

บริษัท ตันจง ซูบารุ  
ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ่ากัด 

รถยนต์ ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

บริษัท บริดจสโตน  
สเปเชียลตี้ ไทร์  
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ่ากัด 

ยางล้อส่าหรับอากาศยาน 
(Aircraft Tire) และผ้าใบเคลือบ
ยาง (Coated Fabric) 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
อ่าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง   

บริษัท เอเชี่ยน เบสท์  
ชิคเก้น จ่ากัด 

อาหารส่าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
แช่แข็ง 

ใหม่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ่ากัด ชิ้นส่วนอากาศยาน เช่น Bell 
Crank Assembly  

ขยาย อ่าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

บริษัท ชิน-เอทสุ ซิลิโคนส์ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด    

Silicone Fluid ชนิด Amino 
Modified และ Silicone 
Fluid ชนิด Polyether 
Modified 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัด
ระยอง 

บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

เซมิคอนดักเตอร์ ขยาย เขตอุตสาหกรรมของบริษัท 304 
อินดัสเตรียลปาร์ค จ่ากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี 

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น 
เทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน) 

แขนจับหัวอ่าน (Suspension) 
ส่าหรับ Hard Disk Drive และ 
Piezoelectric on Flexures 

ขยาย อ่าเภอวังน้อย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 

                                                           
1 โครงการมลูค่าสูงสุดอันดับ 2 และ 3 เป็นโครงการภายใต้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ่ากัด (มหาชน) ซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทใหม่
ขึ้นเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวต่อไป 
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ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2560 
 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2560 มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ   ดังจะเห็นได้จาก
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแท้จริง (Real GDP Growth Rate) ที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง
ตลอดปี 2560   นับเป็นการขยายตัว 8 ไตรมาสติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2559   และท่าให้ในปี 2560 ญี่ปุ่นมีอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราการเจริญเติบโตของปี 2559 
ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.9 
 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP Growth) ของญี่ปุ่นในปี 2560 (ร้อยละ) 
 

 
2559 2560 

อัตราการเจริญเติบโตของ 
GDP ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปีก่อนหน้า 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2559 2560 

อัตราการเจริญเติบโตของ 
GDP เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ไตรมาสก่อนหน้า 
(Real GDP Growth Rate, 

Quarter-to-Quarter) 

0.3 0.5 0.6 0.6 0.4 0.9 1.7 

  
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี้มีปัจจัยมาจากอุปสงค์จากตลาดต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น   เนื่องจาก

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวดีขึ้น   ท่าให้การส่งออกขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและจีน   
ประกอบกับค่าเงินเยนที่ยังคงอ่อนค่า   ท่าให้ในปี 2560 ญี่ปุ่นได้ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 26,933 ล้านเหรียญสหรัฐฯ2   
โดยมีมูลค่าการส่งออก 698,366.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.3 จากปี 2559   อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 2559 พบว่า ญี่ปุ่นได้เปรียบดุลการค้าลดลงร้อยละ 27.8 เนื่องจากการน่าเข้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10.5 จาก 607,728.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 เป็น 671,433.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากการน่าเข้าสินค้าในกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงเพ่ิมมากขึ้น   และราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวในตลาดโลกได้
ปรับตัวสูงขึ้นด้วย   ทั้งนี้ สินค้าน่าเข้าหลักของญี่ปุ่น 5 อันดับแรกในปี 2560 ได้แก่ น้่ามันปิโตรเลียมดิบและน้่ามันดิบ   
ก๊าซปิโตรเลียม   เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส่าหรับโทรศัพท์   ถ่านหิน   และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์       

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น คือ อุปสงค์ภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น   
เนื่องจากผลประกอบการของภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น   ส่งผลทางบวกต่อสถานการณ์การจ้างงานและการปรับขึ้นค่าจ้าง   
โดยอัตราการว่างงานของญี่ปุ่น ณ เดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 2.7   อัตราการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้า
ท่างานของบริษัทญี่ปุ่นสูงถึงร้อยละ 86 ของจ่านวนนักศึกษาที่จะส่าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561   และมี
สัดส่วนจ่านวนต่าแหน่งงานว่างต่อจ่านวนผู้สมัครงาน (Job to Applicant Ratio) อยู่ที่ 1.59 : 1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการแรงงาน   ประกอบกับรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีนโยบายที่จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีการปรับเพ่ิม
ค่าจ้างแรงงานในอัตรามากกว่าร้อยละ 3 ส่าหรับบริษัทขนาดใหญ่   และมากกว่าร้อยละ 1.5 ส่าหรับบริษัทขนาดเล็ก   
ท่าให้ประชาชนเริ่มมีความม่ันใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น   ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริโภคภาคครัวเรือนและอัตราเงินเฟ้อต่อไป   

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับต่่า เนื่องจากราคาสินค้า เพ่ิมสูงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้่ามัน   และผลิตผลทางการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน   เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเพ่ิมขึ้นของอัตราค่าจ้างแล้วจึงพบว่าอัตราค่าจ้างไม่ได้เพ่ิมขึ้นอย่างแท้จริง   และมีผลกระทบต่อ

                                                           
2 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยแพร่ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 
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ความมั่นใจของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ   สะท้อนให้เห็นจากผลส่ารวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ 
(Economy Watchers Survey) จัดท่าโดยส่านักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) ของญี่ปุ่นซึ่งพบว่า ดัชนีภาวะ
เศรษฐกิจในเดือนธันวาคม 2560 ลดลง 0.2 จุดจากเดือนก่อนหน้า   และค่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตลดลง 
0.7 จุด   มีผลให้การบริโภคภาคครัวเรือนไม่ขยายตัวมากเท่าที่ควร   และไม่สามารถเป็นปัจจัยผลักดันการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่   ขณะเดียวกันภาวะการขาดแคลนแรงงานของญี่ปุ่นมีความรุนแรง
มากขึ้นจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ   โดยจากผลการส่ารวจดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Tankan) ของธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (Bank of Japan) ในเดือนธันวาคม 2560 พบว่า แม้ดัชนี Diffusion Index (DI) ของความเชื่อมั่นทางธุรกิจใน
ภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้น   แต่ดัชนีด้านการจ้างงานติดลบในทุกขนาดการลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม   และเป็น
การติดลบเพ่ิมขึ้นจากการส่ารวจครั้งก่อนหน้าในเดือนกันยายน 2560   รวมทั้งค่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจใน
อนาคตก็ลดลงจากผลจากส่ารวจครั้งนี้ด้วยเช่นกัน   ท่าให้หลายบริษัทเริ่มลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   และ
ระบบอัตโนมัติต่างๆ มากขึ้นเพ่ือรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน   ซึ่งจากสภาวะดังกล่าวท่าให้ Bank of 
Japan ยังคงด่าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป   เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะท่าให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่
ร้อยละ 2 ภายในปี 2562   อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงที่ผ่านมานโยบายดังกล่าวจะส่งผลดีในการช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่น
ฟ้ืนตัว   แต่อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ยังอยู่ที่ร้อยละ 0.9 เท่านั้น   จึงท่าให้เกิดความไม่แน่ใจ
ว่าการด่าเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปจะท่าให้สามารถบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อได้ตามก่าหนดเวลา      

แม้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังมีความไม่แน่นอน   แต่เห็นได้ว่าประชาชนยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อ
นโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีชินโซ  อาเบะ   โดยหลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ประกาศยุบสภา   และได้มี
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 พบว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party: 
LDP) ได้รับชัยชนะอย่างล้นหลาม   และนายชินโซ  อาเบะได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 3   
ซึ่งหากนายกรัฐมนตรีอาเบะสามารถด่ารงต่าแหน่งได้จนครบวาระในปี 2564 จะท่าให้นโยบายเศรษฐกิจของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะ หรือ Abenomics ได้มีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง   และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นตามที่
คาดหวังไว้   ทั้งนี้ ภายหลังการเลือกตั้ง รัฐบาลของนายอาเบะได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจเพ่ิมเติม คือ 1) การปฏิวัติ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Revolution)  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างพลเมืองญี่ปุ่นให้เป็นก่าลังส่าคัญทาง
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน   และ 2) การปฏิวัติผลิตภาพการผลิต (Productivity Revolution) 
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาผลิตภาพการผลิตของบริษัทเอกชนที่มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่ม SMEs และ Micro Business   โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมประมาณ 2 ล้านล้านเยนเพ่ือใช้
ส่าหรับการด่าเนินการมาตรการต่างๆ เช่น การจัดให้มีสถานเลี้ยงดู เด็กทารกจนถึงก่อนวัยเรียนฟรี   การส่งเสริมการ
น่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในระบบการผลิต   โดยมาตรการดังกล่าวจะน่าเงินที่ได้จากการ
ปรับขึ้นภาษีบริโภค (Consumption Tax) มาใช้ในการด่าเนินการ   ซึ่งคาดว่ามาตรการเพิ่มเติมนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้อีกทางหนึ่ง 

จากภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นดังกล่าวข้างต้น ท่าให้ Mitsubishi UFJ Research and Consulting คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังคงฟ้ืนตัวต่อเนื่องไปจนสิ้นปีงบประมาณ 2560 (31 มีนาคม 2561)   และจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตของ Real GDP ตลอดปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) อยู่ที่ร้อยละ 1.7   ส่าหรับ
ปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตของ Real GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 
1.2   โดยการลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ และการก่อสร้างอ่ืนๆ ของภาครัฐ เพ่ือเตรียมการส่าหรับการเป็นเจ้าภาพ
กีฬาโอลิมปิกในปี 2563 (Tokyo Olympic 2020) จะยังคงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง   ภาคธุรกิจจะเริ่มมี
การลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการน่า AI และ 
Internet of Things (IoT) มาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากขึ้น   
ซึ่งคาดว่าจะท่าให้ผลประกอบการของภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น    นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัวต่อเนื่องจะส่งผล
ทางบวกต่อภาคการส่งออกของญี่ปุ่น   ภาวะการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะช่วยให้มียอดค่าสั่งซื้อเครื่องจักร
เพ่ิมมากขึ้น   และแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และหุ่นยนต์ที่เพ่ิมมากขึ้นจะส่งให้ญี่ปุ่น
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สามารถส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย   ในขณะที่ธุรกิจในภาคบริการจะได้รับผลดีจากการ
เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ   ซึ่งในปี 2560 มีจ่านวนสูงถึง 28 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2559   ส่าหรับ
การบริโภคภาคครัวเรือนนั้น เนื่องจากสถานการณ์การจ้างงานและค่าจ้างมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   จึง
คาดว่าจะท่าให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น   แต่เนื่องจากราคาสินค้าต่างๆ ได้ปรับเพ่ิมขึ้นด้วย จึงอาจท่าให้การ
บริโภคภาคครัวเรือนไม่ขยายตัวเท่าที่ควร 

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลทางลบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การฟ้ืนตัว
ที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจโลก   การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน   และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจในต่างประเทศ อาทิ สถานการณ์การเมืองในคาบสมุทรเกาหลี   สถานการณ์การเมืองภายในประเทศของ
สหรัฐฯ และประเทศต่างๆ ในยุโรป เป็นต้น   นอกจากนี้ หากรัฐบาลของนายอาเบะตัดสินใจขึ้นภาษีบริโภค 
(Consumption Tax) จากร้อยละ 8 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 10 ในเดือนตุลาคม 2562 ตามท่ีได้ก่าหนดไว้ คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างรุนแรง   แต่หากเลื่อนก่าหนดการขึ้นภาษีบริโภค อาจส่งผลกระทบให้การจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าและต้องปรับแผนส่าหรับการจัดท่างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลต่อไป 

 
ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในปี 2560 
 1. การลงทุนจากต่างประเทศในญี่ปุ่น     

 จากข้อมูลขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: 
JETRO) ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติการลงทุนของญี่ปุ่น (Balance of Payments Basis) ที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้
ด่าเนินการร่วมกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) พบว่า ในปี 2560 ญี่ปุ่นมีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ (Net Inflow) 
มูลค่ารวม 18,339 ล้านเหรียญสหรัฐฯ    แหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมากที่สุด   โดย
มีมูลค่ารวม 5,286 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมาได้แก่ ประเทศในเอเชีย   และประเทศในยุโรป ตามล่าดับ   แต่หาก
พิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในปี 2560 คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าเงินทุน
ไหลเข้าสุทธิ 6,025 ล้านเหรียญสหรัฐฯ3   ตามมาด้วยฝรั่งเศส   และเนเธอร์แลนด์ 

 หากพิจารณาในแง่สาขาอุตสาหกรรม จากสถิติการลงทุนเดือนมกราคม-กันยายน 25604 พบว่า นักลงทุน
ต่างชาติมีการลงทุนในญี่ปุ่นในสาขาการผลิตมากกว่าสาขาที่ไม่ใช่การผลิตถึง 34.7 เท่า   โดยเป็นการลงทุนในสาขา
เครื่องจักรกลไฟฟ้ามากที่สุด มูลค่า 3,033 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมาเป็นสาขาอุปกรณ์ขนส่ง   และเครื่องจักรกล
ทั่วไป ตามล่าดับ   ส่าหรับการลงทุนในสาขาที่ไม่ใช่การผลิต   นักลงทุนต่างชาติลงทุนในสาขาการบริการมากที่สุด 
มูลค่าการลงทุน 1,880 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ตามมาด้วยสาขาการขนส่งเป็นอันดับที่ 2   และสาขาการเงินและการ
ประกันภัยเป็นอันดับ 3 

  2. การลงทุนในต่างประเทศของญ่ีปุ่น 

 ส่าหรับเงินลงทุนไหลออกสุทธิ (Net Outflow) ของญี่ปุ่นในปี2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 164,580 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ   ส่าหรับภูมิภาคที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนหลักของญี่ปุ่นในปีนี้ ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุน
ไหลออกสุทธิ 59,435 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมา ได้แก่ ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ   และประเทศในเอเชีย 
ตามล่าดับ   โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศแล้วพบว่า ประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา   
มีมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 48,821 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.7 ของมูลค่าเงินลงทุนไหล

                                                           
3 เนื่องจากเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิค่านวณจากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าหักลบด้วยมูลค่าเงินลงทุนไหลออก เช่น การถอนการลงทุนหรือ
การลดขนาดการลงทุนในญี่ปุ่น   ในกรณีนี้ เมื่อรวมมูลค่าเงินไหลเข้าสุทธิของทุกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือแล้ว   อาจมีบางประเทศ
ที่เงินลงทุนไหลเข้าสุทธิติดลบ   ซึ่งเกิดจากมูลค่าเงินลงทุนไหลออกมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า     มีผลท่าให้ยอดรวมของมูลค่า
เงินลงทุนไหลเข้าสุทธิของสหรัฐอเมริกาสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิทั้งหมดของทวีปอเมริกาเหนือ 
4 ในช่วงการจัดท่ารายงานภาวะการลงทุนโดยตรงนี้ JETRO เผยแพร่สถิติเงินลงทุนไหลเข้าและไหลออก จ่าแนกเป็นรายอุตสาหกรรม 
ของญี่ปุ่นเพียง 3 ไตรมาส (มกราคม-กันยายน 2560) เท่านั้น 
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ออกสุทธิทั้งหมดของญี่ปุ่น   แตห่ากพิจารณาเฉพาะประเทศในเอเชีย พบว่า ในปี 2560 จีนเป็นแหล่งรองรับการลงทุน
จากญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง   โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 10,004 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมาเป็นสิงคโปร์ มูลค่าเงินลงทุน
สุทธิ 9,677 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   และไทยอยู่ในอันดับที่ 3 มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 4,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ตามมาด้วย
อินโดนีเซีย และฮ่องกง ตามล่าดับ   

 ส่าหรับในแง่อุตสาหกรรม จากสถิติพบว่าในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560 ญี่ปุ่นมีมูลค่าการลงทุนใน
สาขาที่ไม่ใช่การผลิตสูงกว่าสาขาการผลิตอยู่ร้อยละ 68.8   โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 76,163 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
ซึ่งเป็นการลงทุนในสาขาการเงินและการประกันภัยมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 28,813 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   รองลงมา
เป็นสาขาการค้าส่งและค้าปลีก   และสาขาการสื่อสาร ตามล่าดับ   ในขณะที่ในสาขาการผลิตมีมูลค่าเงินลงทุนไหล
ออกสุทธิรวม 45,131 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   เป็นการลงทุนในสาขาอาหารมากเป็นอันดับ 1 มีมูลค่าการลงทุน 8,308 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ตามมาด้วยสาขาเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม   และสาขาเครื่องจักรกลทั่วไป 

 3. ภาวะการลงทุนญี่ปุ่นในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย5 พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นในไทยในปี 2560 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 109,510.5 ล้านบาท   ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นอยู่ที่ 117,685.1 ล้าน
บาท   เนื่องจากมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิลดต่่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3   โดยไตรมาสที่มีมูลค่าการ
ลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นต่่าสุดในรอบปี คือ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) มีมูลค่าการลงทุน 13,272 ล้านบาท   
ก่อนจะกลับเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) อยู่ที่ 41,435.4 ล้านบาท   
 

เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นในปี 2560 (ล้านบาท) 
 

2559  
(รวม) 

2560 
Q1 

ม.ค. – มี.ค. 
Q2 

เม.ย. – มิ.ย. 
Q3 

(ก.ค. – ก.ย.) 
Q4 

(ต.ค. – ธ.ค.) 
รวม 

117,685.1 32,524.9 22,278.2 13,272 41,435.4 109,510.5 

 
 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2561 
 
 
 

                                                           
5 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 
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 4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในปี 2560 นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงมีการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มากที่สุด
เช่นเดียวกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   โดยมีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 46.1 ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด   อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่จ่านวนโครงการพบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจ
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขากิจการบริการและสาธารณูปโภคมากเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3   โดยมี
จ่านวนโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.8 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด   ซึ่ง
เป็นแนวโน้มการลงทุนของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการก่าหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่และปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการในปี 2558 เป็นต้นมา   จากเดิมที่โครงการลงทุน
ของญี่ปุ่นมักจะกระจุกตัวอยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานพาหนะ   โดยการลงทุนในสาขากิจการบริการและสาธารณูปโภคจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มกิจการ
บริการเพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน อาทิ กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: 
ITC) ซึ่งมีนักลงทุนญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากถึง 80 โครงการ   ตามมาด้วยกิจการส่านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ (International Headquarters: IHQ) จ่านวน 20 โครงการ   โดยในกิจการ ITC นั้น ญี่ปุ่นมีการลงทุนเพ่ือ
สนับสนุนการด่าเนินการของบริษัทในเครือที่มีการลงทุนในไทย   รวมทั้งต้องการใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจาย
สินค้าในภูมิภาค เนื่องจากไทยมีความได้เปรียบในเรื่องที่ตั้งและต้นทุนการด่าเนินการ    

o การลงทุนของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่่ากว่า 50 ล้านบาท)   อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 มีการ
ลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากถึง 22 โครงการ   
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มี 10 โครงการ   และในจ่านวนนี้เป็นโครงการมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาทถึง 4 โครงการ   
จึงท่าให้แม้จ่านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 จะมีจ่านวนลดลง 4 โครงการจากปี 2559   แต่
มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึนถึง 1.5 เท่า   โดยโครงการมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกท่ียื่นขอรับการการส่งเสริมการลงทุนเป็น
โครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์   และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยที่ เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลคาดหวัง   
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles: HEV) ที่มีนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความ
สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนหลายราย   สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนญี่ปุ่นมีการตอบสนองต่อนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของรัฐบาล   และมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ EV มีความน่าสนใจ   อย่างไรก็ตาม 
กิจการผลิตรถยนต์ HEV ได้สิ้นสุดการให้การส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

o ทั้งนี้ โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายคิดเป็น
ร้อยละ 37.1 ของจ่านวนโครงการจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด   โดยส่วนใหญ่เป็นเป็นกิจการใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ตามมาด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมดิจิทัลตามล่าดับ   ขณะที่ มีมูลค่า
การลงทุนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 91.1 ของปริมาณเงินลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด   คาดว่ามาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้การต้อนรับนายฮิโรชิเกะ  เซโกะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) 
ของญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางเยือนไทยพร้อมคณะนักลงทุนจ่านวนมากกว่า 500 คน ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 เพ่ือ
ร่วมประชุมสัมมนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น   และรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)  พร้อมศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริง   และการจัดกิจกรรมโรดโชว์ ซึ่งน่าคณะโดยนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมการจัดสัมมนาในหัวข้อ 
“Opportunity Thailand, Be A Part of It” จะมีส่วนช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนและมาตรการต่างๆ   ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่น   ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจาก
ญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ซึ่งญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ เพ่ิมข้ึนต่อไป     

o นับตั้งแต่ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ในเดือนมีนาคม 2560 จนถึงสิ้นปี 2560 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นได้รับการอนุมัติส่งเสริมการ
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ลงทุนภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 10 โครงการ   มูลค่าการลงทุนรวม 39,911.3 ล้านบาท   โดยโครงการลงทุน
มูลค่าสูงสุดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 2 อันดับแรกของญี่ปุ่นในปีนี้ คือ โครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม 
(Hybrid Electric Vehicles: HEV) รวมถึงแบตเตอรี่ส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานพาหนะ   และโครงการผลิต 
Hydrogenated Styrenic Block Copolymer (HSBC) และ Polymide 9T (PA9T) and Compound ได้ตั้งโครงการ
อยู่ในพื้นที่ EEC ด้วย   คาดว่าการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าวให้มีรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน   
รวมถึง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ. EEC) ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 จะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นในการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น   อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การลงทุนของ
ญี่ปุ่นมักกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยองมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการก่าหนดให้ทั้งสองจังหวัดเป็น
พ้ืนที่โครงการ EEC   เนื่องจากมีการก่าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส่าหรับโครงการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว   ประกอบกับเป็นที่พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ท่าเรือ   จึงคาดว่านักลงทุน
ญี่ปุ่นจะให้ความสนใจลงทุนในพ้ืนที่ EEC เพ่ิมขึ้นต่อไป   ขณะที่นักลงทุนญี่ปุ่นไม่นิยมลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มี
รายได้ต่่า และพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   โดยในปี 2560 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่่าเพียง 1 โครงการเท่านั้น คือ โครงการผลิตน้่ามันปาล์มดิบ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ   
และมีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 โครงการเช่นกัน คือโครงการผลิตลูกไม้   
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก    

o จากผลการส่ารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจ่าครึ่งหลังของปี 2560 ของ
หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese  Chamber of Commerce Bangkok: JCCB)6 พบว่า ค่าดัชนี Diffusion 
Index (DI) ของความเชื่อมั่นทางธุรกิจในการส่ารวจครั้งนี้จะเพ่ิมขึ้น 15 จุด จาก 14 ในการส่ารวจครั้งก่อนหน้ามาอยู่
ที่ 29   และค่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในอนาคตสูงถึง 37   นอกจากนี้ พบว่า ร้อยละ 34 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ่านวน 583 บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนในไทยเพ่ิมเติม   เมื่อพิจารณาร่วมกับการด่าเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐของไทยซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีท่าทีตอบสนองในเชิงบวก   จึงคาดว่านักลงทุนญี่ปุ่นจะยังคงให้
ความเชื่อมั่นและมีการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องในปี 2561    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 ท่าการส่ารวจระหวา่งวันท่ี 6 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 โดยจัดส่งแบบสอบถามแก่บริษัทที่เปน็สมาชิก JCC จ่านวน 1,752 
บริษัท   มีบริษัทที่ตอบกลับ 583 บริษัท   คิดเป็นร้อยละ 33.3 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในปี 2560 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 

o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรง
จากสหรัฐอเมริกาในปี 2560 มีจ านวนโครงการยื่นขอ
ส่งเสริมจ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 20,022.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 21 โครงการ หรือ      
คิดเป็นร้อยละ 63.6 ของโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ 
ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 270.9 ล้านบาท (ร้อยละ 
1.4) ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 
10,000 ล้านบาท) จากสหรัฐฯ ยื่นขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนในปี 2560 จ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
11,481.6 ล้านบาท 

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 12 โครงการ (ร้อยละ 36.4) 
รองลงมาคือกิจการบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 11 
โครงการ (ร้อยละ 33.3) โดยเป็นกิจการส านักงานใหญ่
ข้ า ม ป ร ะ เท ศ  (International Headquarters: IHQ) 
จ านวน 4 โครงการ รองลงมาคือสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  จ านวน 6 โครงการ      
(ร้อยละ 18.2) สาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 9.1) และสาขา
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จ านวน 1 โครงการ 
(ร้อยละ 3)  

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม  12,247.6      
ล้านบาท (ร้อยละ 61.2) เนื่องจากมีกิจการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicle-HEV) และ
ชิ้นส่วน จ านวน 1 โครงการ มูลค่า  11,481.6 ล้านบาท 
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน  ส าหรับสาขาการลงทุนที่
มีมูลค่าสูงรองลงมา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร มูลค่ารวม 3,620.3 ล้านบาท (ร้อยละ 
18) เนื่องจากมีกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์ จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 3,600 ล้านบาท 
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน รองลงมาคือสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 
3,244.8 ล้านบาท (ร้อยละ 16.2) 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา  33 (4.0%)  20,022.4 (7.1%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

818 282,696 

 
จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 
 

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 

 
 
 
 

เกษตรกรรม
9.1%

แร่และเซรามิกส์
0%

อุตสาหกรรม
เบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
18.2%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

36.4%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ

3%

บริการ
33.3%

เกษตรกรรม
18%

แร่และเซรา
มิกส์
0%

อุตสาหกรรมเบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
61.2%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

16.2%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ
0.9%

บริการ
3.7%
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อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ านวน
โครงการจากสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด      
มีมูลค่าการลงทุนรวม 19,430.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
97 ของปริมาณเงินลงทุนจากสหรัฐฯทั้งหมด  

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด (9 โครงการ) 
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดคือ
อุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่ารวม 11,694.3 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

o  มีโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน         
ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 7 โครงการ        
ห รือคิ ด เป็ น ร้ อยละ  2.3 ของโครงการลงทุ น จาก       
สหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดยมี
มูลค่าการลงทุนรวม 18,463.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ในภาคตะวันออก พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 9 76.3 

การแพทย์ครบวงจร 1 3.3 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1 173.9 
เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ 

1 118.0 

อากาศยาน 2 79.2 
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 
3,617.0 

 

อิเล็กทรอนิกส์  3 
3,168.5 

 

ยานยนต์ 2 11,694.3 

การท่องเที่ยว 1 500.0 
การแปรรูปอาหาร - - 
รวมทั้งสิ้น 22 19,430.5 
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม 

o โครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งสิ้น 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของโครงการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 5,497.3 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน    
13 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.9 ของโครงการ
ลงทุนจากสหรัฐฯ ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 138    
ล้านบาท (ร้อยละ 2.5) โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุดคือกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ มูลค่า 1,950 
ล้านบาท ทั้งนี้  ไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาท) จากสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในปี 2560  

o โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
กิจการบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 9 โครงการ 
(ร้อยละ 42.8) โดยเป็นกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
( International Headquarters: IHQ) จ า น ว น  4 
โครงการ รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 38.1) 
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 14.3) และสาขาเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร จ านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 4.8) 

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 2,977.8      
ล้ านบาท  (ร้ อยละ 54.2 ) เนื่ องจากมี โครงการผลิ ต
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced 
Technology) ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 1,490.4 
ล้านบาท ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สาขาการลงทุนที่มี
มู ลค่ าสู งรองลงมา  ได้ แก่  สาขากิ จการบริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่ารวม 2,120.3 ล้านบาท (ร้อยละ 38.5) 
สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  มูลค่า
รวม 295.2 ล้านบาท (ร้อยละ 5.4) และสาขาเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร มูลค่ารวม 104 ล้านบาท (ร้อยละ 
1.9) 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา 21 (2.9%) 5,497.3 (2.4%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

730 227,053 

 
   จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)    

 
                 

มูลค่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                     (จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 
 
 
 

เกษตรกรรม
4.8%

แร่และเซรา
มิกส์
0%

อุตสาหกรรม
เบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร
14.3%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

38.1%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ

0%

บริการ
42.8%

เกษตรกรรม
1.9%

แร่และเซรา
มิกส์
0%

อุตสาหกรรม
เบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร

5.4%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

54.2%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ

0%

บริการ
38.5%
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โครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่มีขนาดการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ ในป ี2560 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ลักษณะ
โครงการ 

ที่ตั้ง 

บริษัท อู่ทอง พลาสม่า  
เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 

ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ขยาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced 
Technology) ที่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
จังหวัดระยอง   

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 
จ ากัด (มหาชน) 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
สมาร์ทโฟน เช่น Mobile Flash 
และ Mobile Sensor 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
(เขตอุตสาหกรรมส่งออก)  
จังหวัดล าพูน 

บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด   
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

Integrated Circuit Testing 
และ Wafer Testing 
 

ขยาย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร    
เขตประกอบการเสรี  
จังหวัดชลบุร ี

บริษัท สเปเชียล ดีไวซ์เซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Air Bag Initiator ขยาย อ าเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 

บริษัท แอคคิวอัว (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

เลี้ยงสัตว์น้ า ใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

กิจการสนับสนุนการค้า 
และการลงทุน 

ขยาย กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ดูคอมมัน เทคโนโลยี่ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ชิ้นส่วนดาวเทียม ขยาย อ าเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 

Mr. Maxwell Alexander Norris 
 

ซ่อมเรือขนาดตั้งแต่ 500  
ตันกรอส 

ใหม่ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการจากสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้าง
รายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 7,813.9 ล้านบาท โดยมูลค่า    
ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 82.4) มาจากสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศท้ังสิ้น 6,435 ล้านบาท   

o  โครงการจากสหรัฐฯ ที่ ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศคิดเป็นมูลค่า 1,973.4 ล้านบาทต่อปี โดยมูลค่า
ส่ วน ใหญ่  (ร้อยละ 56.6 ) มาจากกิ จการในสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    

                                      

o มีโครงการได้รับส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 2 โครงการ 
มูลค่า 1,492.4 ล้านบาท หรือคือเป็นร้อยละ 27.1 ของมูลค่า       
การลงทุนทั้งหมด โดยเป็นกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน
ระดั บ เท ค โน โลยี ขั้ น สู ง  (Advanced Technology) ที่ ม ี     
การออกแบบผลิตภัณฑ์  และกิจการพัฒนา  Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         94



ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในปี 2560 

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ที่เติบโต
ขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3.7 โดยจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่
แท้จริง (Real GDP) ของสหรัฐฯ ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.3 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 และ
นับเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนส าคัญจากการใช้จ่ายผู้บริโภค การลงทุน
ของธุรกิจ การส่งออก และอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง  

แผนภูมิที่ 1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP)  

ของสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  

 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce. 

 

การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีปัจจัยสนับสนุนส าคัญคือการใช้จ่ายผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ซึ่งนับเป็นการเพ่ิมขึ้นมากที่สุดตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 
ของปี 2559 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 การลงทุนถาวรของภาคเอกชนในสหรัฐฯ ได้ขยายตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ส าหรับภาคการส่งออก สหรัฐฯ มีอัตราการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 จากปี 2559 ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก     
การลดลงของอัตราการส่งออกในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 แล้ว ถือได้ว่าภาคการส่งออกมีการเติบโตดีขึ้นอย่าง         
มีนัยส าคัญ โดยมีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องบิน รถยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้          
ภาคการส่งออกสหรัฐฯ เติบโตในปี 2560 คือการที่ดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลงร้อยละ 10 จากปี 2559 ท าให้สินค้า
จากสหรัฐฯ สามารถแข่งขันได้ดีในตลาดต่างประเทศ การเติบโตของภาคการส่งออกดังกล่าวส่งผลให้เกิดการจ้างงาน
ในสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น ซึ่งแตกต่างจากปี 2559 ที่ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประสบกับภาวะซบเซา ส่งผลให้การจ้างงาน
ลดลง โดยในปี 2560 สหรัฐฯ มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 
4.9 อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการน าเข้าที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว  

แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2560 จะต่ ากว่าที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 3      
อย่างไรก็ดี แนวนโยบายการปรับลดภาษีนิติบุคคลครั้งใหญ่ของรัฐบาล จากร้อยละ 35 ลดลงเหลือร้อยละ 21 ซึ่งได้มี
ผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2561 ได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในผู้บริโภคและภาคธุรกิจในช่วงปี 2560 เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ จากผลการส ารวจของส านักข่าว CNBC ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสหรัฐฯ ร้อยละ 51 มีความเห็นว่า
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นมาก และร้อยละ 41 ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะแข็งแกร่ง
มากยิ่งขึ้นในปี 2561  

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม World Economic Forum ณ 
เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนมกราคม 2561 ว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้ามาลงทุนใน
สหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ พร้อมเปิดรับธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุน โดยภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากมาตรการปฏิรูปภาษี 
การลดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทุน และย้ าว่าการด าเนินนโยบาย American First จะช่วยให้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว ซึ่งย่อมมีส่วนให้เศรษฐกิจโลกเติบโตด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในการแถลงนโยบายประจ าปี 
(State of the Union) ต่อสภาคองเกรสเมื่อเดือนมกราคม 2561 รัฐบาลสหรัฐฯ มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ครั้งส าคัญเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะเรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณจ านวน 1.5 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดขั้นตอนส าหรับกระบวนการอนุมัติโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดเวลาการอนุมัติโครงการให้เหลือเพียง 2 ปี จากปัจจุบันที่ใช้เวลาถึง 7 – 10 ปี
นอกจากนี้ รัฐบาลจะด าเนินโครงการลงทุนเพ่ือพัฒนาและฝึกอบรมให้กับแรงงานอีกด้วย  

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปี 
2561 ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวในปี 2561 ร้อยละ 2.7 โดยปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 จากตัวเลขคาดการณ์เดิม 
อีกทั้งยังคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวขึ้นร้อยละ 2.5 ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 จากตัวเลข        
คาดการณ์เดิม โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักมาจากนโยบายการปฏิรูปภาษี ซ่ึงมีมาตรการหลักๆ เช่น การลดภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 21 (มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2561) การปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(มีผลบังคับใช้จนถึงปี 2568) เป็นต้น โดย IMF มองว่าเป็นมาตรการที่เน้นกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะสั้น  
และจะส่งผลบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จนถึงปี 2563  อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงในช่วงเวลา 2-3 ปี นับตั้งแต่ปี 2565 หากรัฐบาลยังไม่มีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในการ
จัดหารายได้ชดเชยเงินภาษีท่ีขาดหายไป ซึ่งอาจส่งผลให้รัฐบาลประสบปัญหาขาดดุลงบประมาณในระยะยาวได้  

 

ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในป ี2560 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา  
จากข้อมูลของ The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ในปี 

2560 สหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศผู้รับการลงทุนมากที่สุดของโลก โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 311 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 33.5 ที่มีมูลค่ารวม 468 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ เป็นแหล่งดึงดูด     
การลงทุนจากการที่มีฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ มีกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการลงทุน โดยเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา 
เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ 
รวมทั้งดึงดูดให้นักลงทุนสหรัฐฯ กลับเข้ามาลงทุนภายในประเทศ เพ่ือการสร้างงานและการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ภายใต้นโยบาย American First 
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แผนภูมิที่ 2: มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce. 

ทั้งนี้ ระหว่างปี 2553 – 2559 สหรัฐฯ มีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติสะสมอยู่ที่ 3.7 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยสาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดคือภาคการผลิต มูลค่าการลงทุนสะสม 1,532 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ     
(ร้อยละ 41) รองลงมาคือสาขาการเงินและประกันภัย มูลค่าการลงทุนสะสม 695.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ          
(ร้อยละ 19)  

แผนภูมิที่ 3: มูลค่าการลงทุนทางตรงสะสมจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ระหว่างปี 2553 – 2559  

แยกตามรายสาขา (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce. 

ในปี 2559 สหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ มากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนทางตรงอยู่ที่
ร้อยละ 16.1 รองลงมาคือแคนาดา ร้อยละ 12.2 และญี่ปุ่น ร้อยละ 11.4 ส าหรับมูลค่าการลงทุนทางตรงสะสม
ระหว่างปี 2553 – 2559 ลักเซมเบิร์กมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนทางตรงสะสมมากท่ีสุดอยู่ที่ร้อยละ 18.4 รองลงมาคือ
ญี่ปุ่น ร้อยละ 11 และสวิตเซอร์แลนด์ ร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนทางตรงในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่าง
มากในช่วงปี 2553 – 2559 โดยระหว่างปี 2553 - 2557 มีมูลค่าการลงทุนทางตรงประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ    
ต่อปี และเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 และ 10.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 
ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 4: สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ในปี 2559 

แยกตามประเทศที่เข้ามาลงทุน  

 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce. 

แผนภูมิที่ 5: สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนทางตรงสะสมจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ระหว่างปี 2553 – 2559 

แยกตามประเทศที่เข้ามาลงทุน 
 

 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce. 

 

2. การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของสหรัฐฯ ในปี 2560 มีมูลค่า 342.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 21.9 โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีมูลค่ามากที่สุด 110.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนในภาคการผลิต การเงินและการประกันภัย  

 
 

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2560         98



 ตารางท่ี 1: มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของสหรัฐฯ   

การลงทุนโดยตรง   
ในประเทศ (ODI) 

2559 2560 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

มูลค่าการลงทุนรวม 

(พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

280.7   110.2 83.8 67.6 80.6 342.2 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce.  

สหรัฐฯ ลงทุนในลักษณะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆ มากที่สุด โดยมีมูลค่าการลงทุน 177.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.8 ของมูลค่าการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของสหรัฐฯ ทั้งหมด รองลงมาคือ
ภาคการผลิต มูลค่า 69.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 20.3) การเงินและการประกันภัย มูลค่า 32.6 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 9.5) สารสนเทศ มูลค่า 19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 5.6) และค้าส่ง มูลค่า 12.2 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 3.6) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 การลงทุนในสาขาการเงินและการประกันภัยมี
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึนสูงสุดที่ร้อยละ 193.1 ส่วนการลงทุนในสาขาการค้าส่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 35.8 

ตารางท่ี 2: สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 สาขา 

อันดับที่ สาขา มูลค่าการลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

2559 2560 1การเปลี่ยนแปลง (%) 

1. การถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 141.8 177.4 +25.1 

2. การผลิต 50.5 69.5 +37.6 

3. การเงินและการประกันภัย -35.0 32.6 +193.1 

4. สารสนเทศ 19.4 19.0 -2.1 

5. การค้าส่ง 19.0 12.2 -35.8 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce. 

 

ประเทศผู้รับการลงทุนจากสหรัฐฯ สูงสุดคือเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 63.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา
คือไอร์แลนด์ มูลค่า 53.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 28.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ 

 

 

1 เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ ปี 2560  
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ตารางท่ี 3: ประเทศผู้รับการลงทุนจากสหรัฐฯ สูงสุด 5 ประเทศ 

อันดับที่ ประเทศ มูลค่าการลงทุน  

(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  2560 

1. เนเธอร์แลนด์ 63.4 

2. ไอร์แลนด์ 53.6 

3. สวิตเซอร์แลนด์ 28.8 

4. สหราชอาณาจักร 25.9 

5. แคนาดา 22.4 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce. 

3. ภาวะการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในไทย 

      จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2560 มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ ไหลเข้าสุทธิ 
17,982.96 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ อยู่ที่ 14,371.31 ล้านบาท  

ตารางที่ 4: เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากสหรัฐฯ ในป ี2560 (ล้านบาท) 

2560 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม รวม 

12,448.97 -5,769.11 1,106.34 10,196.76 17,982.96 14,371.31 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 

 

 4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – ปี 2560) การลงทุนของสหรัฐฯ ในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจะอยู่ใน
สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนโครงการจากสหรัฐฯ      
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด รวมถึงเป็นสาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่าสาขาอ่ืนๆ ทั้งนี้ ในช่วงปี 
2556 – ปี 2557 การลงทุนของสหรัฐฯ ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ในกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก แต่ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2560) นักลงทุนสหรัฐฯ สนใจเข้า
มาลงทุนในกิจการพัฒนา Enterpise Software และ/หรือ Digital Content เพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจ านวน
โครงการที่อนุมัติในช่วงเวลาดังกล่าวมีถึง 15 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.7 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมัติในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งการลงทุนของสหรัฐฯ ในกิจการ
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พัฒนา Enterpise Software และ/หรือ Digital Content นี้ จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเติบโต
ขึ้น ตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน  

o ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 โครงการลงทุนของสหรัฐฯ ที่ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจะอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด แต่ในปี 2560 โครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการลงทุนในสาขากิจการบริการและสาธารณูปโภคมากท่ีสุด จ านวน 9 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุนรวม 2,120.3 ล้านบาท โดยเป็นกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) มาก
ที่สุด  

o ในปี 2560 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของ
รัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 19,430.5 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการลงทุนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
97 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดจากสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรมที่มี
จ านวนโครงการมากที่สุดคืออุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 9 โครงการ มูลค่าการลงทุน 76.3 ล้านบาท ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดคืออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีมูลค่าการลงทุน 11,694.3 ล้านบาท 

o นอกจากนี้ ในปี 2560 มีกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) ที่มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ และกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content 
จ านวน 1 โครงการ ได้รับส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

o ในปี 2560 สหรัฐฯ แสดงท่าทใีนการเจรจาความตกลงทางการค้าที่ชัดเจน โดยเน้นว่าสหรัฐฯ จะเจรจาความตกลง
ทางการค้ ากับทุกประเทศ ซึ่ งรวมถึ งประเทศที่ เป็นภาคีความตกลง CPTPP (The Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) ด้วย แต่ต้องเป็นลักษณะทวิภาคี เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเป็นการค้าเสรีที่ยึดหลักต่างตอบแทน ทั้งนี้ จากจุดยืนดังกล่าวและจากการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation -  APEC) ที่จัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม และได้เดินทางเยือนประเทศในเอเชีย 5 ประเทศ 
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 12 วัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 นั้น แสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนของสหรัฐฯ ในการด าเนินนโยบายการต่างประเทศกับเอเชีย โดยแสดงให้เห็นว่าเอเชียยังเป็นพันธมิตร
ที่แนบแน่น ทั้งในมิติความมั่นคงและการค้า หลังจากหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะด าเนิน
นโยบาย American First เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐฯ และหันเหความสนใจจากประเทศในเอเชีย 
แตกต่างจากการด าเนินนโยบาย Pivot to Asia ของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา  

o แม้ว่านโยบาย American First ที่รัฐบาลมีการปฏิรูปภาษีและการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกทางด้านธุรกิจอ่ืนๆ  
มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้นักลงทุนสหรัฐฯ กลับเข้าไปลงทุนในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในระยะยาว 
การที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์       
อาจส่งผลให้ไทยและประเทศผู้รับการลงทุนอ่ืนๆ ได้รับประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนสหรัฐฯ มากขึ้น 
เนื่องจากนักลงทุนมีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือขยายตลาดและกระจาย
ความเสี่ยงออกสู่ประเทศผู้รับการลงทุนที่มศีักยภาพ   

 

    กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
เมษายน 2561  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในประเทศไทยรายปี 2560 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ข้ันค ำขอสทุธิ 

 
 

o  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อินเดีย 26 (3.1%) 1,293 (0.5%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 818 282,696 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 3 257 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 

- - 

เกษตรแปรรูป 2 264 
ท่องเที่ยว - - 
การแพทย์ - - 
ดิจิทัล 8 99 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน - - 
เกษตรแปรรูป - - 
รวมท้ังสิ้น 13 620 

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

 

 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากอินเดีย

ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจ านวนโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม
ทั้งสิ้น จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของการลงทุน
จากโครงการต่างชาติทั้งสิ้น และมีมูลค่าเงินลงทุน รวมทั้งหมด 
1,293 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของมูลค่าเงินลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด  

o ในแง่ของจ านวนโครงการ มีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมใน
สาขาบริการและสาธารณูปโภคมากท่ีสุด จ านวน 8 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวนโครงการจากอินเดียที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมทั้งหมด) รองลงมา คือ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 27) ส่วนอันดับ    
ที่สาม ได้แก่ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จ านวน 3 
โครงการ (ร้อยละ 12) 

o ในด้ านของปริมาณ เงินลงทุ น  ส่ วนใหญ่ มาจากสาขา              
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน มูลค่า 406 ล้านบาท      
(คิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณเงินลงทุนจากอินเดียที่         
ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด) รองลงมา คือ สาขาเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร มูลค่า 264 ล้านบาท (ร้อยละ 20)             
อันดับที่สาม คือ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และ กระดาษ 
มูลค่า 257 ล้านบาท (ร้อยละ 20) 
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่สร้างมูลค่าแก่ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล      
ในปี 2560 มีจ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
จ านวนโครงการจากอินเดียที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่า 
620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
อินเดียทั้งสิ้น  

o ในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล 
จ านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 62 ของจ านวนโครงการจาก
อินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งหมด)  

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุน ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป มู ลค่ ารวม 264 ล้ านบาท (ร้อยละ 43          
ของปริมาณเงินลงทุนจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น)  
การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o โครงการจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน        
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) มีจ านวน 1 โครงการ 
มูลค่า 37 ล้านบาท ในกิจการผลิตเครื่องนุ่ งห่ม เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ  

จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามรายสาขา 

 

สาขา 

มูลค่าขอรับการส่งเสริม จ าแนกตามรายสาขา 

 

สาขา 
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ข้ันอนมุัติ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
        *หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีสถติิโครงการที่ได้รับอนุมตัิในสาขา
ผลิตภณัฑ์โลหะ เครื่องจักร และอปุกรณ์ขนส่ง                    เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง สาขาดงักล่าวจึงไม่แสดงในแผนภาพ    

 
การได้รับอนุมัติส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
o โครงการที่ได้รบัอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 5 
ล้านบาท ในกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/
หรือ Digital Content 
 

 
 
 
 

 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อินเดีย 17 (2.3%) 1,092 (0.5%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 730 227,053 

ภาพรวม 
o สถิติการอนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในปี 2560 

(ม.ค.- ธ.ค.) มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 17 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 2.3 ของจ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ
ส่งเสริมทั้งสิ้น มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 1,092 ล้านบาท คิดเป็น     
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ ในสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค จ านวน 5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 29 ของ
จ านวนโครงการจากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด) 
รองลงมา คือ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 
โครงการ (ร้อยละ 23) อันดับที่สาม คือ สาขาเกษตรและผลิตผล
จากการเกษตร จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 18)  

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุน สาขาท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด
ได้ แก่  สาขาแร่  เซรามิ กส์  และโลหะขั้ นมู ลฐาน  มู ลค่ า            
446 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
อินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด) เนื่องจากมีการลงทุนใน
โครงการผลิต Tyre Bead Wire มูลค่า 280 ล้านบาท และ
โครงการผลิต Copper Billets; Copper Rod; Copper Wire & 
Enamelled Copper Wire มูลค่า 166 ล้านบาท รองลงมาเป็น
สาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มูลค่า 357 ล้านบาท 
(ร้อยละ 33) โดยเป็นโครงการลงทุนในกิจการผลิตน้ ามันร าข้าว
บริสุทธิ์ มูลค่า 142 ล้านบาท กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืชผัก
ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก มูลค่า 110 ล้านบาท และกิจการผลิต
สารสกัดจากพืชผักและผลไม้ มูลค่า 106 ล้านบาท  อันดับที่สาม 
คือ สาขาอุตสาหกรรมเบา มูลค่ารวม 158 ล้านบาท (ร้อยละ 14) 
มีโครงการลงทุนในกิจการผลิตถุงมือทางการแพทย์ มูลค่า 143 
ล้านบาท และกิจการผลิตผ้าหรือด้าย มูลค่า 15 ล้านบาท  

ประโยชน์ของโครงการ   
o โครงการจากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมจะมีการส่งออก

สร้ างรายได้ สู่ ประเทศ ปี ละ 5,048 ล้ านบาท ส่ วน ใหญ่          
มาจากสาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน มูลค่า 2,015       
ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาเกษตรและผลิตผลจาก
การเกษตร มูลค่า 1,465 ล้านบาท และสาขาอุตสาหกรรม
เบา มูลค่า 1,255 ล้านบาท  

o มีโครงการที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่า 1,726 ล้านบาท/ปี 
โดยโครงการในสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรจะ         
ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 1,482       
ล้านบาท รองลงมาเป็น สาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
มูลค่า 174 ล้านบาท และอันดับที่สาม คือ สาขาเคมีภัณฑ์
พลาสติก และ กระดาษ มูลค่า 29 ล้านบาท    

o  
 

โครงการอนุมัติ จ าแนกตามรายสาขา 

มูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จ าแนกตามรายสาขา 
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โครงการจากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะโครงการ ที่ตั้ง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จ ากัด  Tyre Bead Wire ขยาย ราชบุรี 

นาย Ritesh Ladha  
Copper Billets / Copper Rod / Copper 
Wire & Enameled Copper Wire 

ใหม่ ชลบุร ี

บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จ ากัด ถุงมือทางการแพทย์ ขยาย สงขลา 

นาย Jitendra Bohra    น้ ามันร าข้าวบริสุทธิ์ ใหม่ พิจิตร 

บริษัท เฟรช โปรดิวส์ จ ากัด เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก ขยาย ราชบุรี 

บริษัท โรฮ่า ไดเค็ม (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

สารสกัดจากพืชผักผลไม้ ขยาย สมุทรปราการ 

บริษัท อินโนเวททีฟโพลีเมอร์แอนด์เคมิ
คัลส์ จ ากัด 

บริการการค้าระหว่างประเทศ 
 

ใหม่ ปราจีนบุรี 

บริษัท อินโนเวททีฟโพลีเมอร์แอนด์    
เคมิคัลส์ จ ากัด 

Water-Based Polymer Emulsions 
 

ขยาย ปราจีนบุรี 

นาย Melissa Challenor Bevis บริการออกแบบทางวิศวกรรม ใหม่ กทม. 

บริษัท รูแพม จ ากัด ผ้าลูกไม้ ใหม่ นครปฐม 

นางสาว ชัชฎา อภิชาสุทธากลุ กิจการซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ ใหม่ ภูเก็ต 

บริษัท นีออน อินโฟเทค เซาท์อีสท์ 
เอเซีย จ ากัด 

ออกแบบทางวิศวกรรม 
 

ขยาย กทม. 

บริษัท เจล สเตรง จ ากัด ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ขยาย กทม. 

บริษัท เอ็นเอสเค โซล่า เซลล์ จ ากัด กิจการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ใหม่ ชลบุร ี

บริษัท เทคโนเจน บิสิเนส โซลูชั่น   
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

กิจการซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ ใหม่ สมุทรปราการ 

นาย Parikshit Guhabiswas พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ กทม. 

บริษัท อินฟีเนีย โซลูชั่นส์ แอนด์ 
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

กิจการซอฟต์แวร์ ขยาย กทม. 
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1. ภาวะเศรษฐกิจของอินเดียในปี 2560  

 จากรายงานผลการส ารวจเศรษฐกิจ (Economic Survey 2561) แถลงโดยรัฐบาลอินเดียพบว่าเศรษฐกิจ           
ในปีงบประมาณ 2560-2561 เติบโตประมาณร้อยละ 6.75 ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุดในรอบ 3 ปี แต่คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึง       
ร้อยละ 7-7.5 ในปีงบประมาณ 2561-2562 โดยสาเหตุที่ท าให้เศรษฐกิจอินเดียในช่วงปีที่ผ่านมาชะลอตัว เนื่องมาจากการ
ปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญครั้งใหญ่ ได้แก่ การประกาศยกเลิกธนบัตร (Demonetization) ชนิด 500 และ 1,000 
รูปี ที่เริ่มต้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้ประชาชนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินสด โดยต้องน าเงินมาเข้าสู่ระบบ
ธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายนเรนทรา โมดี ได้ย้ าว่าการด าเนินนโยบายยกเลิกธนบัตรนั้นเป็น
สิ่งที่จ าเป็นต้องท า เพ่ือขจัดการคอร์รัปชันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความยากจน ปัญหาการถือครองเงินนอกระบบ          
(Black money) และปัญหาการใช้ธนบัตรปลอมซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการก่อการร้ายในอินเดีย นอกจากนี้ จุดประสงค์
ของรัฐบาลในการประกาศยกเลิกธนบัตรยังเพ่ือมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจอินเดียไปสู่การเป็น “Cashless economy” ในอนาคต
ด้วย การประกาศยกเลิกธนบัตรอย่างกะทันหันส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน ส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน ผู้รับจ้าง คนขายสินค้าตามแผงขนาดเล็ก และเกษตรกรในชนบท เนื่องด้วยเศรษฐกิจอินเดียเป็นสังคม
เศรษฐกิจที่ใช้เงินสดเป็นหลัก (Cash economy) ประชาชนส่วนใหญ่จึงยังไม่มีบัตรเอทีเอ็มและไม่มีบัญชีธนาคาร ท าให้
ประชาชนอินเดียจ านวนมากต้องตกอยู่ในสภาวะอดอยากเพราะไม่สามารถใช้เงินรุ่นเก่าช าระสินค้าหรือบริการได้ อีกทั้งต้อง
เสียเวลาต่อแถวเพ่ือรอแลกธนบัตรรุ่นใหม่ที่ธนาคารซึ่งก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

 อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนชาวอินเดียส่วนใหญ่เริ่มหันไปใช้ธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น 
เช่น กระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile Wallet) และ สกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin) โดยมีรายงานว่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
อินเดียภายหลังจากนโยบายยกเลิกธนบัตรได้เพ่ิมขึ้นถึงกว่าร้อยละ 300 ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ
รัฐบาลที่ปูทางการพัฒนาอินเดียไปสู่การเป็น Cashless economy และรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายต่างๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปควบคู่กัน อาทิ นโยบาย Digital India เพ่ือยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของ
ประเทศ นโยบาย Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) เพ่ือเปิดโอกาสให้คนอินเดียทุกคนสามารถเปิดบัญชี
ธนาคารได้ โดยไม่ต้องมีเงินฝากในบัญชีขั้นต่ า สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของธนาคารได้ และยังช่วยให้ภาครัฐสามารถ
ตรวจสอบที่มาและเส้นทางการเงินได้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางของอินเดียได้ออกแบบแอพพลิเคชั่น “United Payment 
Interface” (UPI) ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้ท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการ   
ชักจูงให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งมีมากถึง 220 ล้านคน มาใช้การช าระเงินออนไลน์มากขึ้น 

 นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประกาศใช้ระบบการเก็บภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax - GST)     
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เพ่ือเป็นการลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการจัดเก็บภาษี ที่เป็นสาเหตุให้ที่ผ่านมาอินเดียอาจ
ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของนักลงทุนต่างชาติในการเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออก เพราะภาษีระบบเก่าท่ีซับซ้อนท าให้การส่งออกจาก
อินเดียมีต้นทุนสูงกว่าการส่งออกจากประเทศอ่ืน และยังรวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบจากรัฐต่างๆ ในประเทศอินเดียเองที่อาจมี
ต้นทุนแพงกว่าการน าเข้าจากประเทศอ่ืน  ท าให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด้วย               
โดยผลกระทบหลังจากการใช้ระบบ GST สามารถสรุปได้ ดังนี้  

- ระบบ GST จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นและปรับการขาดดุลงบประมาณลงได้       
คิดเป็นมูลค่าราว 0.7-1.2% ของ GDP และจะช่วยให้รัฐบาลมีเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึนในอนาคต 

- การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีฐานภาษีกว้างขึ้นจากการที่มีผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น การปรับเปลี่ยนนโยบายให้เป็นระบบภาษีเดียวกันท าให้รัฐบาลท้องถิ่นที่เคยมีอ านาจก าหนดภาษีได้เองมาอยู่ภายใต้
ระบบ GST ทั้งหมดท าให้รัฐบาลท้องถิ่นบางส่วนสูญเสียรายได้ไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางจะชดเชยรายได้ให้รัฐบาล
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ท้องถิ่นที่สูญเสียรายได้เป็นระยะเวลา 5 ปี จากการส ารวจโดยกระทรวงการคลังระบุว่าจ านวนผู้จดทะเบียนในระบบ GST 
มาจากรัฐมหาราษฏระ รัฐอุตตรประเทศ รัฐทมิฬนาฑ ูรัฐคุชราต และรัฐเบงกอลตะวันตก ตามล าดับ  

- ภาคธุรกิจและประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากต้นทุนสินค้าที่ถูกลง เนื่องจากสินค้าหลายชนิดจะมี
ต้นทุนต่ าลง ส่งผลไปยังราคาขายปลีก ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน และเป็นผลดีต่อเนื่องไปสู่ยอดขายของ
ธุรกิจที่เพ่ิมข้ึน  

- ระบบภาษี GST ยังส่งผลแก่ผู้ค้ารายย่อยบางรายที่ต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การใช้งานระบบออนไลน์เพ่ือยื่น
ภาษีออนไลน์ ส่วนบริษัทขนาดใหญ่เองก็ประสบปัญหาเช่นกัน เช่น การแก้ไขป้ายราคาของสินค้าจ านวนมาก หรือการจัดการ
กับผู้ผลิตรายย่อยของตนให้เข้าสู่ระบบภาษีเพ่ือให้บริษัทสามารถขอเครดิตภาษีจากการซื้อวัตถุดิบได้ หรือบางบริษัทต้อง
ยกเลิกสัญญากับผู้ผลิตรายย่อยที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบภาษี เพราะไม่อยากจ่ายภาษีซ้ าซ้อนอีกต่อไป ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
สะท้อนถึงความไม่พร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในอินเดียมากกว่าที่จะเป็นปัญหาของระบบภาษีเอง ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาปรับตัว
สักพักหนึ่ง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นจึงควรรอพิจารณาผลกระทบในระยะยาวกันต่อไป 

 ส าหรับด้านการลงทุนซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศด้วย โดยบริษัทต่างชาติที่เข้ามา
ลงทุนในอินเดียมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่า แรงงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านทักษะและภาษา
สิทธิพิเศษด้านการลงทุน การได้รับยกเว้นภาษี เป็นต้น ซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอินเดียสามารถท าได้          
2 ช่องทาง ได้แก่  

 1. ช่องทางอัตโนมัติ: อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้สูงสุดถึง 100% ในบางธุรกิจ เช่น การก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ อาหารส าเร็จรูป และการบริการ เป็นต้น  

 2. ช่องทางการอนุมัติโดยรัฐบาล: ในบางสาขาธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนภายใต้ช่องทางอัตโนมัติ     
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลก่อน  

 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีของอินเดียได้ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขนโยบายการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) ของประเทศอินเดีย เพ่ือเป็นการเปิดเสรีและลดความซับซ้อนของนโยบายการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ อ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจในประเทศ และในทางกลับกันก็จะน าไปสู่การดึงดูดเงินลงทุนขนาดใหญ่ที่มี
ผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ การลงทุน การสร้างรายได้ และการจ้างงาน รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่เอ้ืออ านวยต่อผู้ลงทุน
ในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งอนุญาตให้มีการลงทุนโดยตรงถึง 100% ในช่องทางอัตโนมัติในหลายสาขาที่ส าคัญ 
อาทิ การค้าปลีกแบรนด์สินค้าเดี่ยว (Single Brand Retail Trading -SBRT) รัฐบาลอินเดียได้อนุญาตให้ต่างชาติสามารถ
ลงทุนในการค้าปลีกแบรนด์สินค้าเดี่ยวได้ 100% ผ่านช่องทางอัตโนมัติ โดยแต่เดิมนโยบายการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของการค้าปลีกแบรนด์สินค้าเดี่ยว ต่างชาติจะสามารถลงทุนได้ 49% ในช่องทางอัตโนมัติ แต่หากเป็นการลงทุน
มากกว่า 49% จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียอนุญาตให้กิจการค้าปลีกประเภท        
แบรนด์เดียว ต้องจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบจากอินเดียให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ในทันที ซึ่งระเบียบรัฐบาลได้ลดหย่อนให้
ค่อยๆ สามารถจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบจากอินเดียในช่วง 5 ปีแรก โดยระเบียบใหม่นี้จะเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายนในปี
แรกที่เปิดให้บริการ นโยบายดังกล่าวจะท าให้ผู้บริโภคชาวอินเดียมีตัวเลือกมากขึ้นและเข้าถึงแบรนด์ต่างประเทศได้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม สมาพันธ์ผู้ค้าทั่วอินเดีย (Confederation of All India Traders) มองว่านโยบายดังกล่าวเอ้ือประโยชน์       
กับผู้ค้าปลีกแบรนด์เดียวรายใหญ่มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องเผชิญกับจ านวนผู้แข่งขันที่มากขึ้นในตลาด           
การบินพลเรือน สายการบินต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ลงทุนร่วมกับ Air India ได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถถือหุ้นได้
ไม่เกิน 49% ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น  
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 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-อินเดีย ในปี 2560 

 จากรายงานสถิติการค้าของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์      
ในช่วงมกราคม– ธันวาคม 2560 มูลค่าการค้าระหว่างไทย – อินเดีย คิดเป็นมูลค่ารวม 10,386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ     
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่าการค้า 7,728 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

 โดยในปี 2560 มีการส่งออกจากไทยไปยังอินเดีย มูลค่า 6,487 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26        
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีมูลค่าการส่งออก 5,155 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังอินเดียมากที่สุด       
5 อันดับแรก ได้แก่ เม็ดพลาสติก มูลค่า 768.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าเคมีภัณฑ์ มูลค่า 756.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มูลค่า 429.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่า 386.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มูลค่า 312.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้าจากอินเดียในปี 2560 มีมูลค่ารวม 3,899 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 52           
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีมูลค่า 2,573 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยสินค้าที่ไทยน าเข้าจากอินเดียมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า มูลค่า 789.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าเคมีภัณฑ์ มูลค่า 386.0       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มูลค่า 338.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 292.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ มูลค่า 278.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

2. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) ในอินเดียในปี 2560  
 ระหว่างปี 2559-2560 สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอินเดีย มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9     

โดยมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยมูลค่า 43.48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558-2559 อินเดียมีมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินลงทุนในประเทศที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากการปฏิรูปนโยบาย
อย่างจริงจังและเข้มงวดของรัฐบาลยึดถือปฏิบัติในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ท าให้อินเดียได้กลายเป็นประเทศเป้าหมายที่
น่าสนใจของนักลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น   
 ตามสถิตทิี่เผยแพร่โดยกรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรมของอินเดีย (DIPP) ระบุว่ามูลค่าเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติในอินเดียเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีมูลค่ารวม 35.94 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 35.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยภาคธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ด้านโทรคมนาคม มูลค่า 6.13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่าการลงทุน
จากต่างชาติในอินเดียทั้งหมด) ด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มูลค่า 5.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ       
(ร้อยละ 14) ภาคการบริการ มูลค่า 4.62 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 13) ด้านการก่อสร้าง มูลค่า 2.53 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ร้อยละ 7) และด้านการค้า มูลค่า 2.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 6) ตามล าดับ     
 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในอินเดียมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ได้แก่ มอริเชียส 
มูลค่า 13.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติในอินเดียทั้งหมด) สิงคโปร์ มูลค่า 
9.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 26) เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 2.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 7) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 
1.74 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 5) และ ญี่ปุ่น มูลค่า 1.26 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 4) ตามล าดับ  
 หากจ าแนกย่อยถึงการลงทุนในแต่ละเมืองของอินเดีย พบว่าเมืองที่นักลงทุนต่างชาติสนใจไปลงทุนมากท่ีสุด 5 
อันดับแรก ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2560 ได้แก่ เมืองมุมไบ มูลค่า 11.54 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 32 
ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติในอินเดียทั้งหมด) เมืองบังคาลอร์ มูลค่า 6.44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 18)         
กรุงนิวเดลี มูลค่า 6.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 17) เมืองเจนไน มูลค่า 2.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 8)     
และเมืองอาห์เมดาบาด มูลค่า 0.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 2) ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบริษัทไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในอินเดียแล้ว และยังคงมีแผนจะขยายการลงทุน
ในอินเดียอย่างต่อเนื่อง เช่น  
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1. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group)                 
โดย ในปี  2561 บริษั ทฯมี แผนจะขยายการ ลงทุ น ใน อิน เดี ย ในธุ รกิ จค้ าส่ ง Cash & Carry ภายใต้ ชื่ อบริษั ท                 
“LOTS Wholesale Solutions” โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดศูนย์ค้าส่ง 15 สาขา ภายใน 3 ปี ด้วยเงินลงทุน 10,000 ล้านรูปี 
โดยสองสาขาแรกจะเปิดด าเนินการภายใน ปี 2561 นี้ ณ กรุงเดลี  

2. บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จ ากัด มีแผนขยายการลงทุนในอินเดีย โดยวางแผนจะจัดตั้ง บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง 
อินเดีย จ ากัด และจะจัดตั้งโรงงานจากเดิมที่มีการจัดตั้งเพียงส านักงานผู้แทน (Representative Office) เพ่ือเป็นการขยาย
ธุรกิจให้มั่นคงในระยะยาว โดยบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จะถือหุ้น 100% ซึ่งบริษัทมีกลยุทธหลัก 2 ประการ คือ 1) ขยายการ
จัดส่งสินค้าของเอสซีจีให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคผ่าน Distributor ในเมืองส าคัญ เช่น เจนไน มุมไบ เดลี ไฮเดอราบาด            
2) สร้างความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นทีมีครือข่ายการกระจายสินค้าท่ีแข็งแกร่ง 

3. บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เมลามีนรายใหญ่ของไทย 
ได้ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจจากการส่งออกมายังอินเดียสู่การเป็นผู้ลงทุนในอินเดีย เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่
ขยายขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี  โดยได้จัดตั้งบริษัทในอินเดียแล้ว คือ บริษัท Srithai Superware Manufacturing Private 
Limited ต้ังอยู่ที่รัฐคุชราต (Gujarat) และบริษัท Srithai Superware India Limited ตั้งอยู่ที่รัฐหรยาณา (Haryana) 
นอกจากนี้มีส านักงานและคลังสินค้าตั้งอยู่ในเมืองคุร์เคาน์ (Gurgaon) เมืองอาห์เมดาบาด (Ahmedabad) และเมือง         
กูวาฮาติ (Guwahati)1  

 
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward Direct Investment - ODI) ของอินเดียในปี 2560  

 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2561 (สถิติตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 
2560) การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของอินเดีย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,324 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 
22.87 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 9,496 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนประเทศที่นักลงทุนอินเดียออกไป
ลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มูลค่า 2,144 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 982 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
มอริเซียส มูลค่า 765 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ สหราชอาณาจักร มูลค่า 619  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ      

 ส่วนภาคธุรกิจที่นักลงทุนอินเดียออกไปลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคมปี 2560     
ได้แก่ ภาคการเงินและการประกันภัย มูลค่า 2,546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภาคการผลิต มูลค่า 1,978 ล้านเหรียญสหรัฐฯ    
ภาคการเกษตรและเหมืองแร่ มูลค่า 758 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การค้าส่ง ค้าปลีก ร้านอาหารและโรงแรม มูลค่า 757        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ การขนส่งและการสื่อสาร มูลค่า 732 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

   บริษัทสัญชาติอินเดียที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ปี 2560 มีลักษณะ
การออกไปลงทุน 2 ประเภท คือ  

 1) การลงทุ น ในลั กษณ ะที่ บ ริษั ทแม่ เข้ าม าลงทุ น เองทั้ งหมด  (Wholly-owned subsidiary-WOS)              
เช่น บริษัท MAHINDRA & MAHINDRA LTD ที่ออกไปลงทุนในมอริเซียส ในภาคการผลิต มูลค่า 89.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
บริษัท AUROBINDO PHARMA LTD. ลงทุนในเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 59.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในภาคการผลิต บริษัท TATA 
COMMUNICATIONS LIMITED ที่บริษัทแม่ออกไปลงทุนในสิงคโปร์ ในธุรกิจบริการ มูลค่า 472.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 2 ) การล งทุ น ในลั กษ ณ ะร่ วมทุ น  (Joint Venture-JV) เช่ น  บ ริษั ท  CG POWER AND INDUSTRIAL 
SOLUTIONS LIMITED ลงทุนในเนเธอร์แลนด์ ในธุรกิจโรงแรม มูลค่า 10.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัท PALAVA 
DWELLERS PRIVATE LIMITED ลงทุนในภาคการเงินและการประกันภัย มูลค่า 20.5 ที่สหราชอาณาจักร เป็นต้น  

1 ข้อมูลจาก Srithai Annual Report 2017 
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 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) บริษัทสัญชาติอินเดียที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท SICGIL INDIA LIMITED ซึ่งลงทุนในลักษณะที่บริษัทแม่เข้ามาลงทุนเองทั้งหมด ในอุตสาหกรรม      
การผลิต มูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

2. บริษัท DEE DEVELOPMENT ENGINEERS LIMITED ซึ่งลงทุนในลักษณะที่บริษัทแม่เข้ามาลงทุนเอง
ทั้งหมด ในอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่า 0.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

3. บริษัท T V S LOGISTICS SERVICES LTD. ซึ่งลงทุนในลักษณะร่วมทุน ในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
(Business Services) มูลค่า 0.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

4. บริษัท ACUMEN OVERSEAS PVT LTD ซึ่งลงทุนในลักษณะร่วมทุน ในอุตสาหกรรมขนส่ง การจัดเก็บ
และบริการการสื่อสาร มูลค่า 0.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

5. บริษัท ALP OVERSEAS PVT LTD ซึ่งลงทุนในลักษณะร่วมทุน ในอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่า 0.1 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

6. บริษัท BALASAHEB DATTATRAY BHOSALE ซึ่งลงทุนในลักษณะร่วมทุน ในกิจการร้านอาหารและ
ธุรกิจโรงแรม มูลค่า  0.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

7. บริษัท R.S ISPAT LIMITED ซึ่งลงทุนในลักษณะที่บริษัทแม่เข้ามาลงทุนเองทั้งหมด ในอุตสาหกรรมการ
ผลิต มูลค่า 0.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

8. บริษัท STARKE MINE CHEM ซึ่งลงทุนในลักษณะร่วมทุน ในอุตสาหกรรมเกษตรและเหมืองแร่      
มูลค่า 0.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

3. ภาวะการลงทุนของอินเดียในไทยในปี 2560 

 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากอินเดียในประเทศไทยในปี 2560          
มีมูลค่ารวม 1,070 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.4 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศท้ังหมด (272,530 
ล้านบาท) โดยมูลค่าเงินลงทุนของอินเดียในช่วงปี 2560 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวของปี 2559 ที่มีมูลค่า 1,131 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 5        

4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่อินเดียขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560  

 การลงทุนจากอินเดียในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2560) มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 82 
โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24 ของ
จ านวนโครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด ส่วนมูลค่าการลงทุนมาจากสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่งมากท่ีสุด มูลค่า 1,628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 จากมูลค่าการลงทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 7,167 ล้านบาท
เนื่องจากมีบริษัทลงทุนในโครงการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 
Pipe Spool และ Modules เป็นต้น มูลค่า 559 ล้านบาท และโครงการผลิตระบบท่อส าหรับงานอุตสาหกรรม มูลค่า 550 
ล้านบาท เป็นต้น  

 ในปี 2560 จ านวนโครงการจากอินเดียที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวนโครงการจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด ส่วนมูลค่าเงินลงทุนส่วน
ใหญ่มาจากสาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน มูลค่ารวม 406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวนโครงการจาก
อินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เนื่องจากมีการลงทุนของโครงการในกิจการผลิต Tyre Bead Wire มูลค่า 240       
ล้านบาท และ กิจการผลิต Copper Billets / Copper Rod / Bare Copper Wire/Super Enameled Copper Wire 
มูลค่า 166 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มีมูลค่ารวม 264 ล้านบาท มีการลงทุนจาก
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โครงการผลิต REFINED OIL - RICE BRAN มูลค่า 142 ล้านบาท และกิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ/ถุงมือยางสังเคราะห์ 
มูลค่า 123 ล้านบาท และอันดับที่สาม คือ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มีมูลค่ารวม 257 ล้านบาท มีการลงทุนมา
จากโครงการผลิต  Blown Film มูลค่า 145 ล้านบาท โครงการผลิต  Cold Formed Foil (Alu Alu Foil) มูลค่า 60       
ล้านบาท และโครงการผลิต Speciality Polymer Emulsion มูลค่า 52 ล้านบาท    

  โครงการจากอินเดียทีย่ื่นขอรับการส่งเสริมเป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สร้างมูลค่าแก่ประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 13 โครงการ มีมูลค่ารวม 620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณเงินลงทุนจาก
อินเดียทั้งสิ้น จ านวนโครงการส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมปิโตรและเคมีภัณฑ์ และสาขา
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มูลค่ารวม 264     
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43 ของปริมาณเงินทุนจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น โดยมีการ
ลงทุนจากโครงการผลิต REFINED OIL - RICE BRAN มูลค่า 142 ล้านบาท และกิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือ
ยางสังเคราะห์ มูลค่า 123 ล้านบาท รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีการลงทุนในโครงการผลิต 
Blown Film มูลค่า 145 ล้านบาท โครงการผลิต Cold Formed Foil (Alu Alu Foil) มูลค่า 60 ล้านบาท เป็นต้น 

 เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นว่ารัฐบาลอินเดียด าเนินนโยบายปฏิรูปประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ การลงทุน         
และสังคมอย่างมียุทธศาสตร์ โดยนโยบายแต่ละอย่างมีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น           
“อินเดียใหม”่ (New India) รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างรัฐของ
อินเดียเอง เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และชูจุดเด่นของแต่ละรัฐต่อนานาประเทศ โดยมีก าหนด
สิ้นสุดในปี 2565 (ค.ศ. 2022) หรือในปีที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษครบ 75 ปี ซึ่งนอกจากอินเดียจะเป็นประเทศที่    
น่าจับตามองในการเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากประเทศหนึ่งของโลกรองจาก
จีนแล้ว ด้วยท าเลที่ตั้งและขนาดตลาดจะเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการให้อินเดียเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ได้ ในทาง
กลับกัน ไทยเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนให้แก่อินเดียได้เช่นกัน ดังนั้น นอกจากการส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกันแล้ว ทั้งสองประเทศอาจควรพิจารณาถึงโอกาสในตลาดระหว่างทั้งสองภูมิภาคใหญ่ร่วม
ด้วย ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีอย่างไทย-อินเดีย และกรอบพหุภาคีอย่าง ASEAN-India เป็นต้น  

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรายงานว่าการขยายตัวของการค้าและการส่งออกของไทยกับประเทศคู่ค้าที่
มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกันซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 12 ฉบับ มูลค่าการค้าและการส่งออกของไทย-อินเดียภายใต้
ความตกลง TIFTA มีการขยายตัวเป็นอันดับที่สอง (รองจากความตกลงระหว่างไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน-AFTA) 
โดย TIFTA มีมูลค่าการค้าขยายตัวกว่า 406% นับตั้งแต่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยในปี 2560 มูลค่าการ
ส่งออกจากไทยไปยังอินเดีย คิดเป็นมูลค่า 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องจักรกล เป็นต้น โดย TIFTA อยู่ระหว่างด าเนินการ
เจรจาต่อ (จากเดิมที่ลดภาษีสินค้ากลุ่ม Early Harvest 82 รายการ) นอกจากนี้ ไทยและอินเดียมีการเจรจาความตกลง    
เขตการค้าเสรีอ่ืนๆร่วมกันอีก เช่น อาเซียน-อินเดีย และ กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ซึ่งก าลัง
เจรจา ซึ่งจะสามารถช่วยขยายตลาดในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน และบริการในอนาคต 
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