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 บีโอไอปล้ืม! ยอดลงทุนป 65 พุงกวา 6.6 แสนลาน  

ยานยนตไฟฟา - ดิจิทัลปกหมุด ย้ำไทยฐานลงทุนในภูมิภาค 

 

บีโอไอเผยยอดขอรับการสงเสริมการลงทุน ป 2565 มูลคากวา 6.6 แสนลานบาท สูงสุดนับตั้งแต

เกิดการระบาดของไวรัสโควิด อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมดิจิทัล เลือกไทยเปนฐาน 

การผลิตสำคัญในภูมิภาค ขณะท่ียอดขอสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (FDI) ขยายตัวรอยละ 36  

โดยจีนสูงสุด ตามดวยญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา  

 

นายนฤตม เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปดเผยวา ในป 

2565 ท่ีผานมา มีโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุนรวมท้ังสิ้น 2,119 โครงการ เพ่ิมข้ึนรอยละ 41 เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2564 และมีเงินลงทุน 664,630 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 39 นับวาเปนมูลคาที่สูงที่สุด

นับตั้งแตเกิดสถานการณโควิด นอกจากนี้ การออกบัตรสงเสริม ซึ่งเปนขั้นที่ใกลจะลงทุนจริงมากที่สุด  

ก็มีแนวโนมที่ดี ในป 2565 มีโครงการที่ออกบัตรสงเสริม ทั้งสิ้น 1,490 โครงการ เพิ่มขึ้นรอยละ 9  

และมีมูลคาเงินลงทุน 489,090 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 21 เปนสัญญาณที่ดีวา ในระยะ 1-2 ปขางหนา 

จะมีการลงทุนจริงที่มากย่ิงขึ้น 

สำหรับการขอรับการสงเสริมการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย มีเงินลงทุน 468,668 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 71 ของมูลคาการขอรับการสงเสริมทั ้งสิ ้น โดยเงินลงทุนสวนใหญอยู ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา 129,475 ลานบาท รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ ้นสวน มีมูลคา 105,371 ลานบาท อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร มีมูลคา 81,731 ลานบาท 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ มีมูลคา 59,762 ลานบาท และอุตสาหกรรมดิจิทัล มีมูลคา 49,458  

ลานบาท ตามลำดับ  นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเปาหมายแลว ธุรกิจที่มีเงินลงทุนสูง ไดแก กิจการผลิต

พลังงานไฟฟา โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน กิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม กิจการขนสงและโลจิสติกส 
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โดยในป 2565 มีโครงการลงทุนขนาดใหญในหลายกิจการ เชน กิจการผลิตรถยนตไฟฟาท้ังแบบ BEV, 

PHEV และ Hybrid มูลคารวมกวา 53,000 ลานบาท (ผูลงทุนรายสำคัญ เชน บีวายดี และฮอริษอน พลัส) 

กิจการ Data Center มูลคารวมกวา 42,000 ลานบาท (ผู ลงทุนรายสำคัญ เชน อะเมซอน เว็บ เซอรวิส 

(AWS)) และกิจการโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. มูลคากวา 18,000 ลานบาท 

 

ยอดขอลงทุนใน EEC เพ่ิมเกือบเทาตัว 

การลงทุนใน EEC ซึ ่งเปนพื ้นที ่ เป าหมายสำคัญ มีส ัดสวนกวาครึ ่งหนึ ่งของมูลคาการขอรับ 

การสงเสริมทั ้งหมด โดยมีการขอการรับสงเสริมจำนวน 637 โครงการ คิดเปนเงินลงทุนรวม 358,833  

ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 84  โดยมูลคาเงินลงทุนกระจุกตัวอยูในอุตสาหกรรมเปาหมาย เชน อุตสาหกรรมยาน

ยนตและชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

เชน กิจการผลิตพลังงานไฟฟา กิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม กิจการขนถายสินคาสำหรับเรือบรรทุกสินคา 

เปนตน 

ในสวนคำขอรับการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (FDI) มีมูลคา 433,971 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

รอยละ 36 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2564 โดยจีน มีมูลคาการขอรับการสงเสริมสูงสุด 77,381  

ลานบาท รองลงมาเปนญี่ปุน มูลคา 50,767 ลานบาท สหรัฐอเมริกา มูลคา 50,296 ลานบาท  ไตหวัน 45,215 

ลานบาท และสิงคโปร 44,286 ลานบาท ตามลำดับ 

“ตัวเลขคำขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2565 ที่เพิ่มขึ้นมาก สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของ 

นักลงทุนที่มีตอศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะการเปนฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค 

จากการมีหวงโซอุปทานท่ีม่ันคงและมีเสถียรภาพ ประกอบกับฐานอุตสาหกรรมสนับสนุนและบุคลากรท่ีพรอม

รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหมๆ เชน ยานยนตไฟฟา อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และดิจิทัล ทำใหประเทศ 

ผูลงทุนหลัก ทั้งจีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เลือกปกหมุดลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทามกลางการแยงชิง

เม็ดเงินลงทุนของประเทศตางๆ ท่ัวโลก” นายนฤตม กลาว 

 นายนฤตม กลาววา สำหรับแนวโนมการลงทุนป 2566 ภายใตเศรษฐกิจโลกที่มีความไมแนนอนสูง

และมีแนวโนมชะลอตัว คาดวาประเทศไทยจะสามารถรักษาระดับการลงทุนไมต่ำกวา 5-6 แสนลานบาท 

เนื ่องจากไทยมีโครงสรางพื ้นฐานและฐานการผลิตที ่แข็งแกรง ไมอยู ในความขัดแยงดานภูมิรัฐศาสตร  

และมาตรการสงเสริมการลงทุนใหม ทำใหประเทศไทยเปนที่สนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

ยานยนตไฟฟา BCG พลังงานสะอาด การแพทยและสุขภาพ ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ

และหุนยนต เปนตน  
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