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I 

ค ำน ำ 

 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศได้จัดท ารายงานสรุปภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment – FDI) ในประเทศไทยฉบับรายปี เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของการลงทุน
จากต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยรายงานสรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศ ฉบับปี 2562 
(มกราคม-ธันวาคม) ได้จัดท าบทวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนจาก
ประเทศผู้ลงทุนหลัก ส าหรับประเทศอ่ืนจะน าเสนอในรูปแบบตารางสถิติการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจาก
ส านักงานเท่านั้น 

 รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าทีก่องยุทธศาสตร์และแผนงานในการบันทึกและประมวลข้อมูล  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ภาวะและ
แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยส าหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย ภาคเอกชน 
ตลอดจนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และยินดีอย่างยิ่งในการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพ่ือน าไปปรับปรุง
คุณภาพของรายงานต่อไปในอนาคต 

 

 

คณะผู้จัดท า 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
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III 

คำอธิบายประกอบการใช้ข้อมูล 
 
คำนิยามสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 

ในอดีตการรายงานสถิติการลงทุนจากต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) หรือ  BOI  ได้นำเอามูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น  (Total Investment หรือ Total Project 
Cost) ของโครงการที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไปมาแสดงสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment-FDI)  ทำให้มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศสูงกว่าความเป็นจริง 
เนื่องจากสถิติจากคำนิยามดังกล่าวรวมการถือหุ้นฝ่ายไทยเข้าไว้ด้วย   

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการจัดทำสถิติการลงทุน
จากต่างประเทศ เพ่ือให้ใกล้เคียงกับคำนิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้มากที่สุด      
โดย IMF ใช้คำจำกัดความว่า FDI ได้แก่การลงทุนระหว่างประเทศที่นักลงทุนในประเทศหนึ่ ง         
(Single Person) เข้าไปลงทุนในกิจกรรมของอีกประเทศหนึ่ง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
กิจกรรมนั้น และต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น มูลค่า FDI มาจากทุนเรือนหุ้นบวกกับ
เงินกู้จากบริษัทแม่และบริษัทในเครือ (ถ้ามี) และกำไรสะสม 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2542  เป็นต้นมา   สกท.  ได้เปลี่ยนมาใช้คำนิยามใหม่สำหรับสถิติ FDI 
ดังต่อไปนี้ 

 "ในระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด  (Total Foreign Investment) สถิติ 
FDI จะคำนวณจากมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น (Total Investment หรือ Total Project Cost) ของแต่ละ
โครงการที่มีนักลงทุนชาติหนึ่งๆ หรือต่างชาติทุกชาติรวมกันแล้วมีหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป" 

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

 

ความแตกต่างระหว่างสถิติ FDI ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) 

 ในประเทศไทยมี 2 หน่วยงานที่ดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่สถิติ FDI คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ สกท. ข้อมูล FDI จากสองหน่วยงานมีวิธีการเก็บที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถนำมา
เปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณได้ การนำสถิติ FDI ไปใช้วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสถิติจากสองหน่วยงานนี้ ความ
แตกต่างสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

IV 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) 
1. คำนิยาม 
 FDI = Equity + Reinvested Earnings + Other 
investment (i.e. inter-company loan, derivatives) 
-มูลค่า FDI ใช้ทนุเรือนหุ้นของต่างชาติ (ร้อยละ 10 ขึ้น
ไป) รวมเข้ากับเงนิกู้จากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ (ถ้า

มี) และผลกำไรทีน่ำมาลงทุนใหม่  

1.    คำนิยาม 
 FDI = Total investment (Total Project Cost) 
-มูลค่า FDI ใช้มูลค่าการลงทุนรวมของโครงการที่มี
ต่างชาติถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

 
2.   ความครอบคลุม (Coverage) 
 ครอบคลุม ข้อมูลธุ รกรรมต่ างประเทศทุกภาค
เศรษฐกิจที่เข้ามาลงทุนทั้งหมด 

2. ความครอบคลุม (Coverage) 
ครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติที่มาขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 
 

3. ลักษณะของข้อมูล 
ข้อมูล ธปท. เป็นข้อมูลที่มีการนำเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งๆ  (Cash basis) เป็นข้อมูลการ
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 

2.    ลักษณะของข้อมูล 
 ข้อมูลขั้นคำขอ (Net Application) และขั้นอนุมัติ  
(Application Approved) เป็นข้อมูลแสดงความจำนงที่จะ
ขอรับการส่งเสริม ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นตัวชี้แนวโน้ม FDI  
 

 คำนิยามสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ตามคู่มือการ 
จัดทำดุลการชำระเงินฉบับที่ 6 (Balance of Payments and International Investment Position  
Manual, 6th Edition –BPM6) ดังนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนที่ 
มีถิ่นฐานจากต่างประเทศมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในประเทศ ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity  
capital) ซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป    
การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ กำไรที่นำกลับมาลงทุน ตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรม 
ระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน  

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ต้องถือว่าเป็นผู้รวบรวมและรายงานสถิติ FDI ที่สมบูรณ์      
ในแง่ที่ใช้คำนิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นแนวทางในการจัดเก็บ ซึ่งเป็นคำนิยาม 
สากลที่ใช้อยู่ทั่วไปโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ลักษณะสำคัญของสถิติ FDI ที่ธนาคารแห่งประเทศ 
ไทยได้จัดทำคือเป็นตัวเลขที่แสดงมูลค่าเงินทุนไหลเข้าสุทธิของช่วงเวลานั้นๆ (Net Flows of Foreign 
Direct Investment) 

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ข้อมูลจะครอบคลุมเฉพาะกิจการที่เปิดให้การ
ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 8 หมวดอุตสาหกรรม  ได้แก่ 
 ✓อุตสาหกรรมเกษตรและผลผลิตจากการเกษตร (Agriculture and agricultural products) 
 ✓อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน (Mining, Ceramics and Basic  Metals) 
 ✓อุตสาหกรรมเบา (เครื่องประดับ เครื่องกีฬา เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เป็นต้น) (Light Industry) 

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

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

✓อุตสาหกรรมการ พัฒ นาเทคโน โลยีแล ะนวัตกรรม  (Technology and Innovation    
Development) 



ภาวะการลงทุนโลกประจ าปี 2562 

ภาพรวมการลงทุนโลกในปี 2562  
 องัคถ์ดัประมาณการว่าในปี 2562 มลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทัว่โลกยงัคงทรงตวั
อยู่ใน ระดบัใกล้เคยีงกบัปี 2561 โดยอยู่ที่ 1.39 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ เมื่อเทยีบกบั 1.41 ล้านล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกทีเ่ปราะบาง ความไม่แน่นอนเชงินโยบาย
ด้านการลงทุนและความตึงเครียดทางการค้า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวีปยุโรปและ
ประเทศก าลงัพฒันาในทวปีเอเชียลดลง ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมภิาคละติน
อเมรกิาและแครบิเบยีน ทวปีแอฟรกิา และกลุ่มประเทศทีเ่ศรษฐกจิอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเพิม่ขึน้ 
สว่นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวปีอเมรกิาเหนืออยูใ่นระดบัทรงตวั  
 

 
 
ภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแต่ละภมิูภาค 
ทวีปเอเชีย (Developing Asia) 
 ในปี 2561 การลงทุนโดยตรงในทวปีเอเชยีเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 4 จากปี 2560 มาอยู่ที ่512 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในจนี ฮ่องกง อนิเดยี ตุรก ีสงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และประเทศอื่น
ในอาเซยีน โดยจนีเป็นแหล่งรองรบัการลงทุนรายใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคดว้ยมลูค่าเงนิลงทุน 139 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จากปี 2560 แมว้่าในช่วงทีผ่่านมา จนีจะประสบปัญหาความตงึเครยีด
จากสงครามการคา้ระหวา่งจนีกบัสหรฐัอเมรกิา แต่จนีกส็ามารถดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ไดอ้ย่างน่าพอใจ และส่งผลใหก้ารลงทุนในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 4 มา
อยู่ที ่280 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในสว่นของการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้พบว่า เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3 มาอยู่ที ่149 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เป็นการเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 ปัจจยัหลกัมาจากการ
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ขยายตวัของการลงทุนในภาคการผลติและภาคบรกิารหลายสาขาของประเทศสมาชกิอาเซียน เช่น 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย เป็นต้น ท าให้ภูมิภาคเอเชียยงัคงครองต าแหน่งแหล่งรองรบั     
การลงทุนอนัดบั 1 ของโลกได ้โดยมสีดัส่วนของเงนิลงทุนในภูมภิาคนี้ต่อเงนิลงทุนทัว่โลกเพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 33 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 39 ในปี 2561  

 ในปี 2562 เงนิลงทุนในภูมภิาคเอเชยีลดลงประมาณรอ้ยละ 6 เหลอื 473 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
โดยมปัีจจยัหลกัมาจากสงครามการคา้ระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ และความไม่สงบในฮ่องกง ทัง้นี้ ขอ้มลูการ
ลงทุนในภูมภิาคเอเชยีสรุปไดด้งันี้ 

• การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกมมีลูคา่ลดลงรอ้ยละ 21  
  จนี- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยงัคงทรงตวัอยูท่ี ่140 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
  ฮ่องกง- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงกว่าครึง่ สบืเนื่องจากการถอนการ
ลงทุนต่อเนื่องตลอดทัง้ปี สง่ผลใหม้ลูคา่การลงทุนเหลอืเพยีง 55 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
  เกาหลใีต้- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 46 เหลอื 7.8 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ เนื่องจากสงครามการคา้และการเปลีย่นแปลงนโยบายดา้นการลงทุน 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ิมขึ้น 
รอ้ยละ 19 มาอยูท่ี ่177 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ   
   สงิคโปร-์ เป็นประเทศแหล่งรองรบัการลงทุนจากต่างประเทศอนัดบัหนึ่งในภูมภิาค 
มมีลูคา่เงนิลงทุนไหลเขา้ 110 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เตบิโตขึน้จากปี 2561 ถงึรอ้ยละ 42 เป็นผลมาจาก
การลงทุนในสาขาสารสนเทศและการสือ่สารทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้  
   อินโดนีเซีย- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มาอยู่ที่ 24 
พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกจิค้าส่งและคา้ปลกี (รวมถงึการคา้ดจิทิลั) และ
ธุรกจิการผลติ 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียใต้เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 10 มาอยู่ที่ 
60 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
   อนิเดยี- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ร้อยละ 16 มาอยู่ที่ 49 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมบรกิาร ซึง่รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   บงักลาเทศ- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 6 เหลอื 3.4 พนัลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 
   ปากสีถาน- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 20 เหลอื 1.9 พนัลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัตกลดลงร้อยละ 16 
เหลอื 25 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
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   ตุรก-ี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงจาก 13 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 
2561 เหลอื 8.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2562 เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิในประเทศถดถอยซึ่งมผีล 
มาจากนโยบายการคา้ของสหรฐัฯ ทีม่ตี่อตุรกแีละการอ่อนคา่ของเงนิลรีาตุรก ี
   ซาอุดิอาระเบีย- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 มาอยู่ที่
ประมาณ 4.6 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ จากการลงทุนในภาคธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากน ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาต ิเชน่ โลหะ เป็นตน้ 

กลุ่มประเทศพฒันาแล้ว (Developed Economies) 
ในปี 2561 กลุ่มประเทศพฒันาแลว้มมีลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต ่าทีสุ่ดนบัตัง้แต่ปี 

2547 กล่าวคอื ลดลงจาก 759 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2560 เหลอื 557 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 
2561 หรอืลดลงรอ้ยละ 27 โดยการลงทุนในทวปียุโรปลดลงมากกว่ารอ้ยละ 50 จากปีก่อนหน้า เหลอื
เพียง 172 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสาเหตุหลักมาจากกฎหมายปฏิรูปภาษี (Tax Reform) ที่
สหรัฐอเมริกาประกาศใช้เมื่อปลายปี 2560 ส่งผลให้บริษัทข้ามชาติของสหรัฐฯ ที่ด าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ (โดยเฉพาะในทวปียุโรป) ส่งก าไรสะสมในต่างประเทศกลบัมายงัสหรฐัฯ ในส่วนของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวปีอเมรกิาเหนือพบว่า ลดลงจากปีก่อนหน้าเพยีงรอ้ยละ 4 มาอยู่ที ่
291 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในออสเตรเลยีในปี 2561 นัน้ 
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 43 มาอยู่ที่ 60 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเตบิโตของรายได้
จากการลงทุนทีช่่วยผลกัดนัใหเ้กดิการน าก าไรกลบัมาลงทุน ซึง่มมีลูค่า 25 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่
มากขึน้จากปีก่อนหน้า  

ในปี 2562 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วลดลงจากปี 2561 
ประมาณรอ้ยละ 6 เหลอื 643 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ต ่าเป็นประวตักิารณ์ คดิเป็นมูลค่าเพยีงครึง่เดยีว 
ของเงนิลงทุนในปี 2550 โดยการลงทุนโดยตรงในสหภาพยุโรปลดลงรอ้ยละ 15 ในขณะทีก่ารลงทุนใน
อเมรกิาเหนือยงัคงที ่ทัง้นี้ ขอ้มลูการลงทุนในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้สรุปไดด้งันี้ 

• การควบรวมกจิการระหวา่งประเทศ (Cross-border M&As) ในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้
ลดลงร้อยละ 40 เหลือ 411 พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ ในขณะที่การลงทุนในโครงการใหม่ (Greenfield 
Project) ลดลงรอ้ยละ 12 เหลอื 329 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งการลดลงของการลงทุนในโครงการใหม่ 
เกิดจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรพัย์ของบรษิัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (Multinational Enterprises: 
MNEs) ลดลง 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 15 เหลือ 305 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปหลาย 
ประเทศหดตวัอยา่งรุนแรง 
   เนเธอรแ์ลนด์- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงมากถงึรอ้ยละ 98 จาก 114 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561 เหลอืเพยีง 1.9 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2562 โดยมสีาเหตุส าคญั
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มาจากการถอนการลงทุนครัง้ใหญ่ (มูลค่า 36 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ) ที่เป็นผลมาจากการเสนอขาย   
หุน้ใหม่ของบรษิทั Prosus ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทั Naspers แอฟรกิาใต ้
   ไอรแ์ลนด-์ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้เป็น 37 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
จากการทีบ่รษิทั Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. ของประเทศญีปุ่่ นเขา้ซือ้กจิการของบรษิทั Shire PLC   
   สหราชอาณาจกัร- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 6 เหลอืประมาณ 
61 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จากการขาดการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศ 
   สเปน- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงจาก 45 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 
2561 เหลอืเพยีง 6 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ สาเหตุส่วนหนึ่งเกดิจากการปรบัโครงสร้างหนี้ของบรษิัท
ต่างชาต ิ 
   ฝรัง่เศส- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้เป็น 52 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ในปี 2562 จากเดมิ 37 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของการกู้ยมื
เงนิของบรษิทัในเครอื (Intra-company loan) 
   เยอรมนี- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้เป็น 40 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 
2562 จากเดมิ 12 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของการกูย้มืเงนิของ
บรษิทัในเครอื  

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทวีปอเมริกาเหนือยงัคงทรงตัวอยู่ที่ 298 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
   สหรฐัอเมรกิา- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศค่อนขา้งทรงตวั กล่าวคอื ลดลง
เพยีงร้อยละ 1 เหลอื 251 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยเยอรมนี ญี่ปุ่ น และเนเธอร์แลนด์เป็นนักลงทุน  
รายใหญ่ทีสุ่ดในสหรฐัฯ ส่วนการลงทุนจากญี่ปุ่ นและออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ แต่การลงทุนจากแคนาดาและ
สหภาพยโุรปลดลงรอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั  
   แคนาดา- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 อยู่ที่ 47 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของการกูย้มืเงนิของบรษิทัในเครอื 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วอ่ืนๆ ลดลงรอ้ยละ 
30 เหลอื 70 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ   
   ออสเตรเลยี- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงถงึรอ้ยละ 42 เหลอื 39 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ เนื่องจากการควบรวมกจิการระหว่างประเทศลดลง 
   อสิราเอล- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 28 เหลอืประมาณ 15 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
   ญีปุ่่ น- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 มาอยู่ที ่11 พนัลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 

กลุ่มประเทศท่ีเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปล่ียนผา่น (Transition Economies) 
 เงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเขา้สู่ประเทศในแถบตะวนัออกเฉียงใต้ของยุโรปและ
ประเทศในเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) ในปี 2561 ลดลงอย่าง
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ต่อเนื่องจากปี 2560 โดยลดลงรอ้ยละ 28 เหลอืเพยีง 34 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สาเหตุหลกัมาจากการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแหล่งรองรบัการลงทุนหลกั 4 แห่งของเครอืรฐัเอกราช ไดแ้ก่ รสัเซยี 
อาเซอรไ์บจาน คาซคัสถาน และยูเครน ค่อนขา้งซบเซา อนัจะเหน็ไดจ้ากเงนิลงทุนไหลเขา้สู่รสัเซยีซึง่
เป็นแหล่งรองรบัการลงทุนขนาดใหญ่ทีสุ่ดของกลุ่มฯ ลดลงถงึรอ้ยละ 50 จาก 26 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
ในปี 2560 เหลอืเพยีง 13 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561 เนื่องจากภาวะการเมอืงและการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวั นอกจากนี้ นโยบาย Inner Offshore Zones ของรสัเซยีสง่เสรมิใหเ้กดิการสง่เงนิทุน
กลบัจากบรษิทัขา้มชาตขิองรสัเซียที่ตัง้ส านักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ไซปรสั และไอร์แลนด์  
เป็นต้น ก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท าให้การลงทุนไหลเข้าสู่รสัเซียลดลง ในส่วนของการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงใต้ของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิง่เซอร์เบยีและนอรท์
มาซโิดเนียเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั  

 ในปี 2562 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมภิาคนี้เริม่ฟ้ืนตวัหลงัจากซบเซาตดิต่อกนั 
เป็นเวลา 2 ปี โดยมูลค่าการลงทุนไหลเขา้เพ่ิมสูงขึน้ถงึร้อยละ 65 เป็น 57 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ มี
สาเหตุหลกัมาจากความคาดหวงัของนักลงทุนที่จะเหน็เศรษฐกจิในภูมภิาคขยายตวัสูงขึ้นในปี 2563 
และราคาทรพัยากรธรรมชาตทิีม่เีสถยีรภาพมากขึน้ นอกจากนี้ นโยบายส่งเสรมิการลงทุนในประเภท
กจิการใหม่ๆ และการใชจ้่ายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่เตมิของรสัเซยีคาดวา่จะสง่ผลดตี่อการลงทุนจาก
ต่างประเทศในภูมภิาคนี้ อย่างไรกต็าม เป็นที่น่าสงัเกตว่าการควบรวมกจิการระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านยงัคงประสบปัญหาซบเซาอย่างต่อเนื่อง  ตรงขา้มกบั 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยในปี 2562 มลูคา่การควบรวมกจิการระหวา่งประเทศ
ลดลงถงึรอ้ยละ 46 เหลอืเพยีง 1.4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่ถอืเป็นมลูคา่ต ่าทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 2558 

• ขอ้มลูการลงทุนไหลเขา้สู่กลุ่มประเทศทีเ่ศรษฐกจิอยู่ระหว่างการเปลีย่นผ่านสรุปได้
ดงันี้ 
  รสัเซยี- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขยายตวัมากกวา่สองเทา่มาอยูท่ีร่ะดบั 33 
พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมัน่มากขึ้นส่งผลให้การลงทุนในหุ้น (Equity 
Investment) และการน าก าไรกลบัไปลงทุน (Reinvested Earnings: RE) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้ของ
การลงทุนในรสัเซยีท าใหก้ารลงทุนในกลุ่มประเทศในเครอืรฐัเอกราชและจอร์เจยีเพิม่สูงขึน้รอ้ยละ 82 
จากปี 2561 มาอยูท่ี ่49 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของยุโรปยงัคง
ทรงตวัอยูท่ี ่7.4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 เซอรเ์บยี- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 มาอยู่ที ่4.4 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ 

ทวีปแอฟริกา (Africa) 
 ในปี 2561 การลงทุนในทวปีแอฟรกิาเพิม่ขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2560 เป็น 46 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแอฟรกิาใต้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก ซึ่งปัจจยัหลกัมาจาก
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การเตบิโตของอุปสงค์และการเพิม่ขึ้นของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์บางชนิด และการลงทุนเพื่อแสวงหา
ทรพัยากร (Resource seeking investment) ของต่างชาตทิี่มอีย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการลงทุนจาก 
MNEs พบวา่ แมว้า่ MNEs จากประเทศพฒันาแลว้ เชน่ ฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด ์เป็นตน้ จะเป็นนกัลงทุน
รายส าคญัของภูมิภาคนี้ แต่ในช่วงที่ผ่านมา MNEs จากประเทศก าลงัพฒันา เช่น จีน เป็นต้น ก็มี
บทบาทในภมูภิาคนี้มากขึน้เชน่กนั 

 ในปี 2562 การลงทุนในทวปีแอฟรกิาเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 3 เป็น 49 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ปัจจยัที่
สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในแอฟรกิา เช่น การขยายตวัทางเศรษฐกจิ ราคาสนิคา้ทีแ่อฟรกิา
เป็นผูผ้ลติหลกัเพิม่สงูขึน้ เช่น น ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิแร่ธาตุ เป็นตน้ และการใหส้ตัยาบนัความตกลง
การคา้เสร ีAfrican Continental Free Trade Area (AfCFTA) ทัง้นี้ ขอ้มลูการลงทุนในทวปีแอฟรกิาสรุป
ไดด้งันี้ 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคแอฟริกาเหนือลดลงรอ้ยละ 11 เหลอื 
14 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในโมรอ็กโกทีล่ดลงถงึรอ้ยละ 45 จาก 
3.6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561 เหลอื 2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2562 
   อียปิต์- ยงัคงเป็นแหล่งรองรบัการลงทุนรายใหญ่ที่สุดในทวปีแอฟรกิา โดยในปี 
2562 อยีปิต์มมีูลค่าเงนิลงทุนไหลเขา้เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 มาอยู่ที่ 8.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งเป็นผล  
มาจากความพยายามของรฐับาลในการปฏริูปเศรษฐกจิ ท าใหน้ักลงทุนมคีวามเชื่อมัน่มากขึน้ โดยการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิอย่างไรกต็าม 
อุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือ จากน ้ามนักม็แีนวโน้มเตบิโตขึน้เช่นกนั เช่น โทรคมนาคม อสงัหารมิทรพัย ์
และการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้  

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคแอฟริกาใต้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 37 มาอยู่ที ่
5.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของการถอนการลงทุนในแองโกลา  

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคแอฟริกาตะวนัออกยงัคงทรงตวัอยูท่ี ่
8.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
   เอธโิอเปีย- ประเทศทีม่เีศรษฐกจิเตบิโตเรว็ทีสุ่ดในทวปีแอฟรกิา มกีารลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศลดลงร้อยละ 25 เหลือ 2.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ มจีีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุด     
คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของโครงการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
   ยกูนัดา- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้มากถงึเกอืบรอ้ยละ 50 มาอยูท่ี ่2 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เป็นผลมาจากการพฒันาบ่อน ้ามนัในประเทศและการพฒันาท่อส่งน ้ามนัระหว่าง
ประเทศ 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคแอฟริกาตะวนัตกเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 17 
อยูท่ีป่ระมาณ 11 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของการลงทุนไหลเขา้สูไ่นจเีรยี 
  ไนจีเรยี- เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้มากถงึรอ้ยละ 71 มาอยู่ที ่3.4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยสว่นใหญ่เป็นการ
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ลงทุนเพื่อแสวงหาทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ยงัมกีารลงทุนใน
รปูแบบอื่นอกี เชน่ การพฒันาโรงงานเหลก็มลูคา่ 600 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เป็นตน้ 

• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคแอฟริกากลางเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6 มาอยู่
ที ่9.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จากการลงทุนเพือ่แสวงหาทรพัยากร 

การควบรวมกิจการระหว่างประเทศทัว่โลกปี 2562 
 ในปี 2562 การควบรวมกิจการระหว่างประเทศทัว่โลกลดลงร้อยละ 40 เหลือ 490 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งถอืเป็นมูลค่าต ่าที่สุดนับตัง้แต่ปี 2557 เนื่องจากยุโรปประสบปัญหาภาวะเศรษฐกจิ  
ซบเซาประกอบกบัปัญหาจากการประกาศแยกตวัออกจากสหภาพยุโรปขององักฤษ (Brexit) ท าใหก้าร
ควบรวมกิจการระหว่างประเทศ ในยุโรปลดลงมากถึงร้อยละ 50 เหลือ 190 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ในขณะที่การควบรวมกจิการบรษิทัในสหรฐัฯ ยงัคงแขง็แกร่ง โดยมมีูลค่าคดิเป็นร้อยละ 31 ของการ 
ควบรวมกจิการทัง้หมด ทัง้นี้ จากขอ้มูลพบว่า สาขาทีม่กีารควบรวมกจิการระหว่างประเทศลดลงมาก
ทีสุ่ดคอืภาคบรกิาร รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคการผลติ  และภาคอุตสาหกรรมพืน้ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเงนิและการประกนัภยั และสารเคม ีตามล าดบั 
 นอกจากนี้ สาเหตุอกีประการหนึ่งที่ท าให้มูลค่าการควบรวมกจิการลดลงเกดิจากจ านวนการ
ควบรวมกิจการขนาดใหญ่ลดลง โดยในปี 2562 การควบรวมกิจการขนาดใหญ่ที่มมีูลค่ามากกว่า 5 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ม ี30 ธุรกรรม ในขณะทีใ่นปี 2561 ม ี39 ธุรกรรม 

บทสรปุ: การคาดการณ์การลงทุนในปี 2563  
 ทิศทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทัว่โลกในปี 2563 มีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลง 
อย่างมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus 
Disease 2019: Covid-19) โดยอังค์ถัดได้คาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรสัดงักล่าวในระยะสัน้ไปจนถงึสิ้นปี 2563 ว่า จะเกดิแรงกดดนัซึ่งท าให้การลงทุนโดยตรงจาก 
ต่างประเทศทัว่โลกลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 5 - 15 จากมูลค่าที่อังค์ถัดเคยคาดการณ์ก่อนที่จะเกิด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว โดยหลายประเทศจะไดร้บัผลกระทบจากปัญหาการหดตวั 
อย่างไม่คาดคดิของอุปสงค์ต่อสนิค้าและบรกิารบางชนิด (Negative Demand Shock) และปัญหาการ
หยุดชะงกัหรือการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ 
คาดการณ์การลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีม่กีารแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชือ้ไวรสั
โคโรน่าสายพนัธุใ์หม่จะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างมาก 
 ในส่วนของการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises: MNEs) พบว่า MNEs 
จ านวน 69 แห่ง จากทัง้หมด 100 แห่ง ที่ได้รบัการจดัอนัดบัโดยองัค์ถดัใหเ้ป็นผูน้ าด้านการลงทุนที่ม ี
สนิทรพัย์/รายได้จากการขาย/พนักงานทัว่โลกมากที่สุด  ก าลงัชะลอการลงทุนซื้อสนิทรพัย์ในส่วนที่ 
บรษิทัก าลงัไดร้บัผลกระทบ นอกจากนี้ ยงัพบว่า MNEs จ านวน 41 แห่ง มผีลประกอบการอยู่ในระดบั 
ต ่า มีก าไรน้อยลง ท าให้ก าไรที่จะน ากลับไปลงทุนลดลงด้วย ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในทีส่ดุ เนื่องจากก าไรทีจ่ะน ากลบัไปลงทุนเป็นสว่นประกอบส าคญัของ FDI โดย MNEs 
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ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน 
และอุตสาหกรรมพลงังานและวสัดุพืน้ฐาน ตามล าดบั 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยในปี 2562 (บทสรุปผู้บริหาร)          
 ข้ันค ำขอสทุธิ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวม 
o โครงการต่างชาติท ี ่ย ื ่นขอร ับการส ่งเสร ิมในปี 2562        

(ม.ค. - ธ.ค.) มีจำนวน 991 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61 
ของจำนวนโครงการที ่ยื ่นขอรับการส่งเสริมทั ้งสิ ้น และ
มูลค่าเงินลงทุนรวม 506,230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 
ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม  

o โครงการต่างชาติขนาดใหญ่ที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนและมี
เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 63 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของจำนวนโครงการต่างชาติทั้งหมด 
ถึงแม้ว่าจำนวนโครงการจะมีสัดส่วนที่น้อยแต่มูลค่าการ
ลงทุนนั้นสูงถึง 390,309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ในขณะที ่การ
ลงทุนของต่างชาติในโครงการขนาดเล็กท่ีมีมูลค่าต่ำกว่า 50 
ล้านบาท มีจำนวน 507 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51 ของ
จำนวนโครงการจากต่างประเทศทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุน
รวม 7,292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด 

o จำนวนโครงการลงทุนต่างชาติที่ยื่นขอรับส่งเสริมส่วนใหญ่
อยู ่ในหมวดเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 271 
โครงการ (ร้อยละ 27 ของจำนวนโครงการต่างชาติที่ยื่นขอ
ส่งเสริมทั ้งสิ ้น) อันดับที ่ 2 ได้แก่หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 243 โครงการ (ร้อยละ 25) 

o ม ูลค ่ า เง ินลงท ุนส ่วนใหญ ่อย ู ่ ในหมวดบร ิการและ
สาธารณูปโภค โดยมีมูลค่า 218,314 ล้านบาท (ร้อยละ 43 
ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
ทั้งสิ ้น) อันดับที่ 2 คือ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุน 93,319 ล้านบาท 
(ร้อยละ 18)  

o หากนับตามจำนวนโครงการแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ขยาย จำนวน 632 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 64        
ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น ในแง่ของมูลค่าการลงทุนส่วน
ใหญ่แล้วมาจากโครงการขยายเช่นกัน มูลค่ารวม 443,288 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่น
ขอส่งเสริม  

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการต่างชาติที่ยื ่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม

เป้าหมายของรัฐบาล มีจำนวน 550 โครงการ มูลค่ารวม 
211,095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 และร้อยละ 42 ของ
โครงการต่างชาติที่ยื ่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้นตามลำดับ       
โดยอุตสาหกรรมที ่ม ีม ูลค่าการลงทุนมากที ่ส ุด ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 
78,436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมของโครงการต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
มูลค่ารวม 70,155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 

 จำนวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

FDI 991 (61%) 506,230 (67%) 
โครงการทั้งหมด 1,624 756,104 

จำนวนโครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริม จำแนกตามสาขาการลงทุน 

 
หมายเหตุ* เนื่องจากจำนวนโครงการในหมวดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม        

มีเพียง 1 โครงการ จึงทำให้ร้อยละของหมวดดังกล่าวเป็นร้อยละ 0 
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริม FDI จำแนกตามสาขาการลงทุน 

 
โครงการ FDI ที่ขอรับการส่งเสริม จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 134 8,284 
การแพทย์ 13 2,487 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 60 18,740 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 7 839 
อากาศยาน 2 545 
เทคโนโลยีชีวภาพ 7 5,918 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

140 78,436 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 101 70,155 
การท่องเที่ยว 15 14,019 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 71 11,672 

รวมทั้งสิ้น 550 211,095 
 

 
 

เก ตรและผลิตผล
จากการเก ตร

  

แร่ เ รามิกส  และ
โลหะขั นมูลฐาน

  
อุตสาหกรรมเบา

  
ผลิตภั   โลหะ 
เคร ่องจักรและ
อุปกร  ขนส่ง

25 
เคร ่องใ ้ไ  ้าและ

อิเล กทรอนิกส 
2  

เคมีภั    พลาสติก 
และกระดา 

  

บริการและ
สา าร ูปโภค

2  

การพั นา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

0 

เก ตรและผลิตผล
จากการเก ตร

  
แร่ เ รามิกส  และ

โลหะขั นมูลฐาน 12 

อุตสาหกรรมเบา
  

ผลิตภั   โลหะ 
เคร ่องจักรและ
อุปกร  ขนส่ง

1  
เคร ่องใ ้ไ  ้าและ

อิเล กทรอนิกส 
16 

เคมีภั    พลาสติก 
และกระดา 

  

บริการและ
สา าร ูปโภค

   

การพั นาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1 

9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ  นที่เป้าหมาย 
o โครงการต่างชาติที ่ขอรับการส่งเสริมมีแผนจะตั ้งสถาน

ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 
จำนวน 372 โครงการ มูลค่ารวม 182,615 ล ้านบาท      
ส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวัดชลบุรี และระยอง 

o โครงการต่างชาติในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ          
มีคำขอรับการส่งเสริม 4 โครงการ มูลค่ารวม 1,370       
ล้านบาท  

o โครงการต่างชาติที่ยื ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จำนวน 2 โครงการ มูลค่า
รวม 21 ล้านบาท  

o โครงการยื ่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในพื้นที ่จ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 1,894      
ล้านบาท  

o โครงการในพื้นที่ EEC ที่ยื่นขอรับการส่งเสริม จำนวน 399 
โครงการ มูลค่ารวม 382,453 ล้านบาท 
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 ข้ันอนมุัติ  
680  o โครงการต่างชาติที ่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.)        

มี 876 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58 ของจำนวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 
281,873 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งหมดของโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

o โครงการลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่ที ่ได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุนและมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท      
มีจำนวน 58 โครงการ ซึ่งในแง่จำนวนโครงการนั้นคิดเป็น
เพียงร้อยละ 6.6 ของจำนวนโครงการต่างชาติทั ้งหมด 
ถึงแม้ว่าจำนวนโครงการจะมีสัดส่วนที่น้อยแต่ มีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 184,662 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 66 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างประเทศทั ้งหมด ในขณะที ่การลงทุน       
ในกิจการขนาดเล็กที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท มีจำนวน 
476 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนโครงการ
ทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 7,079 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.5 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด 

o จำนวนโครงการต่างชาติที ่ได้รับอนุมัติในเดือนมกราคม-
ธันวาคม ของปี 2562 ส่วนใหญ่อยู ่ในหมวดบริการและ
สาธารณูปโภค จำนวน 238 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27 
ของจำนวนโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น อันดับที่ 2 
ได้แก่ หมวดหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
206 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24  

o มูลค่าเง ินลงทุนส ่วนใหญ่อยู ่ในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 95,281 ล้านบาท         
คิดเป็นร้อยละ 34 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ทั ้งหมด โครงการต ่างชาต ิขนาดใหญ่ท ี ่ ได ้ร ับอน ุม ัติ               
ให้การส่งเสริม อาทิ กิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ             
(7 โครงการ) ม ูลค ่า 41,557  ล ้านบาท ก ิจการผลิต 
Transmission สำหรับรถยนต์  ม ูลค ่า 7,244 ล ้านบาท 
กิจการซ่อมอากาศยานและชิ ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน 
มูลค่า 6,468 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม
เสียบปลั๊ก มูลค่า 3,130 ล้านบาท เป็นต้น รองลงมา ได้แก่               
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 56,433 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 มีโครงการมูลค่าสูงที ่ได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริม อาทิ กิจการผลิต Flexible Printed 
Circuit ม ูลค ่า 9,523  ล ้านบาท ก ิจการผล ิต Passive 
Component มูลค่า 9,290 ล้านบาท กิจการผลิตอุปกรณ์
สารก ึ ่ งต ั วนำ  ม ูลค ่ า  3 ,250 ล ้ านบาท ก ิจการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่า 3,219 
ล้านบาท เป็นต้น   
 

 จำนวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

FDI 876 (58%) 281,873 (63%) 
โครงการทั้งหมด 1,500 447,357 

จำนวนโครงการอนุมัติ จำแนกตามสาขาการลงทุน 

 
หมายเหตุ* เนื่องจากจำนวนโครงการในหมวดการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมีเพียง 1 โครงการ จึงทำให้ร้อยละของหมวดดังกล่าวเป็นร้อยละ 0 
มูลค่าโครงการอนุมัติ จำแนกตามสาขาการลงทุน 

 
โครงการ FDI ที่ได้รับอนุมัติใหก้ารส่งเสริมการลงทุน  

จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน

โครงการ 
เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 114 5,872 
การแพทย์ 20 4,369 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 64 38,948 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 4 826 
อากาศยาน 3 7,142 
เทคโนโลยีชีวภาพ 7 8,326 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

94 55,428 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 80 70,067 
การท่องเที่ยว 13 13,233 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 66 14,406 

รวมทั้งสิ้น  65 21 ,61  

 

เก ตรและผลิตผล
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0 
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แร่ เ รามิกส  และ

โลหะขั นมูลฐาน   

อุตสาหกรรมเบา
5 
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20 
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1  
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o โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในด้านของจำนวนโครงการ
ส่วนมากเป็นโครงการขยาย จำนวน 487 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 56 ของจำนวนโครงการต่างชาติทั้งหมด มีมูลค่ารวม 
174,845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าการลงทุน
จากต่างประเทศทั้งหมด ส่วนโครงการใหม่มีจำนวน 389 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44 มูลค่ารวม 107,028 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 38   

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562           
มีจำนวน 465 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53 ของโครงการ
ต่างชาติที ่ได้ร ับอนุมัติให้การส่งเสริมทั ้งสิ ้น มูลค่ารวม 
218,617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของมูลค่าโครงการ
ต่างชาติที่ได้รับอนุมัตใิห้การส่งเสริมทั้งหมด  

o ในแง่ของจำนวนโครงการ โครงการต่างชาติส่วนใหญ่ได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน  114 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการต่างชาติที่
ได้รับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น โดยส่วน
ใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20  

o ในแง ่ของมูลค่าการลงทุน ส ่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า 70,067 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมา
เป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 
55,428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการที่
ได้รับอนุมัตใิห้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด  

ประโย น ของโครงการต่าง าติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม 
o จะมีการส ่งออกสร ้างรายได ้ส ู ่ประเทศ ปีละประมาณ 

636,940 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจากหมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าประมาณ 204,270 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของรายได้จากการส่งออกของ
โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด  

o จะใช ้ว ัตถ ุด ิบภายในประเทศมูลค่าประมาณ 456,750      
ล้านบาทต่อปี โดยโครงการในหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก 
และ กระดาษ จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 
มูลค่าประมาณ 166,040 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 36 
ของมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการต่างชาติที่
ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด  

o ต้ังในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริม จำนวน 337 โครงการ มูลค่ารวม 
194,230 ล ้านบาท ส ่วนใหญ่อย ู ่ ในภาคตะว ันออก           
ที่จังหวัดระยองและชลบุรี  

o ตั ้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จำนวน 7 
โครงการ มูลค่ารวม 662 ล้านบาท 

o ตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 โครงการ 
มูลค่ารวม 1,843 ล้านบาท 

o ต้ังในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่ได้รับอนุมัติให้
การส่งเสริม มีจำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 1,237 
ล้านบาท 

o ตั ้งในพื ้นที ่  EEC จำนวน 321 โครงการ มูลค่ารวม 
169,608 ล้านบาท 
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สถานภาพการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

1. ภาพรวมการลงทุนจากต่าง าติที่ย ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

โครงการต่างชาติที่ย ื ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) นั ้น ในแง่ของ      
จำนวนโครงการ ส่วนใหญ่เป็นหมวดเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 271 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27            
ของจำนวนโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น รองลงมาเป็นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ขนส่ง จำนวน 243 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25  

ในด้านของมูลค่าเงินลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค มูลค่ารวม 218,314 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 43 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น รองลงมาเป็นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 93,319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 

โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก จำนวน 429 โครงการ 
(393,727 ล้านบาท) ภาคกลาง จำนวน 428 โครงการ (62,195 ล้านบาท) ภาคตะวันตก จำนวน 19 โครงการ (3,611 
ล้านบาท) ภาคใต้ จำนวน 40 โครงการ (17,397 ล้านบาท) ภาคเหนือจำนวน 49 โครงการ (13,349 ล้านบาท)         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 โครงการ (9,197 ล้านบาท) และอื่นๆ* จำนวน 7 โครงการ (6,755 ล้านบาท)     
 หมายเหตุ: อ่ืนๆ คือ กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ เป็นต้น 

โครงการต่างชาติที่ผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจำนวน 341 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34      
ของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่ารวม 169,060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่า
เงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้นที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 จะก่อให้เกิดการจ้างงาน
ภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 138,831 คน และต่างชาติในตำแหน่งบริหารและเทคนิค 10,242 คน 

1.1 การย ่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 
จำนวน 550 โครงการ มูลค่ารวม 211,095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 และร้อยละ 42 ของโครงการต่างชาติที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้นตามลำดับ  

โครงการต่าง าติที่ย ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2562 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 134 8,284 
การแพทย์ 13 2,487 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 60 18,740 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 7 839 
อากาศยาน 2 545 
เทคโนโลยีชีวภาพ 7 5,918 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 140 78,436 
ยานยนต์และชิ้นส่วน 101 70,155 
การท่องเที่ยว 15 14,019 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 71 11,672 

รวมทั งสิ น 550 211,095 

 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
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ในแง่ของจำนวนโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการต่างชาติที่ยื ่นขอรับการส่งเสริมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 134 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24 โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการพัฒนา Enterprise Software 
และ/หรือ Digital Content กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 78,436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมของโครงการต่างชาติ       
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่ารวม  70,155 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมของโครงการต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด  

1.2 การขอรับการส่งเสริมในพ  นที่เป้าหมาย 

คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในปี 2562 มีการลงทุนในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 

   โครงการต่าง าติในพ  นที่นิคมอุตสาหกรรมหร อเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  มีคำขอรับ      
การส่งเสริม 372 โครงการ มูลค่ารวม 182,615 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี และระยอง  

 โครงการต่าง าติในพ  นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ มีคำขอรับการส่งเสริม 4 โครงการ มูลค่า
รวม 1,370 ล้านบาท ได้แก่  

- กิจการผลิตแป้งแปรรูป หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ 

- กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนม 

- กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 โครงการต่าง าติที่ย ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพั นาเศร ฐกิจพิเศ  ายแดน จำนวน 2 
โครงการ มูลค่ารวม 21 ล้านบาท ได้แก่  

- กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนม 

- กิจการผลิต Electro - Magnetic Product ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก 

 โครงการย ่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในพ  นที่จังหวัด ายแดนภาคใต้ จำนวน 6 โครงการ มูลค่า
รวม 1,894 ล้านบาท ได้แก่ 

- กิจการผลิตเครื่องเรือน (3 โครงการ) ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา 

- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหาร (เนื้อทุเรียนแช่เยือกแข็ง) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 

- กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูล 

-  กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหาร (อาหารแช่แข็ง) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 

 โครงการในพ  นที่ EEC ที่ย ่นขอรับการส่งเสริม จำนวน 399 โครงการ มูลค่ารวม 382,453 ล้านบาท 
โดยส่วนมากเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ และกิจการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
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โครงการต่าง าติที่ย ่นขอรับการส่งเสริมในพ  นที่เป้าหมาย 
 

พ  นที่เป้าหมาย 
จำนวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ม.ค. -  .ค. 
เปลี่ยน 

  
ม.ค. -  .ค. 

เปลี่ยน 
  

2561 2562  2561 2562  
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 326 372 +14 11,761 182,615 +63 

พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตำ่ 8 4 -50 1,419 1,370 -3 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน N/A 2 N/A N/A 21 N/A 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 1 6 +600 120 1,894 +1,528 
พื้นที่ EEC N/A 399 N/A N/A 382,453 N/A 

 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

2.  ภาพรวมการลงทุนจากต่าง าติที่ได้รับอนุมัตกิารส่งเสริมการลงทุน 

ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ของปี 2562 มีโครงการต่างชาติขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
อาทิ กิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ (7 โครงการ) มูลค่ารวม 41,557 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ได้แก่ Polycarbonate Resin มูลค่า 18,476 ล้านบาท กิจการผลิต Flexible Printed Circuit มูลค่า 9,523 ล้านบาท 
กิจการผลิต Passive Component มูลค่า 9,290 ล้านบาท กิจการผลิต Transmission สำหรับรถยนต์ มูลค่า 7,244          
ล้านบาท กิจการขนส่งทางอากาศ มูลค่า 6,968 ล้านบาท กิจการซ่อมอากาศยานและชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน มูลค่า 
6,468 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก มูลค่า 3,130 บาท กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ สำหรับ
โทรคมนาคม มูลค่า 2,822 ล้านบาท กิจการโรงแรม (5 โครงการ) มูลค่ารวม 8,477 ล้านบาท เป็นต้น 

โครงการที่นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางจำนวน 401 โครงการ 
(64,251 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจำนวน 345 โครงการ (177 ,071 ล้านบาท) ภาคเหนือจำนวน 42 โครงการ         
(1,561 ล้านบาท) ภาคใต้จำนวน 39 โครงการ (9,837 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 19 โครงการ 
(11,168 ล้านบาท) ภาคตะวันตกจำนวน 19 โครงการ (3,468 ล้านบาท) และอื ่นๆ* จำนวน 11 โครงการ             
(14,517 ล้านบาท) *หมายเหตุ: อ่ืนๆ คือ กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ 
เป็นต้น 

โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 นี้ จะก่อให้เกิดการจ้างงาน
สำหรับแรงงานไทย 73,117 คน อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นต้องใช้ผู้ชำนาญการ/ผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติในตำแหน่ง
บริหารและเทคนิค 7,431 คน   

แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ 10 อันดับแรก 

อันดับท่ี แหล่งที่มา จำนวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 217 88,067 
2 จีน 160 73,810 
3 ไต้หวัน 47 28,382 
4 ฮ่องกง 46 16,771 
5 สิงคโปร ์ 95 15,313 
6 สหรัฐอเมริกา 26 14,578 
7 สวิตเซอร์แลนด ์ 18 13,286 
8 อินโดนีเซีย 4 8,602 
9 เนเธอร์แลนด ์ 60 8,205 
10 ฝรั่งเศส 15 7,435 

 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
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2.1 การอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 

มีจำนวน 465 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53 ของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งสิ้น มูลค่ารวม 218,617 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของมูลค่าโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัตใิห้การส่งเสริมทั้งหมด 

ในแง่ของจำนวนโครงการ โครงการต่างชาติส่วนใหญ่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล 
จำนวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Services) รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20  

ในแง่ของมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า 70,067 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 
รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 55,428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่า
โครงการที่ได้รับอนุมัตใิห้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด  

โครงการต่าง าติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2562 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 114 5,872 
การแพทย์ 20 4,369 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 64 38,948 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 4 826 
อากาศยาน 3 7,142 
เทคโนโลยีชีวภาพ 7 8,326 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส ์ 94 55,428 
ยานยนต์และชิ้นส่วน 80 70,067 
การท่องเที่ยว 13 13,233 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 66 14,406 

รวมทั งสิ น  65 21 ,61  
 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

2.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมในพ  นที่เป้าหมาย 
 การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเดือนมกราคม-ธันวาคมปี 2562 มีการลงทุน      

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

 โครงการต่าง าติในพ  นที่นิคมอุตสาหกรรมหร อเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม        
มีจำนวน 337 โครงการ มูลค่ารวม 194,230 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี 

 โครงการต่าง าติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตพั นาเศร ฐกิจพิเศ  ายแดน 
จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 662 ล้านบาท ได้แก่ 

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ มูลค่า 283 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 
- กิจการผลิตถุงมือตรวจโรค มูลค่า 283 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค มูลค่า 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ที ่จังหวัด

มุกดาหาร  
- กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (2 โครงการ) มูลค่ารวม 35   

ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย 
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- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มูลค่า 35 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย    

- กิจการผลิต Electro - Magnetic Product มูลค่า 6 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก    

 โครงการต่าง าติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพ  นที่จังหวัด ายแดนภาคใต้ จำนวน      
4 โครงการ มูลค่ารวม 1,843 ล้านบาท ได้แก่ 

- กิจการผลิตเครื่องเรือน (2 โครงการ) มูลค่ารวม  1,533 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี 
- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มูลค่า 300 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 
- กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) มูลค่า 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา 

 โครงการต่าง าติในพ  นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มีจำนวน      
10 โครงการ มูลค่ารวม 1,237 ล้านบาท ได้แก่  

- กิจการผลิตแป้งแปรรูปหรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ มูลค่า 880 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร มูลค่า 160 ล้านบาท 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ 

- กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร 
มูลค่า 95 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ 

- กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (รวม 4 โครงการ) มูลค่ารวม     
53 ล้านบาท ตั้งอยู่ที ่จังหวัดนครพนม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
มุกดาหาร 

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค มูลค่า 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ที ่จังหวัด
มุกดาหาร 

- กิจการผลิตกิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ สำหรับโทรคมนาคมอื่น ๆ มูลค่า 20 ล้านบาท 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ มูลค่า 9 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 โครงการในพ  นที่ EEC ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม จำนวน  21 โครงการ มูลค่ารวม 169,608 
ล้านบาท ได้แก่  

- จังหวัดชลบุรี จำนวน 147 โครงการ มูลค่า 68,614 ล้านบาท 
- จงัหวัดระยอง จำนวน 140 โครงการ มูลค่า 88,086 ล้านบาท 
- จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 34 โครงการ มูลค่า 12,908 ล้านบาท 
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โครงการต่าง าติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพ  นที่เป้าหมาย 

 
พ  นที่เป้าหมาย 

จำนวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

      ม.ค. -  .ค. 
เปลี่ยน 

  
      ม.ค. -  .ค. 

เปลี่ยน 
  

2561 2562  2561 2562  
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 364 337 -7 165,544 194,230 +17 

พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตำ่ 5 10 +100 1,551 1,237 -20 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1 7 +600 148 662 +347 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ N/A 4 N/A N/A 1,843 N/A 

พื้นที่ EEC 326 321 -2 151,872 169,608 +12 

 . ประโย น ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการลงทุนต่าง าติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

3.1 การส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ 

โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศปีละประมาณ 636,940 ล้านบาท 
มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจากหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าประมาณ 204,270 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 32 ของรายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวด
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และ กระดาษมูลค่าประมาณ 153,420 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 

3.2 การใ ้วัตถุดิบในประเทศ  

โครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่าประมาณ 456,750 ล้านบาทต่อปี 
โดยโครงการในหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และ กระดาษ จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่าประมาณ 
166,040 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 36 ของมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ         
ให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค มูลค่าประมาณ 97,530 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 21  

3.3 เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

โครงการต่างชาติที่ยื ่นขอรับการส่งเสริมและโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2562       
จะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ ทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติซึ ่งในบางตำแหน่งยังคงมีความ
จำเป็นต้องใช้ผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในตำแหน่งบริหารและเทคนิค นอกจากนี้ การลงทุนจากต่างประเทศมี
ส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถแรงงาน 
(Productivity) ในขณะเดียวกัน การพัฒนาความสามารถของแรงงานจะช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโต เพิ่มความสามารถ
ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน นอกจากนี้ การให้การส่งเสริมในกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ กิจการ
สถานฝึกฝนวิชาชีพ และกิจการสถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง  จะช่วยยกระดับมาตรฐานแรงงาน
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยให้มากข้ึน  
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 . สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนและแนวโน้มการลงทุน 
 การจัดอันดับของ World Bank ในเรื่องของความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ 
(Ease of Doing Business Ranking 2020) รวม 190 ประเทศ ผลปรากฏว ่า ในป ี 2563 ประเทศไทยได ้รับ                
การจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 21 ในขณะที่ในปี 2562 ไทยอยู่ในอันดับที่ 27 โดยผลคะแนนโดยรวมของประเทศไทย         
ในปี 2563 มีคะแนนรวม 80.10 หรือเพิ่มขึ้น 1.65 คะแนน จากในปี 2562 นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ 6 ปี 
และมีคะแนนขึ้นมาใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่อันดับที่ 2 (86.20 คะแนน) และมาเลเซีย ซึ่งอยู่อันดับที่ 12 
(81.50 คะแนน) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น ลดขั้นตอนการขออนุมัติ การนำระบบ
ดิจิทัลเข้ามาให้บริการภาครัฐ การปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันได้ดีข้ึน รวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุน เป็นต้น  

 นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี 
(ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ในปี 2562      
พบว่า จากจำนวนนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด 600 ราย 191 มีนักลงทุนจำนวน 191 ราย มีแผนจะขยายการลงทุน        
ในประเทศไทย หรือคิดเป็นร้อยละ 31.83 และมีนักลงทุนจำนวน 393 ราย มีแผนจะรักษาระดับการลงทุน                
ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 65.50 

โดยเหตุผลหรือปัจจัยหลักที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุนในไทย ได้แก่ 
- มีวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนเพียงพอ  
- สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนกระตุ้นให้ลงทุนในประเทศไทย  
- มีซัพพลายเออร์เพียงพอ  
- ความต้องการของตลาดต่างประเทศมีสูง 
- ความต้องการของตลาดในประเทศมีสูง  

สำหรับปัจจัยที่นักลงทุนให้ความเห็นว่าเป็นจุดแข็งสำหรับการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่  
- สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน   
- ระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
- บริการด้านการสื่อสาร  
- วัตถุดิบ/ชิ้นส่วนที่สามารถหาได้   
- โครงสร้างพื้นฐานโดยรวม 
- ซัพพลายเออร์ที่สามารถหาได้  

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนต่างชาติเชื่อว่า ประเทศไทยยังสามารถพัฒนาให้กลายเป็น     
จุดแข็งเพ่ือดึงดูดนักลงทุนได้เพ่ิมอีก คือ 1) แรงงานฝีมือที่สามารถหาได้  2) การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3) ค่าจ้าง
แรงงานฝีมือ เป็นต้น 

สำหรับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดมาตรการเพื่อดึงดูดและ
ส่งเสริมการลงทุนหลายมาตรการ เช่น มาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ซึ่งเปนมาตรการระยะสั้นที่มีวัตถุประสงค
เพื่อกระตุนให้โครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการลงทุนในประเทศ โดยกําหนดใหพื้นที่ทุกจังหวัด        
เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี ้ สำนักงานได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก                   
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนในระดับท้องถิ่นและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าไปมีส่วนร่วม                   
ในการสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ เศรษฐกิจในระดับฐานราก        
มากยิ่งขึ้น   

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปในประเทศไทยในปี 2562 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสหภาพยุโรป

ในปี 2562 มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น 142 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.33 ของโครงการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 21,261.66 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.20 ของมูลค่าการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 105 โครงการ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 73.94 ของโครงการลงทุน
จากสหภาพยุโรปทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 1,157.77 
ล้านบาท ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาทข้ึนไป) จ านวน 6 โครงการ (ร้อย
ละ 4.22) มูลค่าการลงทุนรวม 11,227.80 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 52.80 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 

o โครงการส่ วนใหญ่อยู่ ใน อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค จ านวน 65 โครงการ (ร้อยละ 45.77) โดย
เป็นกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอ
น้ าจากพลังงานหมุนเวียนจ านวน 26 โครงการ ตามด้วย
กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 17 โครงการ 
กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 9 โครงการ และ
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์  3  โครงการ 
ร อ งล งม าคื อ  อุ ต ส าหก ร รม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แล ะ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 39 โครงการ (ร้อยละ 27.46) ได้แก่ 
กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital 
Content มากที่สุด 10 โครงการ  

o อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น สู ง ที่ สุ ด  คื อ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 5,861.06 
ล้านบาท (ร้อยละ 27.57) มีสาเหตุหลักจากโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิต Hard 
Disk Drive และชิ้นส่วน รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 5,721.70 ล้านบาท 
(ร้อยละ 26.91) และบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 
4,821.57 ล้านบาท (ร้อยละ 22.68)  

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

สหภาพยุโรป 
142 

   (ร้อยละ 14.33) 
21,261.66  

(ร้อยละ 4.20) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

991 506,230.42 
 

      จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม 

เกษตร 2 เหม องแร่ 2 
อุตเบา  

โลหะ 
เคร  องจักร 

 6        E&E 27%

เคม ภั      

บริการ  6 

             

           มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม  

เกษตร 2 เหม องแร่    

อุต เบา   

โลหะ 
เคร  องจักร 

27        

E&E 27%

เคม ภั    
2  

บริการ 22 

 
 

o ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีจ านวนโครงการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ เนเธอร์แลนด์ 47 โครงการ 
รองลงมาคือ เยอรมนี 21 โครงการ สหราชอาณาจักร 18 
โครงการ และอิตาลี 14 โครงการ และในแง่ของมูลค่าการ
ลงทุน เนเธอร์แลนด์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด 
10,428.40 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นการน าเงิน
เข้ามาลงทุนผ่านเนเธอร์แลนด์ รองลงมาคือสวีเดน 2,557.25 
ล้านบาท และมัลตา 1,942 ล้านบาท โดยเป็นกิจการโรงแรม 
ซึ่งเป็นการลงทุนจากอิตาลีที่ไปจดทะเบียนในมัลตา แล้วน า
เงินทุนจากมัลตาเข้ามาลงทุนในไทย                                                          
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  อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล 
จ านวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของจ านวน
โครงการจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด 
และมีมูลค่าการลงทุนรวม 16,389.4 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 77.08 ของปริมาณเงินลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ส่ วนใหญ่ เป็นกิจการดิจิทัล  จ านวน 30 
โครงการ โดยเป็นกิจการพัฒนา Enterprise Software 
และ/หรือ Digital Content มากที่สุด (10 โครงการ) 
รองลงมา คือ ยานยนต์ 10 โครงการ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 9 โครงการ  

o หากพิจารณามูลค่าเงินลงทุนจะพบว่า  อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีเงินลงทุนมากที่สุด 
4,973 ล้านบาท ตามด้วยปิโตรและเคมีภัณฑ์ 2,869.5 
ล้านบาท และยานยนต์และชิ้นส่วน 2,606.5 ล้านบาท 
ตามล าดับ 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 30 888.1 
การแพทย์ 3 161.3 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 5 2,869.5 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 2 18.8 
อากาศยาน - - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1,369 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

9 4,973 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 10 2,606.5 
การท่องเที่ยว 3 3,115 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 3 388.2 

รวมทั้งสิ้น 66 16,389.4 
 
 
 
 

 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ ้นท  เป้าหมาย      

o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอส่งเสริมในเขตพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 30 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.13 ของโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 
11,143.1 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก พ้ืนที่
จังหวัดระยอง 

o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอส่งเสริมในพ้ืนที่ 20 
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า จ านวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 
20.2 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ จ.นครพนม ขอส่งเสริมภายใต้นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม 
และกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่
ที ่จ.บุรีรัมย์ 

o มีโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 327.3 ล้านบาท ในกิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในจังหวัดสตูล และกิจการ
ผลิตหรือถนอมอาหาร (เนื้อทุเรียนแช่เยือกแข็ง) ในจังหวัด
สงขลา 

o มีโครงการจากสหภาพยุโรปที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในพ้ืนที่ 
EEC จ านวน 36 โครงการ มูลค่ารวม 12,297.30 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ง 15 โครงการ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาละ 5 โครงการ เท่ากันกับอุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค  
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม  
o โครงการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปได้รับอนุมัติ

ส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 166 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
18.95 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมี
มูลค่าการลงทุนรวม 28,335.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.05 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) 
จ านวน 124 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 1,452.77 
ล้านบาท หรือร้อยละ 74.70 ของจ านวนโครงการลงทุน
จากสหภาพยุโรปทั้งหมด ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนจ านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 5.42) 
มูลค่าการลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 18,113.64 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 63.92 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็นโครงการใน อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง กิจการ
ซ่อมอากาศยานหรือชิ้นส่วน มูลค่า 6,468 ล้านบาท จาก
ประเทศฝรั่งเศส 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน
อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค 76 โครงการ (ร้อย
ละ 45.78) โดยเป็นกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ 
พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน จ านวน 
34 โครงการ ตามด้วยกิจการสนับสนุนการค้าและการ
ล งทุ น  13  โ คร งการ  รองลงมาคื อ อุ ตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 42 โครงการ 
(ร้อยละ 25.30) โดยเป็นกิจการพัฒนา Enterprise 
Software และ/หรือ Digital Content มากที่สุด 11 
โครงการ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 25 โครงการ (ร้อยละ 15.06) 

o อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่ อ งจั กร  และ อุปกรณ์ขนส่ ง  มู ลค่ า รวม 
11,831.12 ล้านบาท (ร้อยละ 41.75) มีสาเหตุหลักมา
จากโครงการลงทุนในกิจการซ่อมอากาศยานหรือชิ้นส่วน 
จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 6,468 ล้านบาท รองลงมา คือ 
เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ มูลค่า 5,354.69 ล้าน
บาท (ร้อยละ 18 .89) ได้แก่ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดหลายชั้น และบริการและสาธารณูปโภค
มูลค่า 5,136.94 ล้านบาท (ร้อยละ 18.12) 

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

  สหภาพยุโรป 
166  

(ร้อยละ 18.95) 
28,335.82  

(ร้อยละ 10.05) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

876 281,872.73 

       

    จ านวนโครงการได้รับการส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม  

เกษตร 5 เหม องแร่ 2 

อุต เบา   

โลหะ 
เคร  องจักร 

 5        
E&E 25%

เคม ภั    
  

บริการ  6 

 

    มูลค่าโครงการท  ได้รับอนุมัติส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม 

เกษตร   เหม องแร่   
อุต เบา 5 

โลหะ 
เคร  องจักร 

          

E&E 15%

เคม ภั    
 9 

บริการ  8 

 
o ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ เนเธอร์แลนด์ 60 โครงการ 
รองลงมา คือ สหราชอาณาจักร 26 โครงการและเยอรมนี 
23 โครงการ ทั้ งนี้  หากมองในแง่ของมูลค่าการลงทุน 
เนเธอร์แลนด์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด 8,205 
ล้านบาท รองลงมา คือ ฝรั่งเศส 7,435 สหราชอาณาจักร 
4,091 ล้านบาท และสวีเดน 2,736 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการ
ลงทุนจากเนเธอร์แลนด์บางส่วนเป็นการลงทุนจากบริษัท
ต่างชาติที่ไปจดทะเบียนในเนเธอร์แลนด์ แล้วน าเงินทุนจาก
เนเธอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทย                                                          
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อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 
77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของจ านวนโครงการ
จากสหภาพยุโรปที่ได้รับการส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่า
การลงทุนรวม 25,339.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
89.42 ของปริมาณเงินลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมด 

o จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ส่ วนใหญ่ เป็นกิจการดิจิทัล  จ านวน 32 
โครงการ โดยเป็นกิจการพัฒนา Enterprise Software 
และ/หรือ Digital Content มากที่สุด 10 โครงการ 
เท่ากับกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล รองลงมา คือ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 12 โครงการ และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  10 
โครงการ  

o หากพิจารณาโดยใช้มูลค่าเงินลงทุนเป็นหลัก จะพบว่า 
อุตสาหกรรมอากาศยานมีเงินลงทุนมากที่สุด 6,468 ล้าน
บาท ตามด้วยยานยนต์และชิ้นส่วน 4,218.10 ล้านบาท 
ปิ โ ต ร แล ะ เ คมี ภั ณฑ์  3 , 9 85 . 7 0  ล้ า นบ าท  แล ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 3,978.90 ล้านบาท ตามล าดับ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 32 250.20 
การแพทย์ 3 1,383.50 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 6 3,985.70 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 1 10 
อากาศยาน 1 6,468 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1,369 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

10 3,978.90 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 12 4,218.10 
การท่องเที่ยว 3 3,394.10 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 8 281.60 

รวมทั้งสิ้น 77 25,339.10 
 

อนุมัติส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวม 14,450.4      
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.99 ของมูลค่าการลงทุนจาก
สหภาพยุโรปทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกในพ้ืนที่
จังหวัดระยองและชลบุรี 

o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมใน
พ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 4 โครงการ ในกิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวม 67.4 
ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครพนม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดมุกดาหาร 

o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุมัตสิ่งเสริมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ านวน 3 โครงการ รวม
มูลค่า 49.6 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร 

o มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 1 โครงการ ในจังหวัดสตูล มีมูลค่า 27.3 ล้าน
บาท ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปได้รับอนุมัติส่งเสริมในพ้ืนที่ 
EEC จ านวน 47 โครงการ มีมูลค่ารวม 21,071 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 74.36 ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรป
ทั้งหมด ได้แก่ 

- จังหวัดระยอง 23 โครงการ มูลค่า 16,353.30 ล้านบาท 
- จังหวัดชลบุรี 16 โครงการ มูลค่า 2,348.40 ล้านบาท 
- จังหวัดฉะเชิงเทรา 8 โครงการ มูลค่า 2,369.30 ล้านบาท 

ประโยชน ของโครงการท  ได้รับการส่งเสริม 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่
ประเทศทั้งสิ้นปีละ 51,000.2 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จะก่อให้เกิด
รายได้จากการส่งออกมากที่สุด 18,214.1 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 35.71 ของรายได้จากการส่งออกต่างประเทศที่
คาดการณ์ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ มีการส่ งออกสร้างรายได้ปีละ 
13,142.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.77 และอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 11,040.5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.64 

 
 

 
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพ ้นท  เป้าหมาย  
o มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปในเขตพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรมจ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.30 
ของโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปทั้งหมดท่ีได้รับ  
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o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมจะใช้วัตถุดิบในประเทศ
มูลค่ า  21,098.4 ล้ านบาทต่ อปี  โ ดย อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ ใช้วัตถุดิบมากเป็นอันดับ 
1 มูลค่า 11,164.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.91 ของ
โครงการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง ใช้วัตถุดิบมูลค่า 6,857.7 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.50 ของโครงการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ
ทั้ ง หมด  และ อุ ตส าหกร รม เ ค รื ่อ ง ใ ช ้ไ ฟ ฟ ้า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัตถุดิบมูลค่า 1,418.8 ล้านบาทต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 6.72 

o ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากสหภาพยุโรปใน 20 
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ าจ านวน 4 โครงการ มีมูลค่า 
52.7 ล้านบาท 
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 ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปในปี 2562 
การลงทุนโดยตรงของสหภาพยุโรปในต่างประเทศ ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน) (สถานะ

ล่าสุดที่มีการเก็บข้อมูล)  มีมูลค่า 153 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากมูลค่า 135 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในครึ่งหลังของปี 2561 ทั้งนี้ นักลงทุนหลักของสหภาพยุโรปที่ออกไปลงทุนต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมนี มูลค่า 67 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นนักลงทุนที่ออกไปลงทุนอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรป รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร 
56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ฝรั่งเศส 30 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ จะเห็น
ได้ว่า เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นนักลงทุนหลักของสหภาพยุโรปมีการลงทุนต่างประเทศลดลงจากปีที่ 2561 โดยในครึ่งหลังของ
ปี 2561 มีการลงทุน 44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม 
และการด าเนินนโยบายของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการบริโภคในประเทศมากขึ้น  

นอกจากนี้ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น ในอนาคต
อาจส่งผลให้สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปกลายเป็นคู่แข่งทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งสหราชอาณาจักรจะมีข้อ
ได้เปรียบในการจัดท าความตกลงการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอ่ืนๆ ได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาจากรัฐสภายุโรป (European Commission) อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรจะยังคงด าเนินระบบตลาดเดียว 
(Single Market) และอยู่ภายใต้สหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรป ซึ่งประชาชนจะยังสามารถเคลื่อนย้ายภายในสหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรปได้โดยเสรี นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลา
ปรับตัวเพ่ือก าหนดรูปแบบและการด าเนินความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป โดยในช่วงเวลาดังกล่าวสหราชอาณาจักรจะไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของกระบวนการภายในสหภาพยุโรป ไม่มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมในรัฐสภายุโรปและสามารถเจรจา
ความตกลงการค้ากับประเทศอ่ืนๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ได้โดยเสรี แต่หากเจรจาความตกลงการค้ากับประเทศ
อ่ืนๆ แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาปรับตัว (31 ธันวาคม 2563) ความตกลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ Brexit อาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อาทิ ผลกระทบต่อขั้นตอนการ
ด าเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ สหราช
อาณาจักรมีการก าหนดนโยบายคนเข้าเมือง (Immigration Policy) ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยใช้
เกณฑ์ด้านคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เช่น การศึกษา ทักษะทางภาษา และประสบการณ์การท างานมาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อแรงงานกึ่งทักษะและแรงงานไร้ฝีมือในการเข้าสู่สหราช
อาณาจักร อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรจะมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อพลเมืองสหภาพยุโรปและผู้ที่มิได้เป็นพลเมืองสหภาพ
ยุโรปที่เข้ามาพ านักอยู่ในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านบทบาทความเป็นผู้น าภายในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปแทนที่สหราชอาณาจักรก็จะเป็นปัจจัยที่จะก าหนดทิศทางการค้า การลงทุนของสหภาพยุโรปต่อไป
ในอนาคต  

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหภาพยุโรป ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีมูลค่า 107 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 62 จากมูลค่า 285 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่
ลดลงในสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ โดยสหราชอาณาจักรรองรับการลงทุน 19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งแรก
ของปี 2562 จากเดิมที่รองรับการลงทุนมูลค่า 44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปี 2561 และเนเธอร์แลนด์
รองรับการลงทุน 13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในครึ่งแรกของปี 2562 จากที่เคยรองรับการลงทุนมูลค่า 73 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปี 2561 ทั้งนี้ Brexit ส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุนในสหภาพยุโรป เนื่องจากนักธุรกิจบางส่วน
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ต้องการพิจารณาผลกระทบของ Brexit รวมถึงพิจารณาอัตราภาษีการค้า และขั้นตอนในการประกอบธุรกิจที่อาจได้รับ
ผลกระทบจาก Brexit และวางแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตจากการด าเนินนโยบายของสหภาพยุโรปและ 
สหราชอาณาจักรเพ่ือรองรับ Brexit ส่งผลให้เกิดการชะลอการประกอบธุรกิจเพ่ือพิจารณาความชัดเจนก่อนตัดสินใจ
ลงทุนต่อไป 

นอกจากนี ้Brexit ส่งผลให้นักลงทุนสหราชอาณาจักรและนักลงทุนจากต่างประเทศที่ลงทุนในสหราชอาณาจักร 
เริ่มมีการพิจารณาย้ายฐานการผลิตจากสหราชอาณาจักรไปในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์มากขึ้น (เบลเยียม เนเธอร์แลนด์และ
ลักเซมเบิร์ก) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรปตะวันออก เพ่ือกระจายความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจาก Brexit 
โดยสาขาท่ีนักลงทุนเริ่มมีความสนใจย้ายฐานการผลิตไปในกลุ่มประเทศดังกล่าวมากขึ้น อาทิ สาขาสุขภาพ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ การให้บริการด้านการเงิน โลจิสติกส์ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) เป็นต้น  

 ภาวะการลงทุนของสหภาพยุโรปในไทย 
 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากสหภาพยุโรปในไทยปี 2562 มีมูลค่า ติด
ลบ 91,395.24 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่าการลงทุน 49,293.62 ล้านบาท เนื่องมาจากการถอนการ
ลงทุนหลายโครงการของเนเธอร์แลนด์ 
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แผนภูมิท    : แผนภูมิแสดงมูลค่าการลงทุนจากสหภาพยุโรปในไทย

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 
 

 ภาวะการลงทุนจากสหภาพยุโรปท  ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่ านมา (2558-2562) การลงทุน
ของสหภาพยุโรปในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.27 ของจ านวนโครงการจากสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุน รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 29.17 ทั้งนี้ บริษัทของสหภาพยุโรปราย
ใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่น บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ลงทุนในกิจการผลิต
รถจักรยานยนต์  บริษัทโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ  บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จ ากัด ลงทุนในกิจการผลิตเครื่องประดับและชิ้นส่วน เป็นต้น 

ในส่วนของมูลค่าการลงทุนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมากที่สุด มีมูลค่า 58,198.35 ล้านบาท (ร้อยละ 30.83) ของมูลค่าการลงทุนจากสหภาพ
ยุโรปทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีบริษัทของสหภาพยุโรปรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนแล้ว เช่น บริษัท CONTINENTAL 
TYRES (THAILAND) COMPANY LIMITED ลงทุนในกิจการผลิตยางเรเดียล บริษัท MICHELIN SIAM COMPANY 
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LIMITED ลงทุนในกิจการผลิตลวดเหล็กเสริมยาง และในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภคยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนของสหภาพยุโรปมากเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้ โครงการ
ซ่อมอากาศยาน ที่ตั้งในเมืองการบินภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด 

ในปี 2562 จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล มีจ านวนทั้งสิ้น 66 โครงการ มูลค่ารวม 16,389.4 ล้านบาท โดยโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 
ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีมากที่สุด 30 โครงการ มูลค่ารวม 888.1 ล้านบาท เช่น กิจการพัฒนา Enterprise Software 
และ/หรือ Digital Content และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) และหากมองในแง่ของมูลค่าเงิน
ลงทุน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดถึง 4,973 ล้านบาท ด้วยจ านวนโครงการที่
ยื่นขอรับการส่งเสริม 9 โครงการ  

ในปี 2562 ส านักงาน มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และชักจูงการลงทุนของทั้งจากส่วนกลางและส านักงานเศรษฐกิจ
การลงทุนต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่นักลงทุน 
การพบปะนักธุรกิจยุโรปที่มีความสนใจมาลงทุนหรือร่วมทุนในประเทศไทย การจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และ
น าเสนอโอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้นักลงทุนได้รับทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนระหว่างกันและเกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส านักงานสนับสนุนให้มีการดึงดูดการลงทุนจากสหภาพยุโรป 
และไทยมีศักยภาพในการรองรับและสหภาพยุโรปมีศักยภาพในการเข้ามาลงทุน ได้แก่  

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
3. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
4. อุตสาหกรรมเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
5. อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน  
6. อุตสาหกรรม Advanced Material และ Specialty Chemical/Polymer  
7. อุตสาหกรรมดิจิทัล 
8. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
9. อุตสาหกรรมที่น าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มีของเสียน้อยที่สุด  
10. อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น การวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวระดับคุณภาพ กิจการศูนย์กลาง

ธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
11. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และสาธารณูปโภค 

ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียน นักลงทุนจากสหภาพยุโรปยังให้ความสนใจมาลงทุนในไทย
และใช้ไทยเป็นฐานการผลิต เนื่องจากมองว่าไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นตลาดที่ส าคัญอันดับ 3 ใน
อาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ มี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน รวมถึงเอ้ือต่อการอยู่อาศัยของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องโยกย้ายถิ่น 
สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้โดยง่าย มีโครงสร้างอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) ที่ครอบคลุมใน
หลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ประกอบกับการด าเนินนโยบายของภาครัฐ มีการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนที่เหมาะสม ส่งผลให้นัก
ลงทุนจากสหภาพยุโรปยังคงมองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการกระจายสินค้าและการลงทุน เข้าสู่ประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืนๆ ได้  
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามในด้านแรงงาน ไทยมีความเสียเปรียบในแง่ความเพียงพอ
และต้นทุนของแรงงาน นอกจากนี้ ปัญหาการแข็งตัวของค่าเงินบาทของไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออก อีกทั้งความ
ตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (European Union-Vietnam Free Trade Agreement :EVFTA) 
ซึ่งอาจท าให้เวียดนามได้เปรียบไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าสู่ตลาดยุโรป
ของเวียดนาม การลดภาษีสินค้าในการส่งออกระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป จะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
สหภาพยุโรปในการเลือกไทยหรือเวียดนามเพ่ือเป็นฐานการผลิตและการลงทุนในระยะยาวได้ 

 ส าหรับแนวโน้มการลงทุนของสหภาพยุโรปในไทยในปี 2563 คาดว่า จะชะลอตัวลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก
และการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างหนักในยุโรป อาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจของนักลงทุนสหภาพยุโรป
ในการตัดสินใจออกไปลงทุนเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในระยะยาวการลงทุนจากยุโรปในไทยจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
ด าเนินนโยบายต่างๆ ของส านักงาน เพ่ือชักจูงการลงทุนจากสหภาพยุโรป และการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนักลงทุนยุโรปมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาสหภาพยุโรปให้ความสนใจมาลงทุนและ
ส านักงานมีการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์เช่นกัน  

 ในส่วนของการลงทุนจากสหราชอาณาจักรในไทย เมื่อสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายและสหราชอาณาจักรเริ่ม
หันมาใช้นโยบายเพ่ือฟ้ืนเศรษฐกิจ คาดว่าจะก่อให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนจากสหราชอาณาจักรในไทย โดยมี
ปัจจัยส าคัญคือ การด าเนินนโยบายการต่างประเทศแบบใหม่ของสหราชอาณาจักร โดยลดการพ่ึงพาสหภาพยุโรปและให้
ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 
ซ่ึงมีศักยภาพในการรองรับการค้า การลงทุน และมีแหล่งวัตถุดิบรองรับ รวมถึงการที่สหราชอาณาจักรแสดงความสนใจ
จัดท า FTA กับไทย เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  ซึ่งการ
จัดท า FTA กับสหราชอาณาจักรจะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการชักจูงการลงทุนของไทยและเพ่ิม
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรในการเข้ามาลงทุนในไทย ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่สหราชอาณาจักรให้
ความส าคัญต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุน อาทิ ต้องเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตได้ดี สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีต้นทุนการ
ผลิตที่สามารถแข่งขันได้ มีสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนที่ดีและมีการปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียม ประกอบ
กับส านักงาน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือชักจูงการลงทุนจากสหราชอาณาจักรอย่างสม่ าเสมอ อาทิ การจัดสัมมนา การจับคู่นัก
ลงทุนที่มีศักยภาพ การพบปะนักลงทุนเพื่อสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่สหราชอาณาจักรมีความเชี่ยวชาญ
และไทยต้องการเปิดรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรม S-Curve เช่น อากาศยาน ดิจิทัล และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร กิจการบริการ โดยเฉพาะการบริการด้านการเงินและโลจิสติกส์  เป็นต้น ก็เป็นปัจจัยส าคัญในเพ่ิม
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรในการเข้ามาลงทุนในไทยต่อไป 

 ส าหรับผลกระทบจาก Brexit ต่อการลงทุนไทยในสหราชอาณาจักรนั้น คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักในระยะ
ยาว แต่ในระยะสั้น คาดว่า นักลงทุนไทยจะชะลอแผนการลงทุนในยุโรป จนกว่าจะเกิดความชัดเจนในการก าหนด
นโยบายเศรษฐกิจของทั้งสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์ Covid-19 ในยุโรปจะคลี่คลาย 

________________________ 
      

        กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
                  มีนาคม 2563 
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ภาพรวม 

o สถิติการยื ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
อาเซียนในปี 2562 (ม.ค.- ธ.ค.) มีจำนวน 141 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 18,616.83 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของเงินลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด  

o โครงการลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ มากท่ีสุดจำนวน 51 โครงการ รองลงมา 
ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค 50 
โครงการ เช่น กิจการ Data Center กิจการขนส่งทาง
อากาศ กิจการผลิต กิจการผลิตน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม 
กิจการสวนสนุก เป็นต้น และอุตสาหกรรมโลหะขั้นมูล
ฐาน 20 โครงการ  

o ด้านปริมาณเงินลงทุน กิจการที ่มีมูลค่าการลงทุนสูง 
ได้แก่ กิจการขนส่งทางอากาศซึ ่งมีการลงทุนหลาย
โครงการจากหลายประเทศ เช ่น ประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม โดยมีมูลค่า 4,743 ล้านบาท และ
กิจการ Data Center ที่มีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านบาท 
นอกจากนี้ยังมีกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงอื่นๆ เช่น 
กิจการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล และกิจการผลิตน้ำเพ่ือ
การอุตสาหกรรม เป็นต้น 

o โครงการขนาดใหญ่ที ่มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 1,000 
ล้านบาทนั้นมีจำนวน 4 โครงการ โดยมีมูลค่าการลงทุน
รวม 8,743 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 47 ของ
มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 

o อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากอาเซียน

ตามนโยบายรัฐบาล มีจำนวน 51 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุนรวม 18,025.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.8 ของ
เงินลงทุนจากอาเซียนทั้งสิ ้น โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ใน
อุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 42 โครงการ  

การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o มีการยื่นขอรับการส่งเสริมโครงการลงทุนที่ตั ้งในพื ้นที่
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
จำนวน 33 โครงการ มูลค่ารวม 3,180.9 ล้านบาท  

o มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 
32 โครงการ มูลค่ารวม 3,703.9 ล้านบาท (จังหวัดระยอง 
2,744 ล้านบาท จังหวัดชลบุรี มูลค่า 886 ล้านบาท และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่า 73.6 ล้านบาท ตามลำดับ ) 

 

 จำนวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาเซียน 141 (14.23%) 18,616.83 (3.68%) 

ต่างชาติทั้งสิ้น 991 506,230.42 

 

จำนวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 
มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายสาขา 

 

โครงการจากอาเซียน แยกตามกลุ่มกจิการเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 42 4,940.7 

การแพทย ์ - - 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4 134.3 

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 

อากาศยาน - - 

เทคโนโลยีชีวภาพ 1 784 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

11 1,974.6 

ยานยนตแ์ละชิ้นส่วน 7 1,087.3 

การท่องเท่ียว 1 531.5 

การเกษตรและแปรรูปอาหาร 12 885.4 

รวมท้ังสิ้น 51 18,025.1 

 

ขั้นคำขอสุทธิ 
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ข  

o โครงการจากอาเซียนที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 มีจำนวน 
127 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของจำนวนโครงการ
ต่างชาติที่ได้รับอนุมัติทั ้งหมด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 
29,984.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.64 ของเงิน
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริการและ
สาธารณูปโภค จำนวน 51 โครงการ เช่น กิจการขนส่งทาง
อากาศ กิจการนิคมหรือเขต Data Center กิจการโรงแรม 
กิจการ กิจการผลิตน้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม หรือไอ
น้ำ เป็นต้น และกลุ ่มเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 36 โครงการ และผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จำนวน 19 โครงการ  

o ประเภทกิจการที่มีการลงทุนสูง ได้แก่ โครงการขนส่งทาง
อากาศ มูลค่าลงทุนรวม 11,711 ล้านบาท และ กิจการ
นิคมหรือเขต Data Center 4,450 ล้านบาท  

ประโยชน์ของโครงการ 
o โครงการลงทุนจากอาเซียนทั้งหมด หากดำเนินการเต็ม

โครงการ คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มกว่า 7,545 ตำแหน่ง 
(โดยแบ่งเป็นคนงานไทย 6,912 คน และต่างชาติ 633 คน) 
ทั ้งระดับแรงงาน และระดับเชี ่ยวชาญ รวมทั้งมีการใช้
ว ัตถุด ิบในประเทศ เช ่น ยางธรรมชาติ ช ิ ้นส่วนโลหะ 
สารเคมี เป็นต้น มูลค่ารวมกว่า 30,926 ล้านบาท รวมถึง
จะมีการใช้เครื่องจักรใหม่ภายในประเทศ อุปกรณ์สำนักงาน 
ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการต่างๆ ซึ ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภายในประเทศ 

o โครงการลงทุนจากอาเซียนที่ได้รับอนุมัติจะก่อให้เกิดรายได้
จากต่างประเทศ โดยการส่งออกทางตรง รวมมูลค่ากว่า 
43,010 ล้านบาท 

การใหก้ารส่งเสริมในพื้นที่เปา้หมาย 
o มีการอนุมัติโครงการที่ตั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม จำนวน 30 โครงการ มูลค่า
รวม 3,185.3 ล้านบาท  

o มีการอนุมัติโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ EEC จำนวน 26 โครงการ 
มูลค่ารวม 3,311.8 ล้านบาท (จังหวัดระยอง มูลค่า 1,717.6 
ล้านบาท จังหวัดชลบุรี 1,445.8 ล้านบาท และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มูลค่า 148.6 ล้านบาท ตามลำดับ) 

 

 

 

 จำนวนโครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาเซียน 127 (14.50%) 29,984.68 (10.64%) 

ต่างชาติทั้งสิ้น 876 281,872.7 

 

 

จำนวนโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 

 

 

มูลค่าโครงการอนุมัติ แยกรายสาขา 

 

ขั้นอนุมัติ 
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1. ภาวะการลงทุนของอาเซียนในปี 2561  

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้เปิดเผยข้อมูลอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 โดยพบว่ากลุ่มประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงอย่างเห็นได้

ชัดเป็นประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เนื่องจากมีการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ การบริโภคของ

ภาครัฐและเอกชน และปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น  

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในอาเซียน 

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

 

จากรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2020) 

ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลก     

และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 12) ซึ่งอันดับของประเทศไทยนั้น

ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 อันดับ ประเทศไทยมีค่าคะแนนความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 

Business Score : EODB Score) รวมทุกด้านเท่ากับ 80.1คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ได้คะแนนเท่ากับ 

78.45 คะแนน และถือว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี  

ประเทศไทยได้รับคะแนนดีขึ้นในหลายด้าน โดยมีด้านที่ติดอันดับ TOP 10 ของโลก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

คุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย อยู่ในอันดับที่ 3 และด้านการขอใช้ไฟฟ้า อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก มีการปฏิรูปการ

บริการภาครัฐที่ทำให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้นมี 1 ด้าน คือ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง เป็นผลมาจากการดำเนินการ

ลดขั ้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง (Procedures) ลงจาก 19 ขั ้นตอน เหลือ 14 ขั ้นตอน และลดระยะเวลา

ดำเนินการ (Time) ลงจาก 118 วัน เหลือ 113 วัน 
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การจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของอาเซียน (ASEAN’s Doing Business Ranking) 

Country 2020 2019 2018 
Singapore 2 2 2 
Malaysia 12 15 24 

Thailand 21 27 26 
Brunei 66 55 56 
Viet Nam 70 69 68 
Indonesia 73 73 72 
Phillipines 95 124 113 
Cambodia 144 138 135 
Lao PDR 154 154 141 
Myanmar 165 171 171 

ที่มา: World Bank’s Doing Business 2020, 2019, 2018 

 

สภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน ASEAN  

ข้อมูลจาก ASEAN Investment Report (AIR) 2019 พบว่า ในปี 2561 เป็นปีที่อาเซียนมีมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราการเติบโต 5.3% และมีมูลค่าสูงถึง 154.7 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ (มูลค่า FDI สูงกว่าจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย/ แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์/ แต่ยังคงเป็น

รอง EU และสหรัฐ) 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียนระหว่างปี 2553 – 2561 

 

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database 
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ภาคบริการเป็นประเภทกิจการที่รองรับ FDI มากที่สุดในอาเซียน โดยสัดส่วนของมูลค่า FDI ในภาคบริการ

เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 50 ในปี 2542-2546 เป็นร้อยละ 66 ในปี 2557-2561 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก ทั้งนี ้กิจการ

ที่สำคัญในภาคบริการ ได้แก่ การบริการทางการเงิน การค้าส่งและค้าปลีก และกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ในปี 2561 สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่า FDI สูงที่สุดที่ 77.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 

50.2 ของ FDI ในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของ FDI สูงที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน (ร้อยละ 64.7) รองลงมาคือกัมพูชา (ร้อยละ 13.6) เมื่อเทียบกับปีที่ก่อนหน้า 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียนระหว่างปี 2558 – 2561 โดยจำแนกรายประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database 

อาเซียนยังคงได้รับ FDI จากประเทศที่เป็นคู่เจรจา (Dialogue Partners - DPs) ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง 

คิดเป็น 81.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 (ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.8 จาก 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 

2560) โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนมากที่สุด ได้แก่ สหภาพยุโรป (ร้อยละ 14.2) รองลงมาคือญี่ปุ่น (ร้อยละ 

13.7) ตามมาด้วยจีนและฮ่องกง (ร้อยละ 6.6 เท่ากัน)  

ในปี 2560 และ 2561 อาเซียนมีการลงทุนระหว่างกัน (Intra-ASEAN Investment) สูงถึงร้อยละ 17 และ 16 

(ตามลำดับ) ของมูลค่า FDI ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเงินลงทุนอันดับ 1 ในภูมิภาค เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ

สิงคโปร์ยังคงเป็นนักลงทุนระดับภูมิภาครายใหญ่ที่สุดและอินโดนีเซียยังคงเป็นผู้รับการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 

(โดยได้รับมากกว่า 48% ของการลงทุนทั้งหมดภายในอาเซียน) แม้ตัวเลข FDI การลงทุนระหว่างและภายนอกอาเซียน 

(intra- and extra-ASEAN) จะลดลงแต่มูลค่า FDI จากประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่เจรจาอาเซียน (non-Dialogue Partners) 

กลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.9  
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10 อันดับแรกของนักลงทุนในอาเซียน

 

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database 

 

การลงทุนระหว่างกันในอาเซียน จำแนกตามประเทศ ระหว่างปี 2560 – 2561 

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database 
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การลงทุนระหว่างกันในอาเซียน (ระหว่างปี 2553-2561) 

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database 

  ปัจจุบันมีธุรกิจ Start-Ups ที่เกิดขึ้นใหม่มากมายในอาเซียน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีการใช้

เทคโนโลยีและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้มีมูลค่าการค้าปลีกเพิ่มขึ้น บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 อันดับ

แรกในอาเซียนได้มีการลงทุนสูงถึง 12.6 พันล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันอาเซียนได้เติบโตเป็นประชาคมของภูมิภาคที่มีสันติภาพและความมั่นคง มีขนาดของ

เศรษฐกิจรวมกัน 10 ประเทศใหญ่เป็นลำดับ 6 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ลำดับที่ 4 ของโลก ภายในปี 2573  

ขนาดของเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพตลอดจนความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและนักลงทุน        

ทั้งภายในและภายนอกที่มีต่ออาเซียน 

ประเทศเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนในปี 2563 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนอาเซียนในทุกมิติ 

รวมถึงมิติด้านเศรษฐกิจที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันในอาเซียนมากยิ่งขึ้น โดยเวียดนามได้

ประกาศแนวคิดหลัก (Theme) คือ "Cohesive and Responsive" มุ่งกระชับความร่วมมือในภูมิภาค และยกระดับ

ความสามารถในการปรับตัวของอาเซียนให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เวียดนามผลักดันให้อาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2563 (Priority 

Economic Deliverables) มี 14 ประเด็น ได้แก่ 

1. ดัชนีการรวมกลุ่มดิจิทัลในอาเซียน (ASEAN digital integration index) 
2. การเปลี่ยนแปลงพลังงานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Energy transition towards sustainable 

development) 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางสถิติอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN statistical 

information system on sustainable development) 
4. การพัฒนาแผนงานและแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการผลิตอย่างชาญฉลาดในอาเซียน

(Roadmap and action plan to promote smart manufacturing development in ASEAN) 
5. ส่งเสริมการเชื่อมต่อการชำระเงินในระดับภูมิภาค (Promoting regional payment connectivity) 37



6. การพัฒนาแนวทางของอาเซียนสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศ 5G ในอาเซียน (ASEAN guidelines 
for 5G ecosystem development in ASEAN) 

7. ลดค่าบริการโรมมิ่งมือถือ (IMR) ในภูมิภาคอาเซียน (Lowering mobile roaming charges (IMR) 
toward a flat ASEAN) 

8. การดำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (ASEAN 
Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) in 2020) 

9. การสรุปการเจรจาและการลงนามในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
10. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการใช้งาน AEC Blueprint 2025 
11. การพัฒนาแผนงานในการแก้ไขปัญหาการตกปลาแบบผิดกฎหมาย (IUU) ในภูมิภาคอาเซียน (2563-

2568) 
12. รายงานการส่งเสริมการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนในอาเซียน 
13. การเชื่อมโยงศูนย์นวัตกรรมในอาเซียน 
14. การพัฒนากรอบความมั่นคงด้านอาหารและแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารของ

อาเซียน (2564-2569) 
 

2. ภาวะการลงทุนของอาเซียนในไทยในปี 2562  

จากสถิติธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2562) เงินลงทุนโดยตรงจากอาเซียนใน

ประเทศไทย มีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง  

การลงทุนของอาเซียนในไทยในปี 2559-2562 
ปี มูลค่า ร้อยละ ของเงินลงทุนโดยตรงจากอาเซียนที่เข้าสู่ประเทศ

ไทย ต่อเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งส้ิน 
2559 71,509.84 ล้านบาท 69.6% 
2560 61,942.45 ล้านบาท 22.7% 
2561 60,779.15 ล้านบาท 15.15% 
2562 157,259.99 ล้านบาท 59.78% 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มาลงทุนในไทยมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 

อันดับ 1 คือ – สิงคโปร์ 

อันดับ 2 คือ – มาเลเซีย  

อันดับ 3 คือ – กัมพูชา 

อันดับ 4 คือ – ลาว 

อันดับ 5 คือ – ฟิลิปปินส์ 

จากสถิติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก

อาเซียนในปี 2562 (ม.ค.- ธ.ค.) มีจำนวน 141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

และมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 18,616.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดย

อาเซียนเป็นแหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็นอันดับที่ 5 ของไทย 
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สิงคโปร์เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 6 ของ FDI ทั้งหมดในไทย มีมูลค่าเงิน

ลงทุนสูงถึง 12,273 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.9 ของเงินลงทุนจากอาเซียนทั้งหมด โดยโครงการที่มาขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนนั้น ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค 

แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ขอรับการส่งเสริม 10 อันดับแรก 

อันดับที่ แหล่งที่มา จำนวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

   1 จีน 203 261,706 

2 ญี่ปุ่น 227 73,102 

3 ฮ่องกง 67 36,314 

4 สวิตเซอร์แลนด์ 21 23,823 

5 ไต้หวัน 76 20,087 

6 สิงคโปร์ 120 12,273 

7 สหรัฐอเมริกา 34 12,259 

8 เนเธอร์แลนด์ 47 10,428 

9 ออสเตรเลีย 14 4,611 

10 เกาหลีใต้ 33 3,139 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากอาเซียนในลำดับต้นๆ เป็นกิจการขนส่งทางอากาศ หรือให้บริการสายการบิน 

เพื่อตอบรับการขยายเส้นทางบิน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และ ยุโรป 

หรือเส้นทางไปยังเมืองรองภายในประเทศจาก Hub ของแต่ละสายการบิน ซ่ึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

ผู้โดยสาร และสินค้า รองรับการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

 
 
3. ภาวะการลงทุนของไทยในอาเซียนในปี 2562  

จากสถิติธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2562) เงินลงทุนโดยตรงสุทธิของไทย

ในอาเซียนมีมูลค่า ดังนี้ 

การลงทุนของไทยในอาเซียนในปี 2559-2561 
ปี มูลค่า ร้อยละ ของเงินลงทุนโดยตรงสุทธิของไทยใน

ต่างประเทศทั้งหมด 
2559 168,637.90 ล้านบาท 35.7% 
2560 205,971.34 ล้านบาท 33% 
2561 200,084.93 ล้านบาท 34.2% 
2562 140,063.24 ล้านบาท 28.9%  

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สถิติในช่วงปี 2559-2562 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของไทยในอาเซียนค่อนข้างมีความคงที่ โดยเงิน

ลงทุนสุทธิของไทยในอาเซียนคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของเงินลงทุนโดยตรงสุทธิของไทยในต่างประเทศทั้งหมด ซึ่ง

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นประเทศที่นักลงทุนไทยให้ความสำคัญและเห็นศักยภาพใน

การลงทุน   

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากไทย ได้แก่ 

อันดับ 1 คือ – สิงคโปร์ 

อันดับ 2 คือ – เวียดนาม  

อันดับ 3 คือ – เมียนมา  

อันดับ 4 คือ – มาเลเซีย 

อันดับ 5 คือ – ลาว 

เหตุผลสำคัญที่นักลงทุนไทยต้องขยายการลงทุนออกไปสู่ตลาดอาเซียนนั้น เนื่องจากค่าแรงของไทยอยู่ในระดับ

ที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูง ทำให้มีโอกาส

ทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการลงทุนของไทยในอาเซียนจะนำผู้ประกอบการไทยไปสู่โอกาสใน 3 ด้านได้แก่ 1. โอกาสที่

ธุรกิจไทยจะไปตั้งฐานการผลิต เพื่อแก้ปัญหาที่อุตสาหกรรมไทยมีอยู่ ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ และพลังงาน 2. โอกาส

ให้ธุรกิจไทยรุกเข้าถึงตลาดอาเซียนและจะช่วยต่อยอดให้ไทยขยายฐานการตลาด และ 3. โอกาสในการก้าวไปสู่ระดับ

ภูมิภาคจากการที่อาเซียนจะเป็นศูนย์กลาง เช่น การรวมกลุ่มของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้ความตกลงทาง

เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ธุรกิจไทยก็จะได้รบัประโยชน์

จากการเปิดเสรี การคุ้มครอง การส่งเสริม และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน จากประเทศภาคีความตกลงใน

อนาคตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40



4. ข้อมูลด้านการลงทุนในประเทศอาเซียน 
 

บรูไน 

ข้อมูลทั่วไป - บรูไน เป็นประเทศที่มีความมั่นคงสูง ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งรายได้หลักของบรูไนมา
จากการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถผลิตได้มากเป็นอันดับ 
4 ของโลก ทั้งนี้ บรูไนส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่า 90 % ของการส่งออกท้ังหมด รายได้
จากการส่งออกน้ำมันดังกล่าว มีหน่วยงานที่เรียกว่า Brunei Investment Agency (BIA) นำไป
ลงทุนในต่างประเทศ หรือร่วมทุนกับต่างประเทศ ทั้งในรูปการถือหุ้น การซื้อพันธบัตรใน
ประเทศต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้บรูไนมีดุลการค้าเกินดุลมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามรัฐบาลของ
บูรไนยังมคีวามกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรในประเทศที่อาจหมดลงในอนาคต จึงมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง จุดนี้เป็นช่องทางและโอกาสของนักลงทุนที่มีศักยภาพใน
ตลาดบูรไน ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- บรูไนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี
รายได้ต่อหัว 28,290 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) ซึ่งระบบเศรษฐกิจ
ของบรูไนเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศมาจากน้ำมัน 
ประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 43 %  

- สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังญี ่ปุ ่น อังกฤษ ไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐ ฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐเกาหลี ตามลำดับ ในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐฯ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและผลไม้ 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- รัฐบาลบรูไนตระหนักดีว่าทรัพยากรพลังงานที่ครอบครองอยู่นั้นกำลังจะหมดไปในอนาคต จึง
เร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยมีการประกาศแผนพัฒนาในระยะยาวชื่อว่า วิสัยทัศน์
บรูไน ปี 2578 (Wawasan 2035-Vision Brunei 2035) แผนพัฒนาฉบับนี ้แสดงให้เห็นว่า
บรูไนเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่น นอกจากภาคพลังงาน ไม่ต้องพ่ึง
น้ำมันเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ 

- ตั้งแต่รัฐบาลบรูไนเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ ก็มีความพยายามที่จะออกมาตรการ
ต่างๆ กระตุ้นการลงทุนในภาคส่วนอื่น นอกจากภาคพลังงาน เพื่อสร้างความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยการให้สิทธิพิเศษหลายประการแก่
นักลงทุนต่างชาติ ดังเช่น การให้สิทธิพิเศษด้านภาษี โดยบรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและห้างหุ้นส่วน ไม่มีเก็บภาษีส่งออก ภาษีขาย ภาษีการผลิต สำหรับภาษีนิติบุคคลนั้น
ยังมีการเรียกเก็บอยู่ แต่เป็นการเรียกเก็บจากนิติบุคคลที่เป็นบริษัทเท่านั้น 

สิทธิประโยชน์ - บรูไนมีนโยบายให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลจึงอนุญาตการลงทุนจากต่างประเทศเกือบทุกสาขา รวมถึง
การอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ ้นได้ 100 % ในทุกสาขา ยกเว้น อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศและสาขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารแห่งชาติ ซึ่งยังต้องมีผู้ถือหุ้น
ภายในประเทศ โดยต้องมีอย่างน้อย 30 % ในสาขาการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหาร 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนว่าสาขาใดที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นภายในประเทศ ขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของทางการ 

- นอกจากนี้ รัฐบาลบรูไนยังได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เช่น 
โครงการผู้บุกเบิก (The Pioneer Status Program) บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
โดยปกติ 30 % สำหรับบริษัทที่ไม่ได้ทำธุรกิจน้ำมัน เป็นเวลาถึง 8 ปี และได้รับยกเว้นภาษี
นำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงาน 
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ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

- ปัญหาทางการค้าที่ภาคเอกชนไทยประสบในการทำธุรกิจที่ประเทศบรูไน ได้แก่ 
1. บรูไนขาดแคลนแรงงานจนต้องจ้างแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก 
2. ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อ รวมถึงขนส่งสินค้าของบรูไนมีความลำบาก โดยเฉพาะ

บริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุนอยู่ด้วย การนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจ
สิงคโปร์ ซึ่งจะต้องมีการขนส่งผ่านทางสิงคโปร์ก่อน 

3. การขนส่งสินค้าทางเรือมีอุปสรรคและค่าใช้จ่ายสูงมาก เนื่องจากเรือที่บรรทุกสินค้าไป
บรูไนมีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับ ประกอบกับประเภทของเรือ
ที่ใช้บรรทุกสินค้าในการส่งออกและนำเข้ามีความแตกต่างกัน โดยสินค้าที่ไทยนำเข้าจาก
บรูไนส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันดิบ ซึ่งต้องใช้เรือในการขนส่งน้ำมันโดยเฉพาะ นอกจากนั้น 
สินค้าต่างๆ ที่ไทยส่งออกไปยังบรูไนมีจำนวนไม่มาก ทำให้การขนส่งส่วนใหญ่ต้องผ่าน
การขนถ่ายสินค้าท่ีสิงคโปร์ก่อน เป็นเหตุให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง 

4. บรูไนมีข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารที่เคร่งครัดมาก ซึ่งจะต้องเป็นอาหาร
ฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และไก่ บางครั้ง
เจ้าหน้าที ่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของบรูไน คือ กระทรวงศาสนา (Ministry of 
Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry and 
Primary Resources) จะต้องไปตรวจโรงงาน เพื่อตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การเก็บ
รักษา ฯลฯ หากผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้าไป
จำหน่ายในบรูไนได้ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการนำเข้า
สินค้าอาหารไปยังบรูไน 

 

กัมพูชา 

ข้อมูลทั่วไป - แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นัก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆของไทย แต่ก็เป็น
ประเทศที่มีความสำคัญอย่างมากในแง่การค้าชายแดน และมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการ
ผล ิตใหม ่ของกล ุ ่มประเทศอาเซ ียนซ ึ ่ งม ีต ้นท ุนแรงงานย ังไม ่ส ูงน ัก และอ ุดมด ้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ กัมพูชายังมีเส้นทางโลจิสติกส์ทั้งทางบก และทางน้ำที่เชื่อมโยง
การค้าไปยังเวียดนาม จีน และประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย ดังนั้น กัมพูชาจึงนับเป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะ
สร้างโอกาสการค้า และการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- กัมพูชามีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติต่อ
หัวอยู่ที่ 1,384.42 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) สินค้าส่งออกที่สำคัญ 
ได้แก่ เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ และรองเท้า ส่วนการนำเข้านั้น ส่วนใหญ่
กัมพูชานำเข้าสินค้าในกลุ ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี ่ ทองคำ วัสดุก่อสร้าง เครื ่องจักร 
ยานพาหนะ และยา 

- สินค้าส่งออกท่ีสำคัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำตาลทราย มอเตอร์และเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

- ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากกัมพูชา ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษ
โลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เสื้อผ้าสำเร็จรูป พืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- กัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างงานสร้าง
รายได้กับประชาชนชาวกัมพูชาและเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ออก
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเน้นให้ความมั่นใจแก่นักลงทุน ว่าจะได้รับการคุ้มครองทรัพยส์ิน
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ในทุกๆ ด้านเท่าเทียมกับบุคคลในชาติ และไม่ใช้นโยบายกำหนดราคาสินค้า หรือ บริการกับ
โครงการลงทุน ที่ได้รับการส่งเสริมพร้อมให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

- หน ่วยงานท ี ่ม ีหน ้าท ี ่ส ่ ง เสร ิมการลงท ุนค ือ The Council for the Development of 
Cambodia หรือ CDC ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยในการส่งเสริมการลงทุนของภาค 
เอกชน (The Investment Proposal) จะมีคณะทำงานคือ The Cambodian Investment 
Board หรือ CIB ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน ทั้งนี้ 
กฎหมายกำหนดให้ CDC เป็น One Stop Service เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการให้การส่งเสริม
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันยื่นเอกสารที่สมบูรณ์ โดยจะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียน
ที่มีเงื ่อนไข (Condition Registration Certificate) ให้กับผู ้ขอเพื ่อเป็นหลักฐานใช้สำหรับ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตต่างๆ โดยหน่วยงาน
เหล่านี้ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 28 วันทำการ และ CDC จะออกเอกสารใบรับรองการ
จดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration Certificate) ให้กับผู้ขอโดยถือวันที่ออกเอกสาร
เป็นวันเริ่มต้นของการให้การส่งเสริม ทั้งนี้ ในขั้นตอนเห็นชอบ The Investment Proposal 
หาก CDC ไม่ตอบภายใน 3 วันทำการให้ถือว่า CDC เห็นชอบโดยอัตโนมัติ 

สิทธิประโยชน์ - นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไร (Tax holiday) การ
ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการที่ผลิตเพ่ือ
ทดแทนการนำเข้า และการยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และส่วนประกอบ
สำหรับการผลิตเพ่ือส่งออกและการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (Supporting Industry) 

- นอกจากนี้ ยังให้สิทธิประโยชน์ลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 9 ภายหลังจาก
การยกเว้นภาษีเงินได้ รวมทั้งสามารถจ้างและนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และทำงานในหน้าที่
ผู้จัดการ ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว พร้อม
กันนี้นักลงทุนยังสามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ หรือที่เช่าจาก
เอกชน รวมทั้งนำที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกู้เงินในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือ
เช่า ยกเว้นที่ดินที่ได้รับสัมปทานแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  

- ผู้ลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่า
สินค้า เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้สิทธิ ค่าจัดการ รวมทั้งส่งออกกำไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทั้ง
ระหว่างและภายหลังเลิกโครงการ ทั้งนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำเข้าโดยปลอดอากรไม่ถึ ง 5 
ปี เมื่อเลิกโครงการต้องชำระอากรที่พึงมี 

ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

- แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นตลาดการค้าและการลงทุนใกล้บ้านที่น่าสนใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลาย
ประการที่นักธุรกิจไทยต้องเผชิญ เช่น 
1. ระบบการค้าไม่เป็นสากล การซื้อขายสินค้าไม่นิยมผ่านระบบธนาคารเพราะค่าบริการสูง 

และมีความล่าช้า 
2. ระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐานและไม่ทั่วถึง ค่าบริการไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคมต่างๆ 

มีราคาสูง 
3. การแข่งขันทางการค้าสูง โดยเฉพาะสินค้าจากเวียดนามและจีน 
4. ค่าขนส่งสูง ระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การขนส่ง

สินค้าใช้เวลานาน และเกิดการชำรุดเสียหายของสินค้าในหลายประเภทได้ 
5. ความแน่นอนในการทำสัญญาธุรกิจต่าง ๆ ทั้งกับภาครัฐบาลและเอกชน ทำให้เกิดข้อพิพาท

ขึ้นได้ในการเข้าไปลงทุน 
6. ทักษะแรงงานชาวกัมพูชายังมีคุณภาพไม่สูงนัก 
7. วัตถุดิบและสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมข้ันกลาง และปลายน้ำยังมีคุณภาพต่ำ 
8. การนำเข้าสินค้าของตลาดกัมพูชาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 10% ทันที และไม่สามารถขอ

ชดเชยภายหลังจากการจำหน่ายสินค้า 
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อินโดนีเซีย 

ข้อมูลทั่วไป - อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียน ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ
อยู่ในกำลังแรงงาน และมีแนวโน้มว่ากลุ่มชนชั้นกลางจะมีการขยายตัว  อันจะนำไปสู่ความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในด้านสินค้าและบริการ นอกจากนี้อินโดนีเซียยังอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก 

- ประเทศอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่มั ่นคงมาโดยตลอด โดยแรงสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการปฏิรูปประเทศให้เป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ในอดีตการจ้างงานและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล้วนมาจากภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น แต่ภายหลังภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต 
และภาคบริการเริ ่มมีบทบาทมากขึ ้น ในส่วนของภาคบริการนั ้นจะเน้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การค้าปลีกและส่ง ซึ่งคิดเป็น 20% ของ GDP 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

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

- อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบ Market-based ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลจัดการเรื ่องราคาของผลิตภัณฑ์พื ้นฐานต่างๆ เช่น 
เชื้อเพลิง ข้าว และไฟฟ้า เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการทำเหมืองแร่ ภาคอุตสาหกรรม
และสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย การทำเหมืองแร่ รองเท้ายางและปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุมากมาย เช่น น้ำมัน 
ถ่านหิน เงิน ทองแดง ทอง อะลูมิเนียมและดีบุก 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- นโยบายการลงทุนในอินโดนีเซียจะใช้กฎระเบียบเหมือนกันหมดทุกพ้ืนที่ เนื่องจากรัฐบาลกลาง
เป็นผู้กำกับดูแล และนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุน 100% ได้ในเกือบทุกธุรกิจ สำหรับธุรกิจ
ที่ยกเว้นสามารถลงทุนในรูปแบบ Joint Venture ได้ ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องการให้การลงทุนจากต่างประเทศผลักดันให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยจะเน้นส่งเสริมการลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นสำคัญ 
ซึ่งอินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎหมายการลงทุน และได้ออกกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่โดยสร้าง
บรรยากาศการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งได้ปรับปรุงกฎระเบียบให้มี
ความชัดเจนมากข้ึน 

- อินโดนีเซียพยายามเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงของเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN) ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีเป้าหมายใน
การเปิดสาขาธุรกิจมากขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการให้บริการที่พักในภาค
ตะวันออกของอินโดนีเซีย ลดข้อจำกัดต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เช่น การ
ก่อสร้าง การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง การผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้นักลงทุนจาก
ต่างประเทศมีความมั่นใจเกี่ยวกับการลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งเสาสูง
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคที่มีการดึงดูดการลงทุนอย่างมาก ยังคงห้ามการลงทุนจากนักลงทุน
ต่างประเทศโดยเด็ดขาด 

สิทธิประโยชน์ 1. โครงการลงทุนทั้งของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติจะได้รับการลดหย่อน
อากรขาเข้าจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ 5 สำหรับกรณีที่อากรขาเข้าที่กำหนดอยู่
ใน Indonesian Customs Tariff Book ที่ร้อยละ 5 หรือต่ำกว่า ทั้งนี้ หากนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ASEAN จะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า 0% 

2. การผลิตเพื่อส่งออก ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ การคืนอากรสำหรับการนำเข้า
สินค้าและวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งออก การยกเว้นภาษีมู ลค่าเพ่ิม
หรือภาษีการค้าสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยที่ซื้อในประเทศ เพ่ือนำมาใช้ในการผลิตสินค้าเพ่ือ
ส่งออก และสามารถนำเข้าวัตถุดิบได้อย่างเสรีในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก หากสินค้า/
วัตถุดิบ/เครื่องจักร ไม่สามารถผลิตในประเทศได้ 
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3. กิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต Bonded Zone จะได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้า 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพ่ิมสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยในการนำเข้าสินค้า
ทุน และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าใน
ประเทศได้ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออก หรือร้อยละ 100 ของการส่งออกสินค้าอื่นที่
ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูป  

ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

1. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
2. กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่างไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส 
3. ระบบราชการที่มีกระบวนการมากซับซ้อนและยุ่งยาก ยังมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นใน

ระบบราชการ 
4. มีการกำหนดมาตรการทางการค้าในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการ

ห้ามนำเข้า ใบอนุญาตนำเข้า มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น 
5. ตลาดอินโดนีเซียมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จากจีน 

เวียดนาม และอินเดีย เป็นต้น 
6. การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของอินโดนีเซียยังค่อนข้างน้อย แม้จะมีการรวม

กฎหมายลงทุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติเป็นฉบับเดียวกันแล้วก็ตาม 

 

ลาว 

ข้อมูลทั่วไป - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศ หาก
พูดถึงในแง่การค้าการลงทุน ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ลาวร่ำรวยด้วย
ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน มีพ้ืนที่ป่าไม้จำนวนมาก หลากหลายทางชีวภาพ มี
พื้นที่เกษตรที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสูบ มันสำปะหลัง ใต้ดิน
มีแร่ธาตุประเภท ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหิน แบไรต์ ลิกไนต์ โปแตส สังกะสี 
ทองคำ ทองแดง พลอย อัญมณี หินอ่อน น้ำมัน (ในภาคกลางและภาคใต้) และถ่านหินคุณภาพ
เยี่ยม ลาวจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งลงทุนใกล้ไทยที่มีความน่าสนใจไม่น้อย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

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

- สินค้าส่งออกที่สำคัญของลาว ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษ
โลหะ ถ่านหิน ข้าวโพด ใบยาสูบ กาแฟ หนังดิบและหนังฟอก โดยส่งออกไปยังไทย เวียดนาม 
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี  

- ส่วนการนำเข้าสินค้า ประเทศลาวได้นำเข้าสินค้าจากไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี ่ปุ่น 
ออสเตรเลีย เยอรมนี โดยสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน อาหาร ผ้าผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับสินค้า
สำคัญที่ลาวส่งออกไปขายไทยนั้น ได้แก่ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและพลาสติก  

- ส่วนสินค้าที่ลาวนำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- รัฐบาลลาวได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการด้านภาษี อนุญาตให้นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาสัก และแขวงหลวง
พระบาง มีอำนาจอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนแขวงอื่น ๆ 
สามารถอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้การลงทุนจาก
ต่างประเทศในลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ ไทย เวียดนาม 
ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และจีน 
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สิทธิประโยชน์ - โครงการลงทุนจากต่างประเทศทุกโครงการที ่ได ้ร ับอนุมัต ิจากกรมส่งเสริมการลงทุน 
(Investment Promotion Department: IPD) จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. กำไรที่นำไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการยกเว้นอากรกำไรในปีการบัญชี 
2. การส่งผลกำไร ทุน และรายรับอื่น ๆ (ภายหลังที่ได้ปฏิบัติพันธะทางด้านภาษีอากร และ

ค่าธรรมเนียม อื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมายแล้ว) กลับประเทศของตน หรือประเทศท่ีสาม 
สามารถส่งผ่านธนาคารที่อยู่ในลาวได้ 

3. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า และอากรที่เก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องอะไหล่ 
พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศ หรือมีแต่ไม่พอเพียง ผลิตภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้ามาเพ่ือแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 

4. ได้รับการยกเว้นภาษีขาออก สำหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
- นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ข้างต้น กิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่การ

ลงทุนต่างๆ ยังจะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีกำไร ตามเขตพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

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

เขตลงทุนในพื้นที่เขต 2 คือ พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจบางส่วน จะได้รับ
การยกเว้นอากรกำไร เป็นระยะเวลา 2-8 ปี  

เขตลงทุนในพื้นที่เขต 3 คือ เขตตัวเมืองใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจสมบูรณ์ จะได้รับการยกเว้นอากรกำไรเป็นระยะเวลา 1-4 ปี 

ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

- แม้จะมีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนอยู่ค่อนข้างหลากหลาย แต่อุปสรรคด้านการลงทุนใน
ประเทศลาว ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมรับมือ 

1. การนำเข้าและส่งออกสินค้าในลาวต้องผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลลาว
เท่านั้น ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 2-3 ของราคาสินค้า ทำให้สินค้ามีต้นทุน
สูงขึ้น 

2. บริษัทนำเข้าต้องมีส ัดส่วนการส่งออกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าส ินค้านำเข้า 
นอกจากนี้ รัฐยังกำหนดโควตานำเข้าสินค้าบางรายการ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ 
ข้าว และเหล็กเส้น 

3. นโยบายและกฎระเบียบการค้ามีการเปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอน 
4. ขั้นตอนการนำเข้าและออกเอกสารของลาว มีความซับซ้อนและล่าช้า ต้องยื่นขออนุญาต

จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งต้องวางเงินค้ำประกันการนำเข้าส่งออก 
5. ความไม่พร้อมของเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ ซึ ่งเป็นทางลูกรัง การขนส่งทำได้ช้าจึง

เปลืองเชื้อเพลิง และทำให้ค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 
6. ไฟฟ้าและน้ำประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางพ้ืนที่ 
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มาเลเซีย 

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

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- มาเลเซียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณ 3.145 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้
ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 9,944.90 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) และเศรษฐกิจ
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคู่ค้าที่สำคัญๆ ของมาเลเซีย จะมีสหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ
ไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งสินค้าส่งออกหลักๆ คือ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน น้ำมันปาล์ม น้ำมันดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือแพทย์ ยางพารา อัญมณี ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญของมาเลเซีย คือ 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

- ด้านการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นยังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสินค้ารายการ
สำคัญที่ไทยส่งออกไปมาเลเซีย คือ ยางพารา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ รถยนต์
และชิ้นส่วน และแผงวงจรไฟฟ้า ขณะที่สินค้านำเข้าของมาเลเซียจากไทย คือ คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน และแผงวงจร
ไฟฟ้า 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- หน่วยงานหลักที ่รับผิดชอบด้านการลงทุนคือ MIDA ซึ ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของ 
Ministry of Trade and Industry (MITI) กิจการที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุน จะมีการให้
ส ิทธ ิประโยชน์ท ั ้งโดยตรง และโดยอ้อม ภายใต ้กฎหมายที ่สำคัญได ้แก่ Promotion of 
Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 1967, Sales Tax Act 1972, 
Excise Act 1976 และ Free Zones Act 1990 ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร การบริการ และการท่องเที่ยว 

สิทธิประโยชน์ - รัฐบาลมาเลเซีย ได้ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการสนับสนุนเป็นพิเศษ 
ซึ่งมหีลายสาขาในทุกภาคการผลิต แต่ที่สำคัญได้แก่ 

ภาคอุตสาหกรรม 
โครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) โครงการลงทุนที่เป็นยุทธศาสตร์

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

การผลิตและแปรรูปอาหาร ที่เป็นโครงการใหม่ และที่เป็นการขยายการลงทุนเพ่ิมเติม 
โครงการผลิตอาหารฮาลาล การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกท่ีทันสมัย การปลูกไม้ยางพารา การส่งออก
อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ เป็นต้น  
ภาคการท่องเที่ยว 

โรงแรมหรือโครงการท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมพิเศษ มีส่วนลดค่าใช้จ่ายโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศ การยกเว้นภาษีบางรายการให้กับบริษัทท่องเที่ยว ที่
นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมากกว่า 500 คน การยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจจัดการประชุม 
และการแสดงสินค้า เป็นต้น  
 
- นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยจำแนกตามประเภทธุรกิจภายใต้

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

ในการทำธุรกิจ 

- แม้จะเป็นเพื่อนบ้านติดกับไทย แต่ปัญหาด้านการค้าการลงทุนก็ยังคงมีอยู่หลากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน 

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

กฎหมายแรงงานมาอย่างดี 

 

เมียนมา 

ข้อมูลทั่วไป - เมียนมาเป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน
ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนเมียนมาที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตาม
อ่าว เบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพ้ืนที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศเมียนมาเป็นประเทศ
ทีใ่หญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

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

- โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมียนมาขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก สินค้าส่งออกที่สำคัญ 
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถั่วแขก ผ้าผืน ต้นสัก ไม้เนื้อแข็ง ปลา ข้าว ถั่ว ยางดิบ โดยมีตลาดส่งออก
หลักคือ ไทย ฮ่องกง จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียนอ่ืนๆ  

- ส่วนการนำเข้านั้น ส่วนใหญ่เมียนมานำเข้าสินค้าทุน อาทิ น้ำมันกลั่น เครื่องยนต์ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมถึงโลหะขั้นต้นและเครื่องจักรไฟฟ้าที่ใช้ในภาคการผลิต สินค้านำเข้าส่วนใหญ่มาจาก
จีน รองลงมาคือประเทศในกลุ่มอาเซียน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- ร ัฐบาลเม ียนมาม ีนโยบายส ่งเสริมการลงท ุนโดยตรงจากต ่างชาต ิ  (Foreign Direct 
Investment: FDI) และได้ประกาศใช้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ หรือ Myanmar Foreign 
Investment Law (FIL) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศ ทำให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากข้ึน เช่น การยกเลิกข้อจำกัดมูลค่าการลงทุน
ขั้นต่ำ และการกำหนดสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น 

สิทธิประโยชน์ - จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไรสะสมที่นำกลับมาลงทุนใหม่อีก
ครั้ง หลังจากท่ีมีกำไรเกิดขึ้น การยกเว้นภาษีศุลกากร สำหรับนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสำนักงาน การยกเว้นศุลกากร สำหรับนำเข้าวัตถุดิบในการดำเนิน
กิจการ เป็นต้น สำหรับธุรกิจส่งออกจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้จากผลกำไรที่ได้จากการ
ส่งออก 

ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

- แม้ว่าเมียนมาจะเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนหลาย
ประการที ่ผู ้ประกอบการควรศึกษาไว้เพื ่อมองหาแนวทางแก้ปัญหา โดยอุปสรรคสำคัญที่
ผู้ประกอบการต้องเผชิญ มีดังนี้ 

1. มาตรการห้ามส่งออก ได้แก่ การห้ามส่งออกสินค้าในรูปการค้าปกติทางทะเล 31 
รายการ เช่น ข้าว น้ำตาล งา ฝ้าย อัญมณี น้ำมัน ฯลฯ และการห้ามส่งออกสินค้าในรูป
การค้าปกติผ่านชายแดน 32 รายการ เช่น ข้าว น้ำมันปิโตรเลียม ยางพารา ฯลฯ 

2. การปิดด่านการค้าชายแดนบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนว
ชายแดน 
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3. มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากภาษีศุลกากรปกติ เช่น ค่านายหน้าในการส่งผ่าน
สินค้าไปสู่ประเทศที่ 3 การกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าราคา FOB ทำประกันภัยสินค้ากับ 
Myanmar Insurance Company และใช้บริษัท Myanmar Five Star Line เป็นผู้
ขนส่งเท่านั้น เป็นต้น 

4. การขอใบอนุญาตนำเข้าซึ่งมีความเข้มงวดและเลือกปฏิบัติระหว่างนักธุรกิจท้องถิ่นกับนัก
ธุรกิจไทย 

5. ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพ ขาดแคลนเงินตราสกุลหลัก 
6. เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างไทย-เมียนมา มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เป็น

อุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า 
7. กฎระเบียบการค้าของเมียนมาไม่มีความแน่นอน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถตัดสินใจ

เองได้ ต้องสอบถามจากส่วนกลาง ทำให้เกิดความล่าช้า 

 

ฟิลิปปินส์ 

ข้อมูลทั่วไป - ฟิลิปปินส์ นับเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน และพันธมิตรอาเซียน ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ไทยมายาวนาน สังคมฟิลิปปินส์มีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ บุคลากรมีการศึกษาสูง และใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ยิ่งกว่านั้นฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่ไม่น้อย ทั้งบนผืนดิน ใต้
ดิน และในท้องทะเล อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จึงเป็น
โอกาสสำหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทย อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียด และการเดินทางไปสำรวจลู่ทางการลงทุนในพ้ืนที่ด้วยตนเองก็ถือเป็นสิ่งจำเป็น 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

- ฟิลิปปินส์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 3.136 แสนล้านเหรียญสหรฐัฯ 
มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,988.95 USD เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 
โดยฟิลิปปินส์มีระบบเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับไทย คือ เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากร
ประมาณ 60 % ประกอบอาชีพเกษตรกร อย่างไรก็ตามสินค้าส่งออกรายการสำคัญของ
ฟิลิปปินส์คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ส่วน
สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง และ
เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมี สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ เป็นคู่ค้าราย
สำคัญ 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- หน่วยงานหลักท่ีกำกับดูแลการลงทุนของประเทศ คือ Board of Investments (BOI) ในสังกัด
กระทรวงการค ้าและอ ุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI) และ 
Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ส่วนกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนที่
สำคัญมี 2 ฉบับ คือ Foreign Investments Act of 1991 ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานในการกำกับ
ดูแลการลงทุนของต่างชาติ และ Special Economic Zone Act of 1995 ซึ ่งกำหนดเขต
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเขตดังกล่าว โดยกฎหมาย Foreign 
Investment Act of 1991 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ 100% ในเกือบทุกกิจการ ยกเว้นที่
ระบุใน Foreign Investments Negative List (FINL) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ List A 
ซึ่งจำกัดการถือหุ้นของต่างชาติตามกฎหมายหรือบทบัญญัติเฉพาะ และ List B ซึ่งจำกัดการถือ
หุ้นของต่างชาติ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม 
หรือเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

- ทั้งนี้ ในแต่ละปี รัฐบาลจะมีการจัดทำแผนลำดับความสำคัญของการลงทุน (Investment 
Priorities Plan: IPP) เผยแพร่ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของ BOI  

สิทธิประโยชน์ - รัฐบาลฟิลิปปินส์มีการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและการ
จดทะเบียนธุรกิจ 

49



สำหรับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่ 

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

Developed Areas: LDAs) 6 ปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการบุกเบิกหรือไม่ 
o โครงการปรับปรุงกิจการ 3 ปี และโดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะรายได้ส่วนที่เพ่ิมข้ึน

เท่านัน้ 
o โครงการใหม่และโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต LDAs อาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

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

2. กิจการที่มีคลังสินค้าทัณฑ์บนจะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าและชิ้นส่วน 
3. การยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษีส่งออก และค่าธรรมเนียมการนำเข้า กิจการที่จด

ทะเบียนภายใต้ IPP จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ ภาษีส่งออก และ
ค่าธรรมเนียมการนำเข้าเป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่จดทะเบียน 

4. การหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการสามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนรายได้ 
ก่อนนำมาคำนวณภาษีเงินได้ ดังนี้ 

o ค่าจ้างแรงงานสามารถนำมาหักลดหย่อนได้กึ่งหนึ่ง หากกิจการนั้นมีสัดส่วนทุน
ต่อแรงงานตามท่ีกำหนดและไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 1 

o ค่าใช้จ่ายในการสร้างสาธารณูปโภคท่ีจำเป็น สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้
ทั้งหมด หากกิจการนั้นตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นห่างไกลความเจริญที่ขาดแคลน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ ยกเว้น
กิจการเหมืองแร่และป่าไม้ ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบอยู่แล้ว 

5. กิจการที่จดทะเบียนกับ BOI สามารถจ้างแรงงานต่างชาติในตำแหน่งผู้อำนวยการช่าง
เทคนิคและที่ปรึกษา ได้ 5 ปีนับจากวันที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ยกเว้นประธานบริษัท
กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการด้านการเงิน ไม่มีข้อจำกัดนี้ 

6. กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้า และการส่งออกสินค้า โดยการผ่อนคลายระบบพิธี
การศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน 

ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

- ปัญหาทางการค้าท่ีภาคเอกชนไทยประสบ ได้แก่ 
1. การถูกเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน 
2. ปัญหาการทุ่มตลาดสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกสินค้านำเข้าจากจีนมาแย่งส่วนแบ่ง

ทางการตลาด 
3. การมีกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและโรคเกี่ยวกับพืชที่เข้มงวด 
4. ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตมรสุม ทำให้มีสภาพอากาศแปรปรวน และฝนตกหนักอันเนื่องจาก

พายุ และไต้ฝุ่น จนต้องประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ประกอบกับปัญหาทางการเมือง 
ล้วนเป็นปัจจัยที่พึงตระหนักสำหรับนักลงทุนไทย 
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สิงคโปร์ 

ข้อมูลทั่วไป - สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจและมีธุรกิจน่าสนใจผิดกับขนาดของ
ประเทศ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ที่สำคัญยังเป็นเพื่อนบ้านกับ
ไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

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

- แม้ว่าสิงคโปร์จะมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในภูมิภาคเพียง 5.6 ล้านคน แต่รายได้เฉลี่ยของ
ประชากรวัดจาก GDP ต่อหัวทีสู่งถึง 57,714.30USD เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงสูงกว่าไทยเกือบ 10 เท่า  

- ภาคบริการมีความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ถึงกว่า 60% โดยภาคบริการ
ที่สำคัญๆ คือ ค้าส่ง ค้าปลีก การขนส่ง ภัตตาคาร โรงแรม การเงินการธนาคาร เป็นต้น  

- ด้านการคมนาคม สิงคโปร์มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และนับได้ว่าเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก เป็นผู้นำด้านการต่อและ
ซ่อมแซมเรือ ขณะที่สนามบินชางฮี (Changi Airport) ของสิงคโปร์ ได้รับการยอมรับให้เป็น
หนึ่งในศูนย์กลางการบินสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

- นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางด้านการเงินแห่งหนึ่งของโลก  

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

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

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

ผู้ประกอบการ ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นในปีที่เริ่มกิจการ และมีทุนจดทะเบียนชำระ
แล้ว (Paid-up Capital) ไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมทั้งมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีบริการรูปแบบใหม่โดยบริษัทสามารถนำยอดขาดทุนสะสมมาหัก
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

2. Tax Exemption for Start-Ups สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และมีผู้ถือ
หุ้นไม่เกิน 20 ราย โดยทุกรายเป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ โดยเงินได้จำนวน 1 แสนเหรียญสิงคโปร์แรก ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมา
คำนวณภาษีเงินได้ประจำปีเป็นเวลา 3 ปี 

3. Licensed Warehouse Scheme (LWS) หากธุรกิจนั้นมีคลังสินค้าของตนเอง เพ่ือ
เก็บสินค้าที่ต้องเสียภาษี GST สามารถขอจดทะเบียนคลังสินค้าที่ Singapore Customs 
เป็น Licensed Warehouse ได้ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี GST สำหรับ
สินค้าท่ียังเก็บในคลังสินค้านี้ จนกว่าจะมีการจำหน่ายออกไป แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้อง
เสียค่าธรรมเนียมคลังสินค้ารายปี  

ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

- ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนในสิงคโปร์ จะมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 
1. แม้สิงคโปร์เป็นตลาดเล็ก แต่ประชากรมีรายได้สูง จึงนิยมสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง มากกว่า

คำนึงถึงราคาของสินค้า 
2. พ้ืนที่บนเกาะสิงคโปร์มีจำกัด ราคาค่าเช่าที่จึงแพงกว่าไทยหลายเท่า 
3. สิงคโปร์มีข้อกำหนด เรื่องการจ้างงานแรงงานต่างชาติ โดยอนุญาต ให้จ้างแรงงาน

ต่างชาติได้เพียง 5% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด (ยกเว้นแรงงานจากประเทศมาเลเซีย 
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ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่สามารถจ้างได้ถึง 40%) จึงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ
ที่จำเป็นต้องอาศัยแรงงานต่างชาติ ในสัดส่วนที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะใน
ธุรกิจบริการ 

4. สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเปิดให้มีการค้าอย่างเสรี ทำให้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ที่สำคัญ
สิงคโปร์ยังเป็นประเทศเล็กและมีผู้บริโภคน้อย การเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดสินค้าไทยใน
สิงคโปร์ จึงต้องแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอ่ืนๆ อาทิ มาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย 

 

เวียดนาม 

ข้อมูลทั่วไป - เวียดนามนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในคาบสมุทรอินโดจีนที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองของเหล่า
นักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเวียดนามมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีและปรับตัวในทิศทางที่
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์หลายประการอีกด้วย 

ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจ 

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

- สินค้านำเข้าสำคัญของเวียดนามได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ ่งทอ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ นำมันดิบ  

- สินค้าส่งออกสำคัญคือ สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันดิบ อาหารทะเล ข้าว ยางพารา กาแฟ รองเท้า 
ชา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

- เวียดนามยังเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสูง และมีทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ แรงงานเวียดนามยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนต่างชาติว่ามีฝีมือ
ดีกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอย่างลาว กัมพูชา และเมียนมา  

- ด้านผู้บริโภคชาวเวียดนามก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งจากการที่เวียดนาม
มีประชากรมากถึง 90 ล้านคน ทำให้ตลาดเวียดนามถือเป็นตลาดที่ใหญ่และมีโอกาสในการ
ลงทุนสูง 

นโยบายการ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

- กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจนและเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรัฐบาล
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและยืนยันที่จะไม่ยึดกิจการเป็นของรัฐ รวมทั้งอนุญาตให้ส่ง
เงินทุนและกำไรกลับประเทศได้ รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างที่
นำเข้ามา เพราะผลิตสินค้าส่งออก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอนมุัติ
โครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยใช้ระบบ "One-stop Service" เพื ่อแก้ปัญหาความล่าช้า
เกี่ยวกับการขออนุญาตลงทุน  

สิทธิประโยชน์ - สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จะให้แก่โครงการลงทุนโดยพิจารณาจากภาคการลงทุน ที่ตั้งและ
ขนาดของโครงการภาคการลงทุนที ่อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจะจำกัดอยู ่เพียง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การศึกษาและการฝึกอบรม บริการทางการแพทย์ 
กิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการให้ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรแก่วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในเขตเศรษฐกิจ เขตเทคโนโลยีขั้นสูง พื้นที่ที่รัฐให้
การสนับสนุน (Geographical Areas with Difficult Socio-Economic Conditions) และพ้ืนที่ที่
รัฐให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ (Geographical Areas with Specially Difficult Socio-Economic 
Conditions) เว้นแต่การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรที่ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ สิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากรโดยปกติได้แก่อัตราภาษีพิเศษที่ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20 การยกเว้นภาษีเป็น
ระยะเวลาสองหรือสี่ปี และการลดหย่อนภาษีครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลาสี่ ห้าหรือเก้าปี 
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ประเด็นท้าทาย

ในการทำธุรกิจ 

1. ยังมีการควบคุมการนำเข้าสินค้าบางประเภท เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตในเวียดนาม  
2. การจัดกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งการส่งเสริมการขายต้องขออนุญาตก่อน ทำให้

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสูงมาก อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
3. ระบบคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวกมากนักและค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง และค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ มีราคาสูง ทำให้กระทบต้นทุนการผลิต 
4. ขาดข้อมูลข่าวสารสถิติการนำเข้า และการส่งออก ในรายสินค้าตามท่ีเกิดขึ้นจริง มี

เฉพาะข้อมูลที่เป็นกลุ่มสินค้าที่รัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น 
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แหล่งอ้างอิง 

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

2. ASEAN Investment Report 2019 
3. Doing Business 2020 - World Bank Group http://www.doingbusiness.org/rankings 
4. https://lpi.worldbank.org/international/global 
5. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ http://www.thaibiz.net/th/market/  
6. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ http://www.aseanthai.net  
7. สถิติธนาคารแห่งประเทศไทย 
8. ตาราง แผนภูมิและสถิติการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในประเทศไทยในปี 2562 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรง

จากเกาหลีใต้ในปี 2562 มีจ านวนโครงการยื่นขอรับการ
ส่งเสริมจ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 3,139.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  
o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 

(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 21 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 63.6 ของโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ทั้งหมด 
มูลค่าการลงทุนรวม 382.3 ล้านบาท (ร้อยละ 12.2) ทั้งนี้ 
ไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน
บาท) จากเกาหลีใต้ ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2562 
o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 16 โครงการ (ร้อยละ 48.5) 
รองลงมาคือสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง จ านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 27.3) โดยเป็นกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจ านวน 5 โครงการ 
สาขาบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 
12.1) โดยเป็นกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Center : IBC) มากที่สุด จ านวน 
3 โครงการ และสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร 
จ านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 6.1) 
o สาขาที่มีมูลค่ าการลงทุนสู งที่ สุ ด คือ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 1,818.8        
ล้านบาท (ร้อยละ 57.9) สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงรองลงมา 
ได้แก่ โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 688.9 
ล้านบาท (ร้อยละ 21.9) แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
มูลค่ารวม 273.0 ล้านบาท (ร้อยละ 8.7) และบริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่ารวม 165.0 ล้านบาท (ร้อยละ 5.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 33 (3.3%) 3,139.1 (0.6%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

991 506,230 

 
จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
   

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)  

   

 
  

 

เกษตรกรรม 6%
แร่และเซรามิกส์ 3%

อุตสาหกรรมเบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร

27%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

49%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ

3%

บริการ 12%
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 0%

เกษตรกรรม 2%

แร่และเซรามิกส์ 9%

อุตสาหกรรมเบา
0%

โลหะ/
เคร่ืองจักร

22%
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

58%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ

4%

บริการ 5%

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 0%
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อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลจ านวน 
22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ านวนโครงการจาก
เกาหลีใต้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุน
รวม 2,234.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.2 ของปริมาณ
เงินลงทุนจากเกาหลีใต ้ 
o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม

เป้าหมายเป็นกิจการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด (11 โครงการ) รองลงมาคือกิจการ
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล (5 โครงการ) โดยอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าการลงทุนมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่า 1,756.3 ล้านบาท คิดเป็น     
ร้อยละ 78.6 ของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
o มีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 9 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 1,491.3 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ระยอง สมุทรปราการ ชลบุรี และตาก 

 
 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 5 62.5 

การแพทย์ - - 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1 132.8 

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ - - 
อากาศยาน - - 

เทคโนโลยีชีวภาพ - - 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

11 1,756.3 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 3 222.5 

การท่องเที่ยว - - 
การเกษตรและแปรรูป
อาหาร 

2 60.5 

รวมทั้งสิ้น 22 2,234.6 
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม 
o โครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน

ทั้งสิ้น 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของโครงการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนรวม 3,144.5 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น

โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 18 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.1 ของโครงการลงทุนจาก
เกาหลีใต้ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 305.2ล้านบาท    
(ร้อยละ 9.7) ทั้งนี้ ไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาท) จากเกาหลีใต้ ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในปี 2562 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน

สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
14 โครงการ (ร้อยละ 45.2) โดยเป็นกิจการพัฒนา 
Enterprise Software และ/หรือ Digital Content จ านวน 
4 โครงการ รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 25.8) และ
บริการและสาธารณูปโภค จ านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 
16.1) โดยเป็นกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
( International Trading Centers: ITC)  แ ล ะ กิ จ ก า ร
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Center : IBC) รวม 4 โครงการ และอุตสาหกรรมเบา 
จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 9.7) 
o สาขาที่มีมูลค่ าการลงทุนสูงที่สุ ด คือ  อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 2,009.8     
ล้านบาท (ร้อยละ 63.9) เป็นกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่
ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) ที่มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 โครงการ มูลค่า 746.0 
ล้านบาท ทีไ่ด้รับส่งเสริมการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงรองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง มูลค่ารวม 672.1 ล้านบาท (ร้อยละ 21.4) และ
อุตสาหกรรมเบา มูลค่ารวม 253 ล้านบาท (ร้อยละ 8) 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เกาหลีใต้ 31 (3.5%) 3,144.5 (1.1%) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

876 281,873 

   จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)  

 
                มูลค่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
                     (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)  

 
 
 

                                                          

 

 

 
ประโยชน์ของโครงการลงทุนของเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุมัติการ
ส่งเสริม 
o จะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 15,684.8 

ล้านบาท โดยมูลค่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.5) มาจากสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศทั้งสิ้น 13,104.5 ล้านบาท  
o จะใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 13,115.9 ล้านบาท

ต่ อปี  โ ด ย ส าข า อุ ตส าหกร รม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์  ใช้วัตถุดิบในประเทศมากที่สุด มูลค่า 
6,905.9 ล้านบาท (ร้อยละ 52.7) 

เกษตรกรรม 3% แร่และเซรามิกส์ 0%

อุตสาหกรรมเบา
10%

โลหะ/
เคร่ืองจักร

26%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

45%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ

0%

บริการ 16%

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 0%

เกษตรกรรม 1%
แร่และเซรามิกส์ 0%

อุตสาหกรรมเบา
8%

โลหะ/
เคร่ืองจักร

21%เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์

64%

เคมีภัณฑ์ / 
กระดาษ

0%

บริการ 6%
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 0%
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ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ในปี 2562 

1. การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ (Foreign Direct Investment: FDI) 

ในปี 2562 การลงทุนจากต่างประเทศในเกาหลีใต้มีมูลค่า 23.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยลดลง            
จากปี 2561 ร้อยละ 13.3  อุตสาหกรรมการผลิต พบว่ามูลค่าการลงทุนลดลงร้อยละ 18.2 สู่ระดับ 8.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ทั้งนี้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเคมี อาหาร และเภสัชกรรมมีการปรับตัวดีขึ้น แต่ในอุตสาหกรรมขนส่ง 
เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์โลหะมีการลงทุนที่ลดลง 

      ส าหรับภาคบริการ พบว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 5.3 สู่ระดับ 
14.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยหากเมื่อพิจารณาในสาขาการลงทุนย่อยแล้วจะพบว่า การลงทุนในด้านการให้บริการ
ข้อมูลและเทคโนโลยีสื่อสาร และการให้บริการบ ารุงรักษา (information and communication technology and 
business maintenance services) มีมูลค่าที่ลดลง แต่ในส่วนของ การค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งการให้บริการด้านวิจัย
และพัฒนาพบว่ามีการปรับตัวดีขึ้น 

หากพิจารณาตามประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยตรงในเกาหลีใต้ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 พบว่ามีเพียง
สหรัฐอเมริกา เท่านั้นที่ยังมีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.4) แต่ในส่วนของ
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีนกลับมีการลงทุนโดยตรงในเกาหลีใต้ ลดลงร้อยละ 20.1 ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 76.2  

ตารางท่ี 1: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเกาหลีใต้ ระหว่างปี 2558 - 2562 
การลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDI) 
2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลงทุนรวม 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

20.9 21.3 22.9 26.9 23.3 

ที่มา: Ministry of Trade, Industry, and Energy Korea 

ถึงแม้ว่าสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะลดลงในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่เมื่อพิจารณา
แนวโน้มการลงทุนในระยะยาวแล้วพบว่า เกาหลีใต้ยังคงเป็นประเทศท่ีสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้มี
เม็ดเงินการลงทุนไหลเข้าเกาหลีใต้มากกว่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี  

2. การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ (Outward Direct Investment: ODI) 

     ในปี 2562 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ มีมูลค่ารวม 61.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตาราง
ที่ 2) โดยขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.04 (10.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 
51.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตารางท่ี 2: เปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ (ODI) ของเกาหลีใต้ระหว่างปี 2561 และ 2562  

การลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศ (ODI) 

2561  
รวม 

2562  
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

มูลค่าการลงทุนรวม 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

9.86 13.76 13.74 13.73 51.10 14.91 16.82 14.17 15.95 61.85 

ที่มา: Ministry of Economy and Finance Korea, 20 มีนาคม 2563   
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  ในปี 2562 สาขาการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดคือการบริการทางการเงินและประกันภัย มูลค่า 25.05 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ทั้งหมด  รองลงมาคือ     
การผลิต มูลค่า 18.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 29.7) อสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 6.93 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ     
(ร้อยละ 11.2) เหมืองแร่ มูลค่า 2.54 พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 4.1) และการค้าส่งและค้าปลีก มูลค่า 2.04            
พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 3.3) 

 ผู้รับการลงทุนจากเกาหลีใต้สูงสุดคือสหรัฐอเมริกา มูลค่า 25.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 40.5) รองลงมา
คือหมู่เกาะเคย์แมน มูลค่า 18.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 29.7) จีน มูลค่า 6.93 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ        
(ร้อยละ 11.2) เวียดนาม มูลค่า 2.54 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 4.1) และสิงคโปร์ มูลค่า 2.04 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ร้อยละ 3.3) ตามล าดับ 

3. ภาวะการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย 

    เกาหลีใต้นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความส าคัญในด้านการลงทุนในไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2562 เกาหลีใต้มีการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยสูงเป็นล าดับที่ 9 ซึ่งปรับตัวดีขึ้น
จากล าดับที่ 10 ในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 8,230.51 ล้านบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 15.0 
(1,072.19 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับ 7,158.31 ล้านบาท ในปี 2561 โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ
มากที่สุดถึง 3,516.16 ล้านบาท และลดลงมาเรื่อยๆ ในช่วงไตรมาสที่เหลือของปี รายละเอียดการลงทุนโดยตรงสุทธิจาก
เกาหลีใต้ในไทยเป็นรายไตรมาสในปี 2562 ดังตารางที ่3 

ตารางท่ี 3: เปรียบเทียบเงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากเกาหลีใต้ระหว่าง ปี 2561 และ 2562  (หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

7,158.31 3,516.16 3,275.62 1,239.85 198.93 8,230.56 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563, ค้นหาข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 

4. วิเคราะห์ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2562) การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเป็นกิจการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34 ของจ านวนโครงการจากเกาหลีใต้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวมสูงสุดอยู่ที่ 12,968.2 ล้านบาท รองลงมาคือผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (ร้อยละ 21.4) มูลค่าการลงทุนรวม 2,913.4 ล้านบาท และบริการสาธารณูปโภค         
(ร้อยละ 20.8) มูลค่าการลงทุนรวม 1,977 ล้านบาท  

o ทั้งนี้จากสถิติการลงทุนใน 5 ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 159 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุนรวม 21,736.3 ล้านบาท โดยกว่าร้อยละ 59 เป็นการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด 
ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง และ
กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
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o ในปี 2562 นักลงทุนเกาหลีใต้ยังคงให้ความสนใจลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาก
ที่สุด และเป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด โดยมีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน 14 โครงการ 
มูลค่าการลงทุนรวม 2,009.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 มากว่าเท่าตัว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนของไทย รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ก็มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  

o ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดกิจกรรมเพ่ือชักจูงการลงทุนจากเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อ
เดือนกันยายน 2562 ได้จัดสัมมนา Thailand – Korea Business Forum เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุนระหว่างกันครั้งส าคัญ โดยมีประธานาธิบดีมุน แช อิน พร้อมคณะลงทุนชั้นน าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากเกาหลีและ
ไทยกว่า 600 คน ซึ่งเป็นการสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนอันดีระหว่างกันและเป็นรูปธรรม
ของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) ของเกาหลีใต้ที่ให้ความส าคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
ในขณะเดียวกันยังมีการ  ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบีโอไอ และหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐ
เกาหลี (Korea Chamber of Commerce and Industry - KCCI) เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการฝึกอบรมส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล ยานยนต์ ไบโอเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ เป็นต้น 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากจีนในประเทศไทยปี 2562 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ขั้นคำขอสุทธิ 
ภาพรวม 
o ปี 2562 มีโครงการลงทุนจากจีนยื ่นขอรับการส่งเสริม     

การลงทุนทั้งสิ้น 203 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.48 ของ
โครงการลงทุนต่างชาติทั้งหมดที่ยื ่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน และมีมูลค่าการลงทุนรวม 261,705.72 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 51.70 ของมูลค่าการลงทุนต่างชาติทั้งหมดที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน  

o โครงการที ่ยื ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท) จำนวน 74 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.45 ของจำนวนโครงการลงทุน
ทั้งหมดจากจีนที่ยื ่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน  มีมูลค่า  
การลงทุนรวม 1,415.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของ
มูลค่าการลงทุนทั ้งหมดจากจีนที ่ย ื ่นขอรับการส่งเสริม     
การลงทุน ในขณะที ่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า 
1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
6.40 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวม 234,875.45 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.75 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
จากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็น
โครงการกิจการขนส่งทางราง มูลค่า 162,318.00 ล้านบาท  

o อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโครงการที่ยื ่นขอรับการส่งเสริม   
การลงทุนมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง  จำนวน 54 โครงการ (ร ้อยละ 26.60) 
รองลงมา ได ้แก ่  เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าและอ ิเล ็กทรอนิกส์   
และอุตสาหกรรมเบา สาขาละ 35 โครงการ (ร้อยละ 17.24 
ต่อสาขา)  

o อุตสาหกรรมที ่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ บริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่าการลงทุน 167,867.86 ล้านบาท 
(ร้อยละ 64.14) รองลงมา ได้แก่ แร่ เซรามิกส์ และโลหะ
ขั้นมูลฐาน มูลค่า 36,774.73 ล้านบาท (ร้อยละ 14.05) 

 จำนวนโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จีน 
203  

(20.48%) 
261,705.72 
(51.70%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

991 506,230.40 

จำนวนโครงการทีข่อรบัการส่งเสริมการลงทุน แยกรายสาขา 

   
มูลค่าโครงการทีข่อรับการสง่เสริมการลงทุน แยกรายสาขา 
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และผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 
33,507.24 ล้านบาท (ร้อยละ 12.80)  

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 

2562 เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 96 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.29 ของจำนวนโครงการลงทุน
ทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่า 
40,520.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.48 ของมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ 
โครงการขนาดใหญ่ที่สุดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นโครงการผลิตยางล้อสำหรับ
ยานพาหนะ มีมูลค่า 7,915.20 ล้านบาท 

o อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวนโครงการลงทุนจากจีนยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม และการเกษตร
และแปรรูปอาหาร อย่างละ 21 โครงการ รองลงมา ได้แก่ 
ปิโตรเคม ีและเคม ีภ ัณฑ์  จำนวน 20 โครงการ และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 14 โครงการ อย่างไรก็ตาม หาก
มองในแง่ของมูลค่าการลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ม ี
มูลค่าการลงทุนจากจีนมากที่สุด คือ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
มูลค่า 26,233.70 ล้านบาท (ร้อยละ 64.74) รองลงมา ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
มูลค่า 5,486.60 ล้านบาท (ร้อยละ 13.54) และปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ มูลค่า 4,720.60 ล้านบาท (ร้อยละ 11.65) 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขต

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีจำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

46.31 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ยื่นขอรับ

การส่งเสริมการลงทุน คิดเป็นมูลค่ารวม 37,698.90 ล้านบาท 

(ร้อยละ 14.41) โดยส่วนใหญ่ตั ้งอยู ่ในภาคตะวันออก ใน

พื้นที่จังหวัดระยอง 

 
 
 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 14      81.80 
การแพทย์   2       184.30 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 20  4,720.60 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์   1      60.00 
อากาศยาน - - 
เทคโนโลยีชีวภาพ   1     560.00 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

21     5,486.60 

ยานยนตแ์ละชิ้นส่วน 13   26,233.70 
ท่องเที่ยว   3     294.90 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 21     2,898.00 

รวมทั้งสิ้น 96   40,520.00 
o  
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม 
o ปี 2562 มีโครงการลงทุนจากจีนที่ได้ร ับอนุมัติส ่งเสริม    

การลงทุนทั้งสิ้น 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.26 ของ
โครงการลงทุนต่างชาติทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุน และมีมูลค่าการลงทุนรวม 73,810.02 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 26.19 ของมูลค่าการลงทุนต่างชาติทั้งหมดที่
ได้รับอนุมัตสิ่งเสริมการลงทุน  

o โครงการที ่ได้ร ับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดกลาง (มูลค่าระหว่าง 100 - 499 ล้านบาท) 
จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.75 ของจำนวน
โครงการลงทุนทั ้งหมดจากจีนที ่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวม 11,357.98 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.39 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุน ในขณะที่มีโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ (มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน 14 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 8.75 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีน
ที ่ได้ร ับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวม 
49,936.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.66 ของมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดย
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุดเป็นโครงการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ มูลค่า 
10,061.10 ล้านบาท  

o อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนมากที ่ส ุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื ่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.38 
ของจำนวนโครงการลงทุนทั ้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน โดยอยู ่ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะมากที่สุด จำนวน 17 โครงการ รองลงมา 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเบา จำนวน 34 โครงการ (ร ้อยละ 
21.25) โดยอยู ่ในกิจการผลิตเครื ่องเร ือนหรือชิ ้นส ่วน 
มากที่สุด จำนวน 15 โครงการ และเครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 โครงการ (ร้อยละ 15.00) โดยอยู่
ในก ิจการพาณิชย ์อ ิเล ็กทรอนิกส์มากที ่ส ุด จำนวน 5 
โครงการ  

 
จำนวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จีน 
160 

(18.26%) 
73,810.02  
(26.19%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

876 281,872.70 

จำนวนโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน แยกรายสาขา 

 
มูลค่าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แยกรายสาขา 

 
 
 
 

 
 

เกษตร
8%

เหมืองแร่
5%

อุตฯ เบา
21%

โลหะ / 
เครื่องจักร

29%

E & E
15%

เคมีภัณฑ์
14%

บริการ
8%

เทคโนโลยี
0%

เกษตร
5%

เหมืองแร่
8%

อุตฯ เบา
12%

โลหะ / เครื่องจักร
52%

E & E
12%

เคมีภัณฑ์
6%

บริการ
5%

เทคโนโลยี
0%
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o อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าเงินลงทุน 38,182.19 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.73 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
จากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดยเป็นการลงทุนใน
กิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะมากที ่ส ุด มูลค่า 
27,260.10 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเบา 
มูลค่า 8,925.54 ล้านบาท (ร้อยละ 12.09) เป็นการลงทุนใน
กิจการผลิตเคร ื ่องเร ือนหรือช ิ ้นส ่วนมากที ่ส ุด ม ูลค่า 
6,012.50 ล้านบาท และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มูลค่า 8,595.55 ล้านบาท (ร้อยละ 11.65) เป็นการลงทุนใน
กิจการผลิตเครื ่องใช้ไฟฟ้าที่อยู ่ในระดับเทคโนโลยีขั ้นสูง 
(Advanced Technology) ที ่ม ีการออกแบบผลิตภัณฑ์   
มากที่สุด มูลค่า 3,452.40 ล้านบาท  

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 

2562 เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 75 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของจำนวนโครงการลงทุน
ทั ้งหมดจากจีนที ่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน  มีมูลค่า 
47,548.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.42 ของมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมดจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ 
โครงการขนาดใหญ่ที่สุดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นโครงการผลิตยางล้อสำหรับ
ยานพาหนะ มีมูลค่า 10,061.10 ล้านบาท 

o อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวนโครงการลงทุนจากจีนที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ ์จำนวน 20 โครงการ รองลงมา ได้แก่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 14 โครงการ 
และยานยนต์และชิ ้นส่วนและการเกษตรและแปรรูป 
อาหาร อย่างละ 12 โครงการ อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่
ของมูลค่าการลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ม ีมูลค่าการ
ลงทุนจากจีนมากที่สุด คือ ยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า 
30,073.20 ล ้านบาท (ร ้อยละ 63.25) รองลงมา ได ้แก่  
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
มูลค่า 8,517.20 ล้านบาท (ร้อยละ 17.91) และปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ มูลค่า 4,143.90 ล้านบาท (ร้อยละ 8.72) 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 10      78.30 
การแพทย์   4       472.60 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 20  4,143.90 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์   1     651.00 
อากาศยาน - - 
เทคโนโลยีชีวภาพ - - 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

14     8,517.20 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 12   30,073.20 
ท่องเที่ยว   2      51.50 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 12     3,561.10 

รวมทั้งสิ้น 75   47,548.80 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใน  

เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีจำนวน 73 โครงการ คิดเป็น  
ร้อยละ 45.63 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดจากจีนที่
ได้ร ับอนุมัติส ่งเสริมการลงทุน มีมูลค่ารวม 61,632.40   
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.50 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
จากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ในภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
o โครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมี   

การส่งออกสินค้าและบริการซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศทั ้งสิ ้นปีละประมาณ 205,513.87 ล้านบาท โดย
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง มูลค่าการส่งออก 71,203.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
34.65 ของรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการส่งออก อุตสาหกรรม 
เบา มูลค่าการส่งออก 40,429.79 ล้านบาท (ร้อยละ 19.67) 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ มูลค่าการส่งออก 
37,762.14 ล้านบาท (ร้อยละ 18.37) ตามลำดับ 

o โครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใช้
วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นมูลค่า 76,310.958 ล้านบาทต่อปี 
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ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของจีนในปี 2562 

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน 

 แม้ว่าภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกจะค่อนข้างซบเซาในปี 2562 แต่ก็ต้องยอมรับว่าจีน
สามารถประคับประคองภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ค่อนข้างดี โดยในปี 2562 การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในจีนมีมูลค่า 9.41 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 1.38 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากปี 
2561 ทำให้จีนครองตำแหน่งแหล่งรองรับการลงทุนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม หากมองใน
แง่ของจำนวนบริษัท ปี 2562 มีจำนวนบริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนอยู่ที่ 40,888 บริษัท ซึ่งลดลง 
จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 32.5  

 สาเหตุที่การลงทุนจากต่างประเทศในจีนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการหันมาให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ตลาดจีน
ของนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น โดยในปี 2562 จีนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นด้วยการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ลง เช่น การจัดต้ังธุรกิจ การจดทะเบียน การขออนุญาตก่อสร้าง 
การบังคับใช้สัญญา การขอใช้ไฟฟ้า การแก้ปัญหาการล้มละลาย เป็นต้น ทำให้ธนาคารโลกปรับอันดับความยากง่ายใน
การดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของจีนดีขึ้นจากอันดับ 46 ในปี 2561 มาอยู่อันดับ 31 ในปี 2562 
ประกอบกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ทั้งในรูปแบบของนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง เช่น การปรับลดอัตราภาษี การเพิ ่มการใช้จ่ายภาครัฐผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื ่อมุ ่งอำนวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณระงับการขึ้นภาษีและ
หันมาเจรจาการค้ากับจีนอีกครั้งหน่ึงก็ส่งผลให้ภาคการลงทุน การผลิต และการส่งออกของจีนขยับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 
ของปี 2562 หลังจากที่ชะลอตัวเกือบทั้งปี โดยสาขาที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจัดตั้งบริษัทในจีนมากที่สุด คือ การค้า 
ปลีกและการค้าส่ง จำนวน 13,837 บริษัท รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจลีสซิ่งและธุรกิจให้บริการ (Leasing and Business 
Services) จำนวน 5,777 บริษัท และการผลิต จำนวน 5,396 บริษัท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของมูลค่า
การลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุด คือ การผลิต มูลค่า 2.41 แสนล้านหยวน รองลงมา ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 1.6 แสนล้านหยวน และธุรกิจลีสซิ่งและธุรกิจให้บริการ มูลค่า 1.5 แสนล้านหยวน ตามลำดับ 

 

 

 

โดยอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศมากที่สุด ได้แก่ 
สาขาบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 21,152.11  ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.72 ของมูลค่าวัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้น 
โดยโครงการที่ใช้วัตถุดิบมากที่สุด คือ โครงการในกิจการนำ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มูลค่า 20,608.80 ล้านบาท 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื ่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  มูลค่า 
15,835.438 ล้านบาท (ร้อยละ 20.75) และอุตสาหกรรมเบา 
มูลค่า 15,395.09 ล้านบาท (ร้อยละ 20.17)  

66



 
 

ตารางที่ 1: มูลค่าและอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน 
 (ยกเว้นธุรกิจธนาคาร หลักทรัพย์ และการประกันภัย) ปี 2562 

 

ที่มา: National Bureau of Statistics of China 

 ในส่วนของประเทศที่เข้ามาลงทุนในจีนสูงสุดในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ปี 2562 3 อันดับแรก ได้แก ่ 
ฮ่องกง มูลค่า 79.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สิงคโปร์ มูลค่า 5.52 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ มูลค่า 5.04 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ  

แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิแสดง 10 อันดับนักลงทนุต่างชาตใินจีน ระหว่างมกราคม - ตุลาคม 2562 

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

ที่มา: Ministry of Commerce, China 
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TOP TEN NATIONS AND REGIONS WITH INVESTMENT IN CHINA
(JANUARY - OCTOBER 2019)
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2. การลงทุนโดยตรงของจนีในต่างประเทศ 

ในปี 2562 การลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศโดยรวมมีมูลค่า 8.07 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 
117.12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.8 โดยแบ่งเป็นการลงทุนในภาคธุรกิจการเงิน มูลค่า 6.52 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.12 และการลงทุนในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน มูลค่า 110.6 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.2 โดยสาเหตุที่การลงทุนในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินลดลงนั้นเป็น
ผลมาจากข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับเงินที่ใช้ในการลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนของบริษัท  

แผนภูมิที่ 3: แผนภูมิแสดงมูลค่าการลงทนุโดยตรงของจีนในตา่งประเทศ ปี 2562 

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

ที่มา: Ministry of Commerce, China 

การลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศที่สำคัญส่วนหนึ่งอยู่ในรูปแบบของความร่วมมือภายใต้โครงการ Belt 
and Road Initiatives (BRI) ซึ่งในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563) มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ BRI แล้วถึง 
138 ประเทศ ลงนามความร่วมมือแล้วกว่า 197 ฉบับ จำนวนประเทศที่เข้าร่วมลงนามในความร่วมมือแต ่ละฉบับมี 
จำนวนไม่เท่ากัน โดยในปี 2562 พบว่า การลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ของจีนในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน (Non-
Financial Direct Investment) ใน 56 ประเทศที่อยู่ในโครงการ BRI มีมูลค่า 15.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ปี 2561 ร้อยละ 3.8 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทย มาเลเซี ย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัมพูชา และคาซัคสถาน เพื่อสร้างเส้นทางสายไหมรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยสำหรับเชื่อมโยงจีน 
เข้ากับทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ ผ่านโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการ 
ลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐานแล้ว จีนยังลงทุนด้านอื ่นด้วย เช่น การบริการ (ให้เช่าและเชิงพาณิชย์)  การผลิต 
การกระจายสินค้า และการค้าปลีก เป็นต้น 
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 ในส่วนของการลงนามในสัญญาสำหรับโครงการใหม่พบว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทจีนได้ร่วมกับบริษัท 
ต่างชาติลงนามในสัญญาสำหรับโครงการใหม่ใน 62 ประเทศที่อยู่ในโครงการ BRI จำนวน 6,944 โครงการ คิดเป็น
มูลค่า 154.89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 23.1  

3. ภาวะการลงทุนของจนีในไทย 

จากข้อมูลทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจากจีนในไทยในปี 2562 
(มกราคม - ธันวาคม) มีมูลค่า 28,837.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.44 จากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 21,450.94 ล้านบาท  

การลงทุนโดยตรงสุทธิจากจีนในไทยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.96 ของการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่าง 
ประเทศทั้งหมดซึ่งมีมูลค่า 263,055.73 ล้านบาท  

4. ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

จากข้อมูลทางสถิติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) 
อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จำนวน 132 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.29 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมด
จากจีน สาขาบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.35 และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ก 
ทรอนิกส์ จำนวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.62 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าการลงทุน สาขา
ดังกล่าวข้างต้นก็ยังคงเป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด 3 อันดับแรกเช่นกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่า 88,905.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.46 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจากจีน เครื่องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 26,489.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.25 และสาขาบริการและสาธารณูปโภค มีมูลค่า 
24,115.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.06 ตามลำดับ 

ข้อมูลทางสถิติข้างต้นสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ  และสอดรับกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น สำนักงานจึงมีเป้าหมายที่จะดึงดูดการลงทุน
จากจีนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ เนื่องจากจีนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและอุตสาหกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ 

• อุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) 
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) รวมถึงการจัดตั้ง Digital 
Academy ด้วย (ปัจจุบันบริษัท Huawei ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Huawei ICT Academy 
Program 2.0 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และส่งเสริม/ 
สนับสนุนให้ทักษะด้านดิจิทัลเป็นที่แพร่หลายในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ผ่านช่องทางความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ)  

• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) เช่น Genomics หรือ
การศึกษาจีโนม (Genome) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เป็นต้น 

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะต่างๆ 
เป็นต้น 

• อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)  
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• อุตสาหกรรมการบริการ เช่น กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Center: IBC) เป็นต้น 

สำนักงานมีการจัดกิจกรรมจากทั้งส่วนกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว 
และนครเซี่ยงไฮ้ อย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมจับคู่นักลงทุน การพบหารือนักธุรกิจชาวจีนที่มีความสนใจจะมาลงทุน
หรือร่วมทุนในไทย การพบหารือนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในจีนแล้ว การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและนำเสนอโอกาส
การลงทุนในไทยให้นักธุรกิจจีนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น   

ปัจจุบัน ในเรื่องของการเข้ามาลงทุนในไทย นักลงทุนจีนต้องการใหไ้ทยมีการปรับปรุงในเรื่องดังต่อไปน้ี   
(1) ต้นทุนด้านแรงงานและวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนรายใหญ่ของจีนให้ความสำคัญ 

เนื่องจากในกระบวนการผลิตหนึ่งๆ ต้องใช้แรงงานและวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นทุนทั้งสอง
ประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสูงในจีน นักลงทุนจีนจึงจำเป็นต้องพิจารณาต้นทุนทั้งสองประเภทนี้
ของไทยเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน เช่น เวียดนาม อย่างถี่ถ้วน โดยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
จำนวนมาก (Labor Intensive) อาจตัดสินใจเลือกลงทุนในเวียดนาม ส่วนอุตสาหกรรมที่เน้น
เทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย มักจะเลือกลงทุนในไทย 

(2) การให้ความช่วยเหลือด้านการเข้าสู่ตลาดและด้านกฎหมายแก่นักลงทุนจีน โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs 
เนื่องจากยังไม่มีตลาดที่ชัดเจนเหมือนนักลงทนุรายใหญ่ 

(3) การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่นักลงทุนจีน โดยอนุญาตให้นักลงทุนจีนสามารถเรียกร้อง/ต่อรอง 
สิทธิประโยชนอ์ย่างที่ต้องการได้  

(4) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Rule of Origin: ROO) และ
การปรับใช้อัตราภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 
ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เนื่องจากมีนักลงทุนหลายรายได้รับผลกระทบจากสงครามทาง 
การค้า (Trade War) ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา  

(5) การให้คำปรึกษาเรื ่องการเลือกซื้อที่ดินที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาวให้แก่       
นักลงทุนจีน 

(6) การส่งเสริม/สนับสนุนแรงงานในบางสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งในระยะหลังมานี้ รัฐบาลได้ออก
มาตรการที่เน้นเรื่องบุคลากรมากขึ้น 

(7) การพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนที่รวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่มาจากกลุ่มที่  
หนีผลกระทบจาก Trade War เนื่องจากกลุ่มนี้ต้องการเริ่มกระบวนการผลิตใหเ้ร็วที่สุด 

(8) การอำนวยความสะดวกโดยการให้บริการที ่ครบวงจรแบบ One Stop เนื ่องจากในปัจจุบัน     
นักลงทุนตอ้งเดินทางไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 

(9) เร่งจัดทำ FTA กับสหภาพยุโรป (European Union: EU) และการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่
ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans - Pacific Partnership: CPTPP)  

ท้ังน้ี หากเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามจะพบว่า นักลงทุนจีนเห็นว่าไทยมีจุดแข็งมากกว่าเวียดนามหลายด้านดังนี ้
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(1) พ้ืนที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของ CLMV ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีศักยภาพสูง อยู่
ใกล้ตลาดขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดีย และมีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีอยู่ล้อมรอบ 

(2) ตลาดมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประชากรเกือบ 70 ล้านคน  
(3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบห่วงโซ่อุปทานของประเทศครบครันและดีที่สุดในภูมิภาค 
(4) อุตสาหกรรมสนับสนุนครบวงจรที่สุดในภูมิภาค เป็นแหล่งวัตถุดิบของทุก tier  
(5) พื้นที่ EEC มีศักยภาพพร้อมรองรับการลงทุน เนื่องจากมีพื้นที่อุตสาหกรรมจำนวนมาก และมี 

โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่น ท่าเรือ สนามบิน รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 
(6) บุคลากรไทยได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ (แตร่ะยะหลังเริ่มขาดแคลน) 
(7) สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่นักลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ประกอบกับอัตราภาษีอากรเฉลี่ย

อยู่ในระดับต่ำ  
(8) สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่นักลงทุนทุกประเทศเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
(9) ชีวิตความเป็นอยู่ของต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย (Expatriate) อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งหากผู้ใด 

ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานในไทย ถือว่าผู้นั้นไดร้ับ Promotion  

 อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ การค้า และ 
การลงทุนในหลายประเทศชะลอตัวลง แต่เนื่องจากการลงทุนเป็นการวางแผนทางธุรกิจในระยะยาว การตัดสินใจจะ 
ลงทุนหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเพียงอย่างเดียว การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจ 
ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนในภาคอุตสาหกรรมชะลอออกไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียตามมา เช่น ผลดี- หลายบริษัทได้รับคำสั่งซื้อเพิ่ม เนื่องจากโรงงานในจีนไม่สามารถทำ
การผลิตได้ จึงต้องให้โรงงานในไทยทำการผลิตแทน ผลเสีย- บางอุตสาหกรรมในไทยขาดแคลนชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 
เนื่องจากโรงงานในจีนหยุดทำการผลิตชั่วคราว เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทุนของจีนในไทยในปี 2563 น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยหลังจากที่สถานการณ์เป็นปกติ 
แล้ว รัฐบาลจีนจะต้องเร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยการกระตุ้นการผลิต การจ้างงาน และการบริโภคภายในประเทศ 
ให้กลับมาแข็งแรงเสียก่อน นักลงทุนจีนจึงจะพิจารณาออกไปลงทุนนอกประเทศอีกครั้ง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 
คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนจีนในปีน้ี ได้แก่ ดิจิทัล ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบราง เช่น โครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทย - 
จีน ซึ่งเป็นโครงการลงทุนภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 เนื่องจาก
จีนมองว่าไทยมีความเหมาะสมในเชิงภูมิศาสตร์และการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์  สามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
กระจายสินค้าและบริการไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผ่านช่องทางการสร้างความเชื่อมโยงภายใต้โครงการ 
Belt and Road Initiatives (BRI) ของจีนได้ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีน 
และสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่น่าดึงดูดใจ จะทำให้นักลงทุนจีนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น     

_______________________________ 
 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
มีนาคม 2563 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2562 (บทสรปุผู้บริหาร) 

ขั้นคำขอสุทธิ 
ภาพรวม 

o ในปี 2562 มีนักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ทั ้งสิ ้น 227 โครงการ ในจำนวนนี้เป็นโครงการขยาย 203 
โครงการ และโครงการใหม่จำนวน 24 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 22.90 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั ้งหมด  
มีมูลค่าการลงทุนรวม 73,101.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 14.44 ของมลูค่าการลงทุนต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท) จำนวน 98 โครงการ หรือคิด
เป็นร้อยละ 43.17 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ ่นทั ้งหมด  
มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,543.51 ล้านบาท  ในขณะที่ มี
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) 
ขอร ับการส ่ ง เสร ิมการลงท ุนจำนวน 18 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 7.92 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด
มูลค่าการลงทุนรวม 41,024.64 ล้านบาท  

o โครงการส่วนใหญ่อยู ่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีจำนวน 100 โครงการ 
มูลค่าการลงทุนรวม 20,100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 44 กิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริม
มากเป็นอันดับหนึ่งในปี 2562 คือกิจการผลิตชิ ้นส่วน
ยานพาหนะมากท่ีสุด จำนวน 53 โครงการ โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 13,142.99 ล้านบาท 

o สาขาการลงทุนที ่มีจำนวนโครงการขอรับการส่งเสริม    
การลงทุนอันดับสอง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 44 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19 ซึ่งกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/
หรือ Digital Content มีจำนวนมากที ่ส ุด 8 โครงการ 
มูลค่าการลงทุน 34.26 ล้านบาท  

o สาขาการลงทุนที ่มีจำนวนโครงการขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนอันดับสามได้แก่ บริการและสาธารณูปโภค 
จำนวน 42 โครงการ ค ิดเป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 18.5  
โดยนักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 20 โครงการ 
มูลค่าการลงทุน 309.95 ล้านบาท รองลงมาได้แก่กิจการ
สนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment 
Support Office :TISO) จำนวน 13 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 3,433.52 ล้านบาท 

 
จำนวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 
227  

(22.90%) 
73,101.70 
(14.44%) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 

991 506,230 

 
 

เกษตรกรรม
และผลิตผล

จากการเกษตร
6%

แร่ เซรามิกส์
และโลหะขัน้

มูลฐาน
3%

อุตสาหกรรม
เบา
3%ผลิตภัณฑโ์ลหะ 

เครื่องจักร และ
อุปกรณข์นส่ง

44%

อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

19%

เคมีภัณฑ ์พลาสตกิ 
และกระดาษ

7%

กิจการบริการและ
สาธารณูปโภค

18%

การพัฒนา
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

0%

จ านวนโครงการทีข่อรับการส่งเสริมการลงทุน
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)

เกษตรกรรม
และผลิตผล

จาก
การเกษตร

5%

แร่ เซรามิกส์
และโลหะขัน้

มูลฐาน
5%

อุตสาหกรรม
เบา
2%

ผลิตภัณฑ์
โลหะ 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์

ขนส่ง
27%

อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า

และ
อิเล็กทรอนิกส์

42%

เคมีภัณฑ ์
พลาสตกิ และ

กระดาษ
5%

กิจการบริการ
และ

สาธารณูปโภค
10%

การพัฒนา
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

4%

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)

73



o เมื่อพิจารณาในแง่มูลค่าการลงทุน พบว่า สาขาที่มูลค่าการ
ลงทุนสูงที ่ส ุด คือ อุตสาหกรรมเครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าการลงทุนรวม 30,420.59 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.61 ทั้งนี้พบว่ากิจการผลิต Flexible 
Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed Circuit 
Board และ/หร ือ ช ิ ้นส ่วนท ี ่ม ีข ั ้นตอนการออกแบบ 
ลายวงจร มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคือ 9,523 ล้านบาท 
จำนวน 1 โครงการ รองลงมาได้แก่กิจการผลิต Hard Disk 
Drive ทั่วไป และ/หรือ ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ 
Base Plate หรือ Peripheral) มีมูลค่าการลงทุน 4,235.9 
ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ ลำดับสามได้แก่กิจการผลิต
อ ุ ป ก ร ณ ์ ส ่ ง  ( Emission) แ พร ่  ( Transmission) รั บ
(Reception) ม ีม ูลค ่าการลงท ุน 2,821.68 ล ้านบาท 
จำนวน 1 โครงการ  

o สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนรองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื ่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่าการลงทุนรวม 
20,100.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 ทั้งนีก้ิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานพาหนะ มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคือ 13,142.98 
ล้านบาท จำนวน 53 โครงการ รองลงมาได้แก่ กิจการผลิต
เคร ื ่องจ ักร อุปกรณ์หร ือช ิ ้นส ่วน มีม ูลค ่าการลงทุน 
3,154.81 ล้านบาท จำนวน 17 โครงการ และลำดับสาม
ได้แก่ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ ้นส่วนโลหะ
มูลค่าการลงทุน 1,845.61 ล้านบาท จำนวน 16 โครงการ 

o สาขาการลงท ุนท ี ่ม ีม ูลค ่าส ูง เป ็นอันด ับสาม ได ้แก่   
บร ิการและสาธารณ ูปโภค  ม ีม ูลค ่าการลงท ุนรวม 
7,547.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.32  กิจการที่มีมูลค่า
การลงทุนสูงสุด คือ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
( Trade and Investment Support Office: TISO)  
มีมูลค่าการลงทุน 3,433.52 ล้านบาท จำนวน 13 โครงการ 
รองลงมาได้แก่กิจการโรงแรม มูลค่าการลงทุน 2,000 ล้าน
บาท จำนวน 1 โครงการ และลำดับสามได้แก่กิจการ
พัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม มีมูลค่าการลงทุน 
1,495 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์

โทรคมนาคม 
36 30,386.34 

อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน 

56 13,897.42 

อุตสาหกรรมการเกษตรและ
แปรรูปอาหาร 

13 3,669.27 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ ์

13 3,570.95 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 3,100.80 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 2,000.00 

อุตสาหกรรมการแพทย์ 5 724.55 

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ 

3 109.00 

อุตสาหกรรมดิจิทัล 8 34.26 

รวมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 137 57,492.59 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในแง่ของโครงการ พบว่าเป็นกิจการในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนมากที่สุดจำนวน 56 โครงการ คิดเป็น
มูลค่ารวม 13,897.42 ล้านบาท  

o รองลงมาเป็นก ิจการในอุตสาหกรรมเคร ื ่องใช ้ ไฟฟ้า 
อิเล ็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 36 
โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 30,386.34 ล ้านบาท  
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตชิ ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์อ ื ่นๆ อ ันด ับสามได ้แก ่อ ุตสาหกรรม
การเกษตรและแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ซึ่งมี จำนวน 13 โครงการเท่ากัน 

o ในแง ่ม ูลค ่าโครงการ อุตสาหกรรมเคร ื ่องใช้ไฟฟ้า 
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  แ ล ะ อ ุ ป ก ร ณ ์ โ ท ร ค ม น า ค ม  
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
30,386.34 ล้านบาท โดยกิจการผลิต Flexible Printed 
Circuit และ/หร ื อ  Multi Layer Printed Circuit Board 
และ/หรือ ชิ้นส่วนที่มีขั้นตอนการออกแบบลายวงจร มีการ
ลงทุนมูลค่าสูงที่สุดคือ 9,523 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ 
รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีมูลค่า
การลงทุน 13,897.42 ล้านบาท โดยเป็นกิจการผลิตชิ้นส่วน 

 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในปี 2562 

เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 137 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 60.35 ของจำนวนโครงการจากญี่ปุ่นที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 
57,492.59 ล้านบาท  
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ยานพาหนะ มากที่สุด จำนวน 53 โครงการ อันดับสามได้แก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร จำนวน 13 โครงการ 
มูลค่าการลงทุนสูงสุดรวม 3,669.27 ล้านบาท โดยกิจการผลิต
หร ือถนอมอาหาร เคร ื ่องด ื ่ม ว ัตถ ุ เจ ือปนอาหาร (Food 
Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) มีมูคค่า
การลงทุนสูงสุดรวม 2,050.76 ล้านบาท 

 

 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 

o ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ ่นลงทุนในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 126 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 55.50 ของโครงการลงทุนจากญี ่ปุ ่นทั ้งหมดที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีม ูลค่าการลงทุนรวม 
52,291.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.53 ของมูลค่า
การลงทุนจากญี ่ปุ ่นทั ้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู ่ในพื ้นที่
จังหวัดชลบุรีและระยอง 

 

  
ขั้นอนุมัต ิ

ภาพรวม 

o ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากญี ่ป ุ ่นได้ร ับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 217 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
24.77 ของโครงการลงท ุนจากต ่ างชาต ิท ั ้ งหมด  
ในจำนวนนี้มีมูลค่าการลงทุนรวม 88,067 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 31.24 ของการลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด เป็นโครงการขยาย
จำนวน 175 โครงการและเป็นโครงการใหม่จำนวน 42 
โครงการ   

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท) จำนวน 
96 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.23 ของโครงการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน   
โดยมีมูลค่าการลงทุน 1,625.07 ล้านบาท  ในขณะที ่มี
โครงการขนาดใหญ่ (มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 
58,192.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.08 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด โดยโครงการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุดเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมูลค่าการลงทุน 
18,476 ล้านบาท 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2562 
ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
36.40 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม
การลงท ุนท ั ้ งหมด   โดยเป ็นก ิจการผล ิตช ิ ้นส ่วน
ยานพาหนะ จำนวน 41 โครงการ และเป็นประเภทกิจการ
ที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในปี 
2562  ตามมาด้วยกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้ง 

 
จำนวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น 
217 

(24.77%) 
88,067  

(31.24%) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

876 281,873 

ชิ ้นส่วนโลหะ จำนวน 16 โครงการ อันดับสามได้แก่
กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน และ/หรือ 
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ จำนวน 14 โครงการ 

o สาขาที ่น ักลงทุนญี ่ปุ่นได ้ร ับการส่งเสร ิมการลงทุน
รองลงมา ได้แก่ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.66  
ของโครงการการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมด โดยมีมูลค่าการ
ลงท ุน 6,915.67 ล ้านบาท ส ่วนใหญ่เป ็นก ิจการ
ศ ูนย ์กลางธ ุ รก ิจระหว ่างประเทศ (International 
Business Center: IBC) จำนวน 17 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 398.41 ล้านบาท รองลงมาได้แก่กิจการสนับสนุน
ก า รค ้ า แล ะกา รล งท ุ น  ( Trade and Investment 
Support Office: TISO) จำนวน 13 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 1,624.21 ล้านบาท  

o สาขาที่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเป็น
อันด ับสามได้แก่อ ุตสาหกรรมเคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 44 โครงการ มูลค่าการลงทุน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.28 ของโครงการการลงทุน
จากญี ่ปุ ่นทั ้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุน 19,520.88  
ล้านบาท  

75



o ในแง่มูลค่าการลงทุน สาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื ่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง โดยมี
มูลค่าการลงทุน 26,535.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.41 
ของมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้อนุมัติการส่งเสริมการ
ลงทุนทั ้งหมด ซึ ่งกิจการที ่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 41 โครงการ มูลค่า
การลงทุน 18,239.79 ล้านบาท 

o สำหรับสาขาการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับ
รองลงมา ได้แก่ เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มีมูลค่า
การลงทุนรวม 22,495.67 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 25.54  
โดยกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เป็นประเภทกิจการที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงสุดมีมูลค่าการลงทุน 18,476 ล้านบาท 
จำนวน 1 โครงการ 

o สาขาการลงทุนที ่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับที่สาม 
ได้แก่อุตสาหกรรมเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
มีมูลค่าการลงทุน 19,520.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
22.17  โดยก ิจการผล ิตช ิ ้ นส ่ วนและหร ื ออ ุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประเภทกิจการที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุด รวม 16,220.88 ล้านบาท จำนวน 18 โครงการ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามโนบายของรัฐบาล 
o โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใน

ปี 2562 เป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 129 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.44 ของจำนวนโครงการจาก
ญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด และมีมูลค่า
การลงทุนรวมสูงถึง 76,539.89 ล้านบาท  

o ในแง่ของจำนวนโครงการ พบว่าเป็นกิจการในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนมากที่สุดจำนวน 42 โครงการ คิดเป็น
มูลค่ารวม 21,369.79 ล้านบาท รองลงมาเป็นกิจการ 
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม จำนวน 34 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 
19,465.97 ล้านบาท อันดับสามได้แก่อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีและเคมีภัณฑ์ซึ ่งมี จำนวน 16 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุนรวม 22,080.87 ล้านบาท 

o ในแง่มูลค่าโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ 
22,080.86 ล้านบาท โดยกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
มีการลงทุนมูลค่าสูงสุดคือ 18,476 ล้านบาท  

 

 

 

 

จำนวน 1 โครงการ รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน มีมูลค่าการลงทุน 21,369.79 ล้านบาท โดยมีกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคือ 18,239.79 
ล้านบาท จำนวน 41 โครงการ อันดับสามได้แก่ อุตสาหกรรม
เครื ่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม  
มีมูลค่าการลงทุน 19,465.97 ล้านบาท โดยมีกิจการผลิต
ชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการลงทุนมูลค่าสูง
ที่สุดคือ 16,220.88 ล้านบาท จำนวน 16 โครงการ 

 

 

เกษตรกรรม
และผลิตผล

จาก
การเกษตร

8%

แร่ เซรามิกส์
และโลหะขัน้

มูลฐาน
2%

อุตสาหกรรม
เบา
3%

ผลิตภัณฑโ์ลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณข์นส่ง

36%

อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

20%

เคมีภัณฑ ์พลาสตกิ 
และกระดาษ

9%

กิจการบริการและ
สาธารณูปโภค

22%

การพัฒนา
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

0%

จ านวนโครงการทีข่อรับการส่งเสริมการลงทุน
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)

เกษตรกรรมและ
ผลิตผลจาก
การเกษตร

6%

แร่ เซรามิกส ์และ
โลหะขัน้มูลฐาน

3%

อุตสาหกรรม
เบา
2%

ผลิตภัณฑโ์ลหะ 
เครื่องจักร และ
อุปกรณข์นส่ง

30%

อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

22%

เคมีภัณฑ ์
พลาสตกิ และ

กระดาษ
26%

กิจการบริการและ
สาธารณูปโภค

8%

การพัฒนา
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

3%

มูลค่าการอนุมัตส่ิงเสริมการลงทุน
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน)
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ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม 

o โครงการจากญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติคาดว่าจะมีการส่งออกสร้าง
รายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 150,190 ล้านบาท  อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้
จากการส่งออกมากที่ส ุด คือ 72,621.32 ล้านบาทต่อปี  
คิดเป ็นร ้อยละ 48.35 ของรายได ้จากการส ่งออกที่
คาดการณ์ท ั ้ งหมด  รองลงมาเป ็นผล ิตภ ัณฑ์ โลหะ 
เครื ่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ซึ ่งคาดว่าจะก่อให้เกิด
รายได้จากการส่งออกปีละ 36,478 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 24.29 ของรายได้จากการส่งออกท้ังหมด 

o โครงการที ่ได้ร ับอนุมัติจะใช้ว ัตถุดิบในประเทศคิดเป็น  
มูลค่า 154,465 ล้านบาทต่อปี โดยสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งใช้วัตถุดิบในประเทศมากที่สุด 
คิดเป็นมูลค่า 27,990 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.16  
รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
คิดเป็นมูลค่า 22,543 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ คิดเป็น
ร้อยละ 14.57 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o ในปี 2562 ญี่ปุ ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 
93 โครงการ มูลค่าการลงทุน 51,595.11 ล้านบาท โดยมี
โครงการกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในจังหวัดระยอง 
ลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคือ 18,476 
ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ 

o ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ ่นลงทุนในเขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 126 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
55.51 ของโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ
ส ่งเสร ิมการลงท ุน ม ีม ูลค ่าการลงท ุนรวม 52,291.2  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.53 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ญี่ปุ่นทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

o มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพื ้นที ่ 20 จังหวัดที ่มีรายได้ต่ำ 3 โครงการ คือ  
1. กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟต์สถาร์ช) ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 2. กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ หรือขยะหรือ
ของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดชัยภูมิ และ 
3. กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับโทรคมนาคมอื่นๆ 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ ์

16 22,080.87 

อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน 

42 21,369.79 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์

โทรคมนาคม 
34 19,465.97 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 

4 5,955.80 

อุตสาหกรรมการเกษตรและ
แปรรูปอาหาร 

15 5,490.4 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 1,300.00 

อุตสาหกรรมการแพทย์ 6 771.45 

อุตสาหกรรมดิจิทัล 10 54.91 

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ 

1 50.70 

รวมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 129 76,539.89 
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ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในปี 2562 
 1. การลงทุนในต่างประเทศของญี่ปุ่น 

 จากข้อมูลสถิติการลงทุนของญี่ปุ่น (Balance of Payments Basis) ที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ดำเนินการ
ร่วมกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) 1 พบว่าในปี 2562 ญี่ปุ่นลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Net Outflow) 
มูลค่าทั้งสิ้น 246,780 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.06 จากปี 2561 ที่มีมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
159,147 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยยุโรปเป็นแหล่งรองรับการลงทุนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น มีมูลค่าเงินลงทุน 110,201 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ เอเชีย ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ แต่หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่
นักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 47,997 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19.4 ของมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดของญี่ปุ ่น สำหรับประเทศในเอเชีย พบว่า ในปี 2562 
สิงคโปร์เป็นแหล่งรองรับการลงทุนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 15,686 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา 
คือ จีน มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 14,063 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันดับที่ 3 ได้แก่ อินโดนีเซีย มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 8,242 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยอยู่ในอันดับที่ 4 มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 5,094 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 หากแบ่งตามกลุ ่มอุตสาหกรรม จากสถิติพบว่าในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 25622 ญี ่ปุ ่นลงทุน 
ในต่างประเทศในสาขาการผลิต (Manufacturing) มูลค่าเงินลงทุน 115,119 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 
65.3 โดยเป็นการลงทุนในสาขาเคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์มากที่สุด มูลค่าเงินลงทุน 64,001 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมาได้แก่สาขาอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่าเงินลงทุน 16,990 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันดับสามได้แก่ สาขาเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า มูลค่าเงินลงทุน 12,119 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ในส่วนสาขาที่ไม่ใช่การผลิต (Non-manufacturing) พบว่า ญี่ปุ่นมีการลงทุน 61,122 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเป็นร้อยละ 34.7 ของการลงทุนในต่างประเทศของญี่ปุ่นทั้งหมด โดยเป็นการลงทุนในสาขาการเงินและประกันภัย
มากที่สุด มูลค่า 29,497 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่สาขาค้าปลีกและค้าส่ง มูลค่าเงินลงทุน 12,054  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันดับสาม ได้แก่ สาขาเหมืองแร่ มูลค่าเงินลงทุน 7,165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 2. ภาวะการลงทุนญี่ปุ่นในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย3 พบว่าเงินลงทุนโดยตรงสุทธิของญี่ปุ่นในไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 55,741.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67.30 จากปี 2561 ที่มเีงินลงทุนจากญี่ปุ่นอยู่ที่ 170,506.57 ล้านบาท  

 
เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากญี่ปุ่นในปี 2562 (ล้านบาท) 

 

2561 
(รวม) 

2562 
Q1 

ม.ค. – มี.ค. 
Q2 

เม.ย. – มิ.ย. 
Q3 

(ก.ค. – ก.ย.) 
Q4 

(ต.ค. – ธ.ค.) 
รวม 

170,506.57 50,415.05 1,362.67 4,969.50 -1,005.46 55,741.75 
 
หมายเหตุ เป็นข้อมูลการลงทุนฯ  ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ  โดยตัวเลขบวก หมายถึง มีการลงทุนเพิ่ม (ไม่ว่าจะในรูปของการลงทุนในทุนเรือน
หุ้น  กำไรที่นำกลับมาลงทุน  หรือการกู้ยืมจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ) สูงกว่าการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วนการถือหุ้น  การถอนเงิน
ลงทุน การประสบผลขาดทุนของธุรกิจในเครือหรือสาขาในประเทศไทยหรือการจ่ายเงินปันผลสูงกว่ากำไรในงวดนั้น ๆ หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือใน
ต่างประเทศ)  ขณะที่ตัวเลขติดลบ  หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ำกว่าการลดการลงทุน 

 
1 เผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organisation: JETRO) 
2 ในช่วงการจัดทำรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงนี้ JETRO เผยแพรส่ถิติเงินลงทุนไหลเขา้และไหลออก จำแนกเป็นรายอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่นเพียง 3 ไตรมาส (มกราคม - กันยายน 2562) เท่านั้น 
3 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 78



 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2563 
 
 3. ภาวะการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

  ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 227 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
73,101.70 ล้านบาท  ซึ่งหากพิจารณาในแง่จำนวนโครงการ ญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ของไทยในปี 2562    
โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.90 ของโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มูลค่าโครงการจากญี่ปุ่น
ตกไปอยู่ในอันดับสองรองจากจีน ซึ่งยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการขนส่งทางราง มูลค่ากว่า 160,000 ล้านบาท 
  สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งยังคงเป็นสาขาที่นักลงทุนญี่ปุ่นลงทุนมากที่สุด ทั้งในแง่
จำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุน (จำนวนโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 และมูลค่าการลงทุนคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 42) โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
  การลงทุนของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท) ขณะที่มีโครงการขนาดใหญ่ 
(มูลค่า 1,000 ล้านบาทข้ึนไป) ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 18 โครงการ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไม่มีโครงการมูลค่า 
10,000 ล้านบาทขึ้นไปยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จึงเป็นผลให้มูลค่าการลงทุนในภาพรวมลดลงร้อยละ 1.76 
รวมถึงจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนลดลงก็มีจำนวนลดลงเล็กน้อยจากปี 2561  

  ญี่ปุ่นยังคงให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื ่อง สอดคล้องกับข้อมูลโครงการการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของนักลงทุนญี่ปุ่น  
ที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในลำดับหนึ่งในแง่
ของมูลค่าการลงทุน (จำนวน 36 โครงการ มูลค่าการลงทุน 30,386.33 ล้านบาท) และอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนมีมูลค่าการลงทุนอยู่ในอันดับสอง (จำนวน 56 โครงการ มูลค่าการลงทุน 13,897.41 ล้านบาท)  

  ในปี 2562 หากพิจารณาในแง่พ้ืนที ่พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จำนวน 93 โครงการ โดยมีการลงทุนขนาดใหญ่ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จำนวน 1 โครงการในพื้นที่
จังหวัดระยอง มีมูลค่าการลงทุน 18,476 ล้านบาท ทั้งนี้4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  (สกพอ.) คาดการณ์ว่าการขยายการลงทุนในโครงการอีอีซี จะทำให้การลงทุนภาพรวมของประเทศขยายตัวได้
ประมาณ ร้อยละ 10 ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนโครงการสร้างพ้ืนฐาน 5 โครงการหลัก ซึ่งได้รับการผลักดันตาม
แผนระยะที่ 2 ของการพัฒนาอีอีซี ทั้งนี้สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของกรม

 
4 ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เข้าถึงข้อมูลเมือ่วันท่ี 21 มีนาคม 2563 
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พัฒนาธุรกิจการค้า5 ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิงหาคม 2562 พบว่า การลงทุนของต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย (ถือหุ้นไม่
เกินร้อยละ 49.99%) มีมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 752,780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.66 ของมูลค่าทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด โดยมี ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 375,907 ล้านบาท รองลงมาได้แก่จีน  
มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 67,872 ล้านบาท ลำดับสามได้แก่สิงคโปร์ มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 42,358 ล้านบาท และลำดับที่สี่
ได้แก่สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 27,908 ล้านบาท ตามลำดับ และในปี 2562 มีนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนใน
พ้ืนที่ 20 จังหวัดฯเพ่ิมข้ึน 3 โครงการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด จากที่ไม่มีการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าวใน
ปี 2561  

4. แนวโน้มการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 

จากผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 25626 
ของคณะสำรวจเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB) ได้ทำการสำรวจในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562  
พบว่ามีบริษัทญี ่ปุ ่นที ่เป ็นสมาชิกตอบแบบสอบถามทั ้งสิ ้น 595 ราย จากทั ้งหมด 1,750 ราย บริษัทที ่ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 307 บริษัท ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร/อุตสาหกรรมสิ ่งทอ/
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์/เหล็กและโลหะอ่ืนที ่ไม่ใช่เหล็ก/เครื ่องจักรทั ่วไป/เครื ่องจักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่ง/อื่นๆ และอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 288 บริษัท ได้แก่ บริษัทการค้า/ค้าปลีก/การเงิน 
ประกันภัยและหลักทรัพย/์ก่อสร้างและงานวิศวกรรม/การขนส่งและการสื่อสาร/อ่ืนๆ 
 ผลการสำรวจโดยการใช้ดัชนีแนวโน้มทางเศรษฐกิจ (Diffusion Index: DI) ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงการเปรียบเทียบ
ความเชื่อมั่นของบริษัทต่อสภาพธุรกิจในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังกับช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อน
หน้านั้น โดยสามารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 

▪ ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจในไทยติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2562 จนถึงครึ่งแรกของปี 2563 เป็นผล
มาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงการแข็งค่า
ของเงินบาท  

▪ บริษัทส่วนใหญ่ระบุว่าสภาพธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2562 ปรับตัวลดลงจากหลายปัจจัย ทั้งนี้มีแนวโน้ม
ว่าในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2563 จะปรับตัวดีขึ้น เป็นผลมาจากปัจจัยสงครามการค้าสหรัฐและจีนที่ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ทั้งนี้การสำรวจเกิดข้ึนก่อนการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทำให้ไม่มีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้คาดการณ์แนวโน้มดัชนี
ในช่วงครึ่งแรกของ ปี 2563 

▪ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งหรือยานยนต์ของไทยลดลงอย่างมาก และส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่าง อุตสาหกรรมเหล็ก เคมีภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 

▪ ผลสำรวจเรื่องโรงงานและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิต พบว่า บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยร้อยละ 33 
จะลงทุนลดลง ในขณะที่ร้อยละ 20 จะลงทุนเพิ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
ทดแทนเครื่องจักรเดิม  

▪ ผลสำรวจเรื่องแหล่งจัดหาชิ้นส่วนและวัตถุดิบ พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.3 ใช้วัตถุดิบภายใน
ภูมิภาคอาเซียน ในจำนวนนี้เป็นชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากภายในประเทศไทย ร้อยละ 53.3 ทั้งนี้คาดการณ์
ว่าในปี 2563 บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยจะใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากประเทศไทยใกล้เคียงกับปี 2562
ร้อยละ 53.2 

▪ บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยมองว่าตลาดส่งออกจากไทยที่มีศักยภาพในอนาคต ได้แก่ เวียดนาม 
(ร้อยละ 46) รองลงมาคือ อินเดีย (ร้อยละ 32) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 29) เมียนมา (ร้อยละ 24) และญี่ปุ่น 
(ร้อยละ 18) ตามลำดับ โดยมีบริษัท ร้อยละ 24 ที่ระบุว่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2563 จะฟ้ืน
ตัวดีขึน้ 

 
5 ข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2563 
6 ข้อมูลโดย คณะสำรวจเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB)  ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 80



▪ ผลสำรวจด้านประเด็นปัญหาด้านการบริหารองค์กร พบว่าบริษัทญี่ปุ่นในไทยแสดงความกังวลในเรื่องการ
แข่งขันในประเทศที ่ร ุนแรงขึ ้น รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที ่เพิ ่มสูงขึ ้น ขณะที ่อุปสงค์
ภายในประเทศของไทยลดลง ทั้งนี้หากพิจารณาปัญหาด้านการบริหารองค์กรแยกตามอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภทพบว่า บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเห็นว่าปัญหาการขาดแคลนวิศวกรเป็นปัญหาสำคัญ  
(ร้อยละ 41) รองลงมาได้แก่ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ่ยน (ร้อยละ 34) ในขณะที ่บริษัทใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาการย้ายงานของพนักงาน (ร้อยละ 23) รองลงมาได้แก่การ
ขาดแคลนบุคลากรระดับผู้จัดการในสายงานธุรการ (ร้อยละ 20) 

▪ ประเด็นเรื่องข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย พบว่าหลายบริษัทต้องการให้รัฐบาลไทยส่งเสริมมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
และปรับปรุงระบบและการบังคับใช้ระบบศุลกากรและพิธีการศุลกากร รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของ
อัตราแลกเปลี่ยน 

▪ ผลสำรวจเรื่องการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการลงทุน พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงการปรับปรุงความ
สะดวกในการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า และส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภค  

▪ ผลการสำรวจเรื่องมาตรการไทยแลนด์พลัส (Thailand Plus) พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมถึงการผ่อนปรนเงื่อนไขในการออกวีซ่า
และใบอนุญาตทำงาน และต้องการให้มีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรปรวมถึงเข้าร่วม
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) 

▪ ผลสำรวจเรื่องความสนใจที่มีต่อการลงทุนภายในพ้ืนที่ EEC พบว่า บริษัทร้อยละ 23 มีความสนใจจะเข้า
ไปลงทุนในพ้ืนที่ EEC ในขณะที่บริษัทร้อยละ 39 ยังไม่มีการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในพ้ืนที่ EEC และบริษัท
ร้อยละ 38 ไม่สนใจที่จะลงทุนในพื้นท่ี EEC ทั้งนี้ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับนโยบาย EEC พบว่า
บริษัทญี่ปุ่นต้องการให้มีการปรับปรุงนโยบายอีอีซีในหลายด้าน เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี การเพ่ิม
ความรวดเร็วในกระบวนการนำเข้า/ส่งออก การผ่อนปรนกฎระเบียบและการลดความซับซ้อนในการ
ดำเนินกระบวนการต่างๆ เช่น การพิจารณาคำขอและการยื่นขออนุญาต เป็นต้น 

ปัจจัยบวกด้านการลงทุนในปี 2563 

▪ สำนักงานฯ มีนโยบายในการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายด้านเพื ่อเร่งรัดการลงทุน  เช่น
มาตรการ Thailand Plus  ที ่เพิ ่มสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเง ินได้นิติบ ุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี  
แก่โครงการการลงทุนขนาดใหญ่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีที่ปรับปรุงใหม่โดยให้โครงการที่
ลงทุนในอีอีซีสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 3 ปี หรือยกเว้น 2 ปี)  

▪ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เช่น โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช ื ่อมโยงสนามบินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม  มาบตาพุด และ 
ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนเป้าหมายให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ 
EEC มากขึน้ 

▪ การที ่ไทยแสดงความสนใจเข ้าร ่วมเป็นสมาชิกภาคีความตกลงหุ ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื ้นแปซ ิฟิก 
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP)  ที่มีประเทศ
สมาชิก ได้แก่ ญี่ปุ ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และ
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เว ียดนาม จะส่งผลดีต ่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเนื ่องจากสามารถสร้าง Supply Chain ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในภาคพ้ืนแปซิฟิกอย่างเข้มแข็ง  

ปัจจัยลบด้านการลงทุนในปี 2563 

▪ ผลกระทบจากเศรษฐกิจญี ่ป ุ ่น รวมถึงปัญหาจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Disruption) เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 

▪ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะชะลอตัวในปี 2563 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชน  รวมถึงการบริโภค
ภายในประเทศ 

▪ ผลกระทบจากสงครามการค้า ส่งผลให้การค้าทั่วโลกมีการชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดการเงิน อัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตราจะได้รับผลกระทบรุนแรงและมีความผันผวนสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย 

▪ แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในอาเซียนที่มีศักยภาพด้านการขยายตัวของตลาดในประเทศ 
และการมีแรงงานค่าแรงต่ำจำนวนมาก  

 

 

 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
มีนาคม 2563 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากไต้หวันในประเทศไทยในปี 2562 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ขั้นค าขอสุทธิ 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก

ไต้หวันในปี 2562 มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น 
76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.67 ของโครงการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 20,087.18 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.97 ของมูลค่าการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 27 โครงการ หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.53 ของโครงการลงทุนจากไต้หวัน
ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 501.18 ล้านบาท ในขณะที่
มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป) จ านวน 5 โครงการ ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 49.86 ของมูลค่าการลงทุน
จากไต้หวันทั้งหมด  

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 34 โครงการ (ร้อยละ 44.74) โดย
อุตสาหกรรมย่อยอยู่ ในกิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงานจ านวน 6 
โครงการ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 3 โครงการ เท่ากับกิจการให้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล  และอุตสาหกรรมที่ ได้รับส่ง เสริม
รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง จ านวน 15 โครงการ (ร้อยละ 19.74) โดย
อุตสาหกรรมย่อยอยู่ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้ง
ชิ้นส่วนโลหะมากที่สุด 10 โครงการ 

o อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น สู ง ที่ สุ ด  คื อ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 13,777.11 
ล้านบาท (ร้อยละ 68.59) รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร มูลค่า 1,969.06 ล้านบาท 
(ร้อยละ 9.8) เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ มูลค่า 
1,788.01 ล้านบาท (ร้อยละ 8.9) และผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 1,651.64 ล้านบาท 
(ร้อยละ 8.22) ตามล าดับ 

 จ านวนโครงการ มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ไต้หวัน 76 
(ร้อยละ 7.67) 

20,087.18  
(ร้อยละ 3.97) 

ต่างชาติ
ทั้งหมด 991 506,230.42 

     จ านวนโครงการขอรับการส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม 

เกษตร    

เหม องแร่   

อุตเบา9 

โลหะ 
เคร  องจักร 

2         
E&E 45%

เคม ภั    
   

บริการ   

             

            มูลค่าขอรับการส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม  

เกษตร 9 
เหม องแร่    
อุต เบา   

โลหะ 
เคร  องจักร 8        E&E 68%

เคม ภั    9 บริการ   

 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 8 100.1 
การแพทย์ - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 7 1,548 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน - - 

เทคโนโลยีชีวภาพ - - 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

26 13,677 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 4 241.6 
การท่องเที่ยว - - 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 8 1.969.1 

รวมทั้งสิ้น 53 17,535.8 
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     อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล 
จ านวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.74 ของจ านวน
โครงการจากไต้หวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมี
มูลค่าการลงทุนรวม 17,535.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
87.29 ของปริมาณเงินลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด 

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 26 โครงการ เป็นกิจการผลิต
ชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงาน
มากที่สุด (6 โครงการ) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
และอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร จ านวน
อุตสาหกรรมละ 8 โครงการเท่ากัน  

o ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าเงินลงทุน จะพบว่าอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีเงินลงทุนมากที่สุด 
13,677 ล้านบาท ตามด้วยการเกษตรและแปรรูป 
1,969.1 ล้านบาท และปิโตรและเคมีภัณฑ์ 1,548 ล้าน
บาท ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ ้นท  เป้าหมาย      
o มีโครงการลงทุนจากไต้หวันที่ยื่นขอส่งเสริมในเขตพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรม จ านวน 21 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
27.63 ของโครงการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวม 3,958.3 ล้านบาท
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ไม่มี
โครงการลงทุนจากไต้หวันที่ยื่นขอส่งเสริมในพ้ืนที่ 20 จังหวัด
ที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 

o มีโครงการจากไต้หวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในพ้ืนที่ EEC 
จ านวน 41 โครงการ มูลค่ารวม 15,008.7 ล้านบาท 
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ขั้นอนุมัติ 
ภาพรวม  
o โครงการลงทุนโดยตรงจากไต้หวันที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม

การลงทุนทั้งสิ้น 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.37 ของ
โครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน
รวม 28,381.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.07 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการลงทุนขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) 
จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 543.79 
ล้านบาท หรือร้อยละ 48.94 ของโครงการลงทุนจาก
ไต้หวันทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ โครงการขนาดกลาง 
(มูลค่า 100-499 ล้านบาท) จ านวน 14 โครงการ มูลค่า
การลงทุน 3,709.48 ล้านบาท (ร้อยละ 13.07) ในขณะที่
มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป) ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน 4 
โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 22,372.08 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 78.82 ของมูลค่าการลงทุนจากไต้หวัน
ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงสุดเป็นกิจการผลิตโพลีคาร์บอเนตเรซิ่น 

(Polycarbonate Resin) มูลค่า 18,476 ล้านบาท 
o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ขนส่ง 14 โครงการ (ร้อยละ 29.79) โดยเป็นกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ จ านวน 7 โครงการ 
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ 
จ านวน 8 โครงการ เท่ากันกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 17)  

o ในแง่มูลค่าการลงทุน อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูง
ที่สุด คือ เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ มูลค่ารวม 
19,969.69 ล้านบาท (ร้อยละ 70.37) โดยในอุตสาหกรรม
ย่อยจะอยู่ ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ
อุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 3,871.12 ล้านบาท (ร้อยละ 
13 .63) และเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
มูลค่า 2,038.24 ล้านบาท (ร้อยละ 7.18)  
 

 
 
 
 
 
 

 จ านวนโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

     ไต้หวัน 
47  

(ร้อยละ 5.37) 
28,381.8 

(ร้อยละ 10.07) 
ต่างชาติ
ทั้งหมด 

876 281,872.73 

       

       
      จ านวนโครงการได้รับการส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม 

เกษตร    

เหม องแร่ 
2 

อุต เบา 8 โลหะ 
เคร  องจักร 

          

E&E 17%

เคม ภั    
 7 บริการ    

 

          

    มูลค่าโครงการท  ได้รับอนุมัติส่งเสริม แยกรายอุตสาหกรรม 

เกษตร 7 

อุตเบา   

โลหะ เคร  องจักร 
7      

E&E 14%

เคม ภั    
7  

เหม องแร่   
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 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล 
จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.06 ของจ านวน
โครงการจากไต้หวันทีไ่ดร้ับการอนุมัตสิ่งเสริมทั้งหมด และ
มีมูลค่าการลงทุนรวม 26,320.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
92.73 ของปริมาณเงินลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด 

o จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย อันดับ 1 เป็นอุตสาหกรรมปิโตรและเคมีภัณฑ์ 
จ านวน 8 โครงการ โดยอยู่ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม มากที่สุด 5 โครงการ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายอันดับที่  2  คือ อุตสาหกรรม
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 6 โครงการ โดยเป็นกิจการ
ผลิตหรือถนอมอาหารมากที่ สุ ด  3 โครงการ และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอันดับที่ 3 คือเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 5 โครงการ  

o หากพิจารณามูลค่าเงินลงทุน จะพบว่า อุตสาหกรรมปิโตร
และเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุด 
19 ,969 .7 ล้ านบาท ตามด้วย เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 3,831.2 ล้านบาท การเกษตรและแปรรูป
อาหาร 2,038.2 ล้านบาท  และยานยนต์และชิ้นส่วน 
441.1 ล้านบาท ตามล าดับ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 3 39.9 
การแพทย์ - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 8 19,969.7 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน - - 
เทคโนโลยีชีวภาพ - - 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

5 3,831.2 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 2 441.1 
การท่องเที่ยว - - 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 6 2,038.2 

รวมทั้งสิ้น 24 26,320.1 

     

 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพ ้นท  เป้าหมาย  

o มีโครงการลงทุนจากไต้หวันในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.18 ของโครงการ
ลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม มีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 22,959.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.90 ของ
มูลค่าการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ภาค
ตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี 

o โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมภายใต้นโยบายระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีจ านวน 1 โครงการ มูลค่า
การลงทุน 18,476 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.10 ของ
มูลค่าการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม ใน
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 

o โครงการลงทุนจากไต้หวันที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในพ้ืนที่ 20 
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ ามีจ านวน 1 โครงการ ในกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 
มูลค่า 160 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ 

o โครงการลงทุนจากไต้หวันที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในพ้ืนที่ EEC 
มีจ านวน 22 โครงการ มีมูลค่ารวม 24,486.50 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 86.27 ของมูลค่าการลงทุนจากไต้หวันทั้งหมด 
ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร โลหะ และอุปกรณ์
ขนส่ง ได้แก่ 

- จังหวัดระยอง 5 โครงการ มูลค่า 19,008.10 ล้านบาท 
- จังหวัดชลบุรี 11 โครงการ มูลค่า 2,500.30 ล้านบาท 
- จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 โครงการ มูลค่า 2,978.10 ล้านบาท 

     ประโยชน ของโครงการท  ได้รับอนุมัติส่งเสริม 
o โครงการไต้หวันที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจะมีการ

ส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 39,171.6 ล้านบาท 
โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จะ
ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกมากที่สุด 16,830.1 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.96 ของรายได้จากการส่งออกต่างประเทศ
ที่คาดการณ์ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ เคมีภัณฑ์ พลาสติกและ
กระดาษ มีการส่งออกสร้างรายได้ปีละ 12,946.3 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 33.05 และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ปีละ 5,002.3 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 12.77 
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o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมจะใช้วัตถุดิบในประเทศคิด

เป็นมูลค่า 17,855.6 ล้านบาทต่อปี โดยอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ ใช้วัตถุดิบมากเป็นอันดับ 
1 คิดเป็นมูลค่า 10,266.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.49 
ของโครงการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัตถุดิบ
คิดเป็นมูลค่า 3,131.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.54 
ของโครงการที่ ใช้ วัตถุ ดิบในประเทศทั้ งหมด  และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง ใช้วัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 2.902.9 ล้านบาทต่อปี 
(ร้อยละ 16.25) 
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 ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของไต้หวันในปี 2562 
1. การลงทุนจากต่างประเทศในไต้หวัน     
 กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (Ministry of Economic Affairs) รายงานว่าในปี 2562 มีจ านวนโครงการลงทุน

ที่ได้รับอนุมัติในไต้หวันทั้งสิ้น 4,118 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 11.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2561 ในแง่ของจ านวนโครงการ ร้อยละ 13.73 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ลดลงในแง่
ของมูลค่าการลงทุน ร้อยละ 2.14 ในส่วนของการลงทุนจากจีน มีจ านวนโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติในไต้หวันทั้งสิ้น 
143 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ในแง่ของจ านวนโครงการ ร้อยละ 1.42 
แต่ลดลงในแง่ของมูลค่าการลงทุน ร้อยละ 57.97  ทั้งนี้ การลงทุนจากต่างชาติในไต้หวัน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต 
ภาคธุรกิจการเงินและประกันภัย การให้บริการด้านข้อมูลและการสื่อสาร การค้า ไฟฟ้าและก๊าซ ตามล าดับ  

นอกจากนี้ ไต้หวันมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว (The Green Energy Technology 
Demonstration Site) ณ เมืองวิทยาศาสตร์ Shalun Smart Green Energy Science City (SGESC) เมืองไถหนาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสู่ไต้หวัน และเป็น
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว มีการจับคู่ระหว่างภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ
ด้านพลังงานสีเขียวเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นกลุ่มเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Cluster) เพ่ือเป็นการสอดรับกับ
นโยบายแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 5+2 ของรัฐบาล (5+2 Industrial Innovation Plan) ได้แก่ อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ Internet อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เครื่องจักรกลอัจฉริยะ การป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมเกษตรแผนใหม่ และอุตสาหกรรมเกษตรหมุนเวียน เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลให้นักลงทุนไต้หวันส่วนหนึ่ง ได้ย้ายฐานการผลิต
กลับมาสู่ไต้หวัน และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน (Tsai 
Ing-wen) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สอง จะเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไต้หวัน
ที่ประสงค์จะย้ายฐานการผลิตกลับมาลงทุนในไต้หวันตามการด าเนินนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักลงทุนไต้หวันที่ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน นอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันมุ่งผลักดันให้มีการพัฒนาบริเวณ
ตะวันออกของเขตหนานกังของไต้หวัน เพ่ือสร้างศูนย์พัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุตสาหกรรม
ชีวการแพทย์ ศูนย์การคมนาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสส าหรับ
นักลงทุนไทย ในการวางแผนด าเนินธุรกิจในไต้หวันต่อไป 
 จากรายงานการจัดอันดับประเทศที่น่าลงทุนที่สุด ซึ่งจัดท าโดย U.S. Business Environment Risk 
Intelligence (BERI) รายงานว่า ไต้หวันได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุด เป็นล าดับที่ 4 รองจาก
แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์  และสิงคโปร์ โดยมีความเสี่ยงใน 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในไต้หวัน ได้แก่ ความ
เสี่ยงในการด าเนินการทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ต้นทุนด้านแรงงานและ
อัตราผลผลิต และการขนส่ง เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการเมืองของไต้หวันและผลกระทบจากการประท้วงที่ฮ่องกง และ
ความเสี่ยงในการโอนเงินกลับประเทศผู้ลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น ธนาคารกลางไต้หวัน ได้มี
การผ่อนคลายกฎระเบียบการฝากเงินและอ านวยความสะดวกด้านการเงินเพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางการเงินแห่งเอเชีย 
โดยชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากและซื้อกองทุนในรูปแบบของสกุลเงินต่างชาติได้  
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2. การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน 
ในปี 2562 การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน (ยกเว้นจีน) มีจ านวนโครงการลงทุนทั้งสิ้น 670 โครงการ 

มูลค่าการลงทุนรวม 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.02 ในแง่ของจ านวนโครงการ แต่ลดลง
ร้อยละ 52.07 ในแง่ของมูลค่าการลงทุน นักลงทุนไต้หวันส่วนใหญ๋ให้ความสนใจไปลงทุนในพ้ืนที่ในทวีปเอเชียมากที่สุด
โดยลงทุนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกงและญี่ปุ่น ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ ทวีปอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ ตาม
ด้วยทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจไปลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินและการ
ประกันภัยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคการผลิต ภาคการค้า เหมืองแร่ อสังหาริมทรัพย์ ไฟฟ้าและก๊าซ การให้บริการ
ด้านข้อมูลและการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ ไต้หวัน ซึ่งพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ
ความต้องการสินค้าเทคโนโลยีในตลาดโลก เช่น การขยายตัวของเทคโนโลยี 5G อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  และ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไต้หวันมีความเชี่ยวชาญและมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 

ในส่วนของภาพรวมการลงทุนของไต้หวันในจีน ในปี 2562 มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติการลงทุนทั้งสิ้น 
610 โครงการ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 16 มีมูลค่าการลงทุนรวม 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 51 โดย
ไต้หวันลงทุนในภาคการผลิตมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ภาคการค้าส่งและค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน  และ
เคมีภัณฑ์และลงทุนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของจีนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคใต้และภาคเหนือ ตามล าดับ 

นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลไต้หวันได้ด าเนินนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ (New South Bound Policy: NSP) อย่าง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจไต้หวันในการสร้างความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ภูฐาน บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งล้วนแต่เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตที่ส าคัญของไต้หวันในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา และวัฒนธรรม เพ่ือ
ลดโอกาสที่ไต้หวันต้องพ่ึงพาจีน โดยมีหลักการส าคัญคือ 1. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Promote economic 
collaboration) 2. แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความสามารถ (Conduct talent exchange) 3. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
(Share resources) 4. เชื่อมโยงภูมิภาค (Forge regional links) ก็เป็นโอกาสที่ดีในการดึงดูดการลงทุนจากไต้หวัน
และสร้างความร่วมมือกับไต้หวันในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการชักจูงไต้หวันมาร่วมลงทุนไทยได้เช่นกัน 

 ภาวะการลงทุนของไต้หวันในไทย 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การลงทุนโดยตรงสุทธิจาก ไต้หวันในไทยปี 2562 มีมูลค่า 
12,063.10 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2561  ที่มีมูลค่าการลงทุน 3,969.12 ล้านบาท 
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แผนภูมิท    : แผนภูมิแสดงมูลค่าการลงทุนจากไต้หวันในไทย

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 
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 ภาวะการลงทุนจากไต้หวันท  ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) การลงทุน
ของไต้หวันในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมากที่สุด จ านวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.56 ของจ านวนโครงการจากไต้หวัน
ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 40 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.46 และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ จ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
15.22 ทั้งนี้ มีบริษัทของไต้หวันรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนแล้ว เช่น บริษัท Hwa Fong Rubber ผลิตยางนอก/ยางใน
รถจักรยาน บริษัท Maxxis International ผลิตยางรถยนต์และชิ้นส่วน บริษัท Gintech ผลิตเซลส์แสงอาทิตย์ และ
บริษัท Tatung ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ในส่วนของมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษมากที่สุด โดยมีมูลค่า 
22,618.98 ล้านบาท (ร้อยละ 35.05) เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่ผลิต Polycarbonate Resin มูลค่า 18,476 ล้าน
บาทได้รับการส่งเสริม รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 19,196.78 ล้านบาท (ร้อย
ละ 29.74) เนื่องจากมีโครงการเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 9,822 ล้ านบาทได้รับอนุมัติส่งเสริม 
และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 11,465.66 ล้านบาท (ร้อยละ 17.76) แม้มูลค่า
การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก แต่บริษัทไต้หวันส่วนหนึ่งได้ให้ความสนใจ
ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมากขึ้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส านักงานให้
ความส าคัญและไต้หวันมีความเชี่ยวชาญ และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย
ได ้

 ในปี 2562 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีจ านวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 18,476 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายปิโตรและเคมีภัณฑ์ 

(2) ภายใต้มาตรการส าหรับกิจการที่มีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือบริการ มี
จ านวน 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 976 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ 1 โครงการ 

(3) ภายใต้มาตรการพิเศษเพ่ือกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน มีจ านวน 1 โครงการ มูลค่า 1,256.2 
ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 

 ในปี 2562 จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนที่เป็นโครงการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล มีจ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มูลค่ารวม 26,320.1 ล้านบาท โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม
ภายใต้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีมากที่สุด 8 โครงการ มูลค่ารวม 19.969.7 ล้านบาท เช่น กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือการอุตสาหกรรม และหากมองในแง่ของ
มูลค่าเงินลงทุน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดเช่นเดียวกัน มีมูลค่ารวม 19,969.7 ล้าน
บาท จากจ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจ านวน 8 โครงการ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลและการให้บริการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยควรชักจูงการลงทุนจากไต้หวัน
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักลงทุนไทย เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
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ภายในประเทศและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม ซึ่งไทยควรพัฒนาคุณภาพของแรงงานเพ่ือให้
รองรับการเข้ามาลงทุนของไต้หวันในอุตสาหกรรมดังกล่าวเช่นกัน 

ส านักงาน มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ชักจูงและส่งเสริมการลงทุนของทั้งจากส่วนกลางและส านักงานเศรษฐกิจ
การลงทุน ณ กรุงไทเป อย่างสม่ าเสมอ อาทิ การจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและน าเสนอโอกาสการลงทุนในประเทศ
ไทยให้นักธุรกิจไต้หวันได้รับทราบ การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ การพบปะนักธุรกิจชาวไต้หวันที่มีความสนใจมา
ลงทุนหรือร่วมทุนในประเทศไทยเป็นรายบริษัท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ส านักงานได้รับเชิญจากไต้หวันเพ่ือเข้าร่วมงาน Taiwan ASEAN India Strategic Partnership ซึ่งเป็น
การส่งสัญญานจากไต้หวันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ ส านักงานได้ก าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนที่มีศักยภาพจากไต้หวันมาลงทุนในไทย เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมรีไซเคิล ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น สอดคล้องกับไต้หวันซึ่งมีการก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมบทบาทของไต้หวันในด้านการ
สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลกเช่นกัน  

ในแง่ของการเปรียบเทียบศักยภาพการลงทุนกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามนั้น ไทยมี
จุดแข็งที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนไต้หวันได้โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไทยมีความพร้อมและมี
ระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเข้ามาของนักลงทุน นอกจากนี้ ไทยมีความพร้อมในด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Supporting Industries) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเชื่อมห่วงโซ่ในภาคการผลิตให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต้นน้ า-
ปลายน้ า ในขณะที่ด้านแรงงานนั้นไทยมีความเสียเปรียบในแง่ของจ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น แต่
ในด้านคุณภาพแรงงานที่มีทักษะ ไทยมีความได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ไทยควรมีการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและมี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการรองรับการเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมแรงงานส าหรับอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าในรูปแบบต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท างาน อาทิ การฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะที่ได้มาตรฐาน
และการรับรองที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  เพ่ือสามารถรองรับการลงทุน
ของไต้หวันในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติเป็น
ต้น 

นอกจากนี้ ในแง่ของความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทยควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการ
จัดท าความตกลงต่างๆ โดยเฉพาะการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ไต้หวัน เพ่ือเข้าสู่ตลาดและดึงดูดการค้า 
การลงทุนระหว่างไทยกับไต้หวันได้เช่นกัน ทั้งนี้ ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มีการจัดท าความตกลง FTA กับ
ไต้หวันแต่อย่างใด หากไทยสามารถจัดท าได้เป็นประเทศแรก ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ไทยในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน
และดึงดูดการลงทุนจากไต้หวันได้มากยิ่งข้ึน 

ประเด็นด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจส่งผลให้นักลงทุนไต้หวันที่มีการตั้งฐานการผลิต
และมีศูนย์กลางการให้บริการอยู่ในประเทศจีนบางส่วนเริ่มพิจารณาผลกระทบจากสงครามการค้า และวางแผนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงพิจารณาอัตราภาษีการค้าและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจที่อาจได้รับ
ผลกระทบ โดยบางส่วนเริ่มพิจารณาย้ายฐานการผลิตจากจีนกลับสู่ไต้หวัน รวมถึงแสวงหาฐานการผลิตในประเทศอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ ไทยควรใช้โอกาสดังกล่าวในการชักจูงการลงทุนไต้หวันและนักลงทุนต่างชาติอ่ืนๆที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
การค้า เพ่ือพิจารณาใช้ไทยเป็นฐานการผลิต  
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ส าหรับแนวโน้มการลงทุนของไต้หวันในไทยในปี 2563 คาดว่า การลงทุนจากไต้หวันในไทยจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
นักลงทุนไต้หวันจะให้ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง และอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับปี 2562 ซึ่งเป็นกิจการที่ไต้หวันมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในปี 
2562 ยังไม่มีโครงการจากไต้หวันยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมทีไ่ต้หวันให้ความส าคัญและมีศักยภาพในการออกมาลงทุน จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะเชิญชวนนักลงทุนไต้หวัน
ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนี้ การด าเนินนโยบายมุ่งไต้ใหม่ New Southbound Policy 
ของรัฐบาลไต้หวัน เพ่ือสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ กับประเทศในเอเชียตะวันออก ทั้งเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน การเกษตร วัฒนธรรม การศึกษาและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศเป้าหมาย ก็เป็นโอกาสที่ดีในการดึงดูด
การลงทุนจากไต้หวันในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากไต้หวัน โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการวิจัยและการพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง
และมี Value chain ให้เข้ามาสู่ไทยมากข้ึนต่อไป 

_________________________ 
           

        กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
               มีนาคม 2563 
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เอกสารอ้างอิง 

1. สืบค้นจากสถิติธนาคารแห่งประเทศไทย [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : 
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.aspx?reportID=653&language=th

(วันที่ค้นข้อมูล: 24 มีนาคม 2562).  

2. ส านักงานสถิตแิห่งชาติจีน (ไต้หวัน) เข้าถึงได้จาก : 
https://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5  (วันที่ค้นข้อมูล: 12 มีนาคม 2563). 

3. ส านักงบประมาณ การบัญชีและสถิติแห่งชาติไต้หวัน เข้าถึงได้จาก : 
https://eng.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=2    (วันที่ค้นข้อมูล: 12 มีนาคม 2563) 

4. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าถึงได้จาก : 
https://nspp.mofa.gov.tw/nsppth/list_tt.php?unit=480&page=2&unitname=นโยบายส าคัญ 
(วันที่ค้นข้อมูล: 15 มีนาคม 2563). 

5. กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เข้าถึงได้จาก : 
https://www.mofa.gov.tw/en/default.html (วันที่ค้นข้อมูล: 15 มีนาคม 2563). 

6. Taiwan FDI Statistics Summary Analysis (December 2019)  เข้าถึงได้จาก : 
https://www.moea.gov.tw/MNS/english/news/News.aspx?kind=6&menu_id=176 
(วันที่ค้นข้อมูล: 15 มีนาคม 2563). 

7. Focus Taiwan (December 2019) เข้าถึงได้จาก : 
https://focustaiwan.tw/business/201912270018 (วันที่ค้นข้อมูล: 11 มีนาคม 2563). 

8. Taiwan FDI Statistics Summary Analysis (December 2019) เข้าถึงได้จาก: 
https://www.moeaic.gov.tw/news.view?do=data&id=1413&lang=en&type=new_ann 
(วันที่ค้นข้อมูล: 13 มีนาคม 2563). 

9. Taiwan Trade and Investment Profile เข้าถึงได้จาก: 
https://www.taiwan.gov.tw/ (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มีนาคม 2563). 

10. Shalun Smart Green Energy Science City เข้าถึงได้จาก: 
http://www.sgesc.nat.gov.tw/en/index.php?fbclid=IwAR1EjgepXJ201aD71Az1MwRCc23EhsOOE
0B3ViMvJM5LoQzKKyn18C6_zsQ  (วันที่ค้นข้อมูล: 12 มีนาคม 2563). 
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากสหรฐัอเมริกาในประเทศไทยในปี 2562 (บทสรุปผู้บริหาร) 

ขั้นค าขอสุทธิ 
ภาพรวม 

o การยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการลงทุนจาก
สหรัฐอเมริกาในปี 2562 มีจ านวน 34 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และ
มีมูลค่าการลงทุนรวม 12,258.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.4 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดเล็ก 
(มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 19 โครงการ หรือ      
คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ 
ทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนรวม 216 ล้านบาท   

o โครงการส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 32.4) 
รองลงมาคือบริการและสาธารณูปโภค 10 โครงการ 
(ร้อยละ 29.4) โดยเป็นการลงทุนในกิจการศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Center: IBC) และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทนุ 
(Trade and Investment Support Office: TISO) 
มากที่สุด (ประเภทกิจการละ 3 โครงการ) รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 
7 โครงการ (ร้อยละ 20.6)  

o อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคือเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการลงทุนรวม 5,543.2 ล้าน
บาท (ร้อยละ 45.2) รองลงมา ได้แก่  บริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่ารวม 2,403.8 ล้านบาท (ร้อยละ 
19.6) และผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง มูลค่ารวม 2,049.5 ล้านบาท (ร้อยละ 16.7) 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา  34 (3.4%)  12,258.8 (2.4%) 

ต่างชาติ
ท้ังหมด 

991 506,230 

 
 

จ านวนโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
(จ าแนกตามสาขาการลงทุน) 

 
 

 
มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

(จ าแนกตามมลูค่าการลงทุน) 
 

 

เกษตรกรรม 
11.8% 

แร่และเซรามิกส์ 
0% 

อุตสาหกรรมเบา 
2.9% 

โลหะ/เครื่องจักร 
20.6% 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส ์

32.4% 

เคมีภัณฑ์/
กระดาษ 
2.9% 

บริการ 
29.4% 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

0% 

เกษตรกรรม 
6.2% 

แร่และเซรามิกส์ 
0% 

อุตสาหกรรมเบา 
2.5% 

โลหะ/เครื่องจักร 
16.7% 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส ์

45.2% 

เคมีภัณฑ์/
กระดาษ 
9.8% 

บริการ 
19.6% 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

0% 
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อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการ
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.7 ของจ านวน
โครงการจากสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด      
มีมูลค่าการลงทุนรวม 10,736.2 ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 87.6 ของเงินลงทุนจากสหรัฐฯ ทั้งหมด  

o จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด (6 โครงการ) 
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดคือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  มูลค่ารวม 5,347.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.8 ของมูลค่าการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

o  มีโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 12 
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.3 ของโครงการลงทุน
จากสหรัฐฯ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 
โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 7,455.2 ล้านบาท (ร้อยละ 
60.8) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 6 195.9 

การแพทย ์ - - 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์ 1 1,200.0 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ - - 
อากาศยาน 2 544.8 
เทคโนโลยีชีวภาพ - - 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส ์

5 5,347.4 

ยานยนต์และช้ินส่วน 2 695.0 

การท่องเที่ยว 2 1,990.7 
การเกษตรและแปรรูป
อาหาร 

4 762.4 

รวมท้ังสิ้น 22 10,736.2 
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ขั้นอนุมัต ิ
ภาพรวม 

o โครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ได้รับอนุมัตสิ่งเสริมการลงทุน
ทั้งสิ้น 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุนรวม 
14,577.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของมูลค่าการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

o โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ ากว่า 50 ล้านบาท) จ านวน    
17 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.4 ของโครงการ
ลงทุนจากสหรัฐฯ ทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนรวม 232.4          
ล้านบาท  

o โครงการที่ได้รับส่ งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
จ านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 34.6) โดยเป็นโครงการ
ลงทุนในกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
services) มากที่สุด จ านวน 3 โครงการ  รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 6 
โครงการ (ร้อยละ 23.1) บริการและสาธารณูปโภค 
จ านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 19.2) โดยเป็นโครงการ
ลงทุนในกิจการ สนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade 
and Investment Support Office: TISO) มากที่สุด 
จ านวน 3 โครงการ 

o อุ ต ส าห ก ร ร ม ที่ มี มู ล ค่ า ก า ร ลงทุ นสู ง ที่ สุ ด คื อ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าการลงทุน
รวม 11,081.3 ล้านบาท (ร้อยละ 76) เนื่องจากมี
โครงการลงทุนในกิจการผลิต Passive Component 
มูลค่าการลงทุน 9,290.2 ล้านบาท ส าหรับอุตสาหกรรม
ที่มีการลงทุนมูลค่าสูงรองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม 1,352.7 ล้าน
บาท (ร้อยละ 9.3) และเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
มูลค่ารวม 1,205.1 ล้านบาท (ร้อยละ 8.3) 
 

 

 

 

 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา 26 (3.0%) 14,577.7 (5.2%) 

ต่างชาติ
ท้ังหมด 

  876    281,873 

 

   จ านวนโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                      (จ าแนกตามสาขาการลงทุน)    

 
                 

มูลค่าท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                     (จ าแนกตามมูลค่าการลงทุน) 

 

 
 

เกษตรกรรม 
7.7% แร่และเซรามิกส์ 

0% 

อุตสาหกรรมเบา 
7.7% 

โลหะ/เครื่องจักร 
23.1% 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส ์

34.6% 

เคมีภัณฑ์/
กระดาษ 
7.7% 

บริการ 
19.2% 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

0% 

เกษตรกรรม 
4.8% 

แร่และเซรามิกส์ 
0% อุตสาหกรรมเบา 

1.2% 

โลหะ/เครื่องจักร 
9.3% 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส ์

76% 

เคมีภัณฑ์/
กระดาษ 
8.3% 

บริการ 
0.4% 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

0% 
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ประโยชน์ของโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 

o โครงการจากสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติจะมีการสง่ออกสรา้ง
รายได้สู่ประเทศทั้งสิ้นปีละ 18,963.7 ล้านบาท โดย
มูลค่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.9) มาจากโครงการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศทั้งสิ้น 10,406.7 ล้านบาท     

o  โครงการจากสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศคิดเป็นมูลค่า 4,528.6 ล้านบาทต่อปี โดย
มูลค่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.1) มาจากโครงการใน
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งจะใช้
วัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้น 1,451.7 ล้านบาท     

 
o มีโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขต

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 8 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  

31 ของโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 11,308.8 ล้านบาท (ร้อยละ 

77.6) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง 
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ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในปี 2562 

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา  

ในปี 2561 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.2 เหลือ 268 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยครึ่งหนึ่งของมูลค่าของการลงทุนเป็นการน าก าไรกลับมาลงทุน (Reinvested earnings) 

ทั้งนี้ ในปี 2558 และปี 2559 เป็นช่วงที่มีการไหลเข้าของเงินลงทุนสูงถึง 482 และ 486 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตามล าดับ และลดลงร้อยละ 40 เหลือเพียง 292 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560  โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการ

ถอนการลงทุนของบรษัิทข้ามชาติเพื่อลดหนี้สนิของบริษัท รวมทั้งความเข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการป้องกันไม่ให้

บริษัทลดค่าใช้จ่ายทางภาษีโดยวิธีควบรวมกิจการในสหรัฐฯ (แผนภูมิที่ 1) 

แผนภูมิท่ี 1: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ในช่วงปี 2551 – 2561 
(หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC    

ณ ปี 2561  สหรัฐฯ มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมมากกว่า 4.3 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 59 (แผนภูมิที่ 2) 

แผนภูมิท่ี 2: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม ปี 2556 - 2561   
(หน่วย: ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC    99



ณ ปี 2561 มีเงินลงทุนสะสมในสาขาการผลิตมากที่สุดอยู่ที่ 1,772 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา

คือสาขาการเงินและการประกันภัย 527 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสาขาการค้าส่ง 446 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

(แผนภูมิที่ 3) 

แผนภูมิท่ี 3: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม ณ ปี 2561  
แยกตามรายสาขา (หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

 
ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC     

สหราชอาณาจักรเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ โดยมีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 597 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  รองลงมาคือแคนาดา เงินลงทุนสะสม 588 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น เงินลงทุนสะสม 

489  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเยอรมนี  เงินลงทุนสะสม 474 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (แผนภูมิที่ 4) 

แผนภูมิท่ี 4: ประเทศท่ีมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐฯ มากท่ีสุด 20 ประเทศ ณ ปี 2561 
(หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

 

ที่มา: Organisation for International Investment, Washington, DC   
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ในปี 2562 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ รวม  246.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง

จากปี 2561 ร้อยละ 2.9 โดยในไตรมาสที่ 1 มีเงินลงทุนมากที่สุด มูลค่า 81.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 1) 

ทั้งนี้ จากผลส ารวจ FDI Confidence Index ของ A.T. Kearney’s ในปี 2562 พบว่านักลงทุนมีความเช่ือมั่นที่จะเข้า

ไปลงทุนในสหรัฐฯ สูงเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดใหญ่ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

อัตราภาษีที่ลดลง แม้ว่านโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูง   

ตารางท่ี 1: มูลค่าการลงทุนต่างประเทศสุทธิในสหรัฐฯ ปี 2561 - 2562 

การลงทุนโดยตรง   
จากต่างประเทศสทุธิ 

2561 

รวม 

2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

มูลค่าการลงทุนรวม 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

253.6 81.7 72.6 33.0 58.9 246.2 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce  

 

ในปี 2562 มีเงินลงทุนจากต่างประเทศในสาขาการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่ารวม 92.0 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 44.9 ส าหรับสาขาที่มีการลงทุนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญคือการให้บริการ

ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค มูลค่ารวม 13.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 114.0 

(ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2: สาขาท่ีมีมลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐฯ สูงสุด 5 สาขา ปี 2561 - 2562 

อันดับที ่ สาขา มูลค่าการลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
2561 

 
2562 

 
การเปลี่ยนแปลงเม่ือ

เปรียบเทียบกับปี 2561 
(ร้อยละ) 

1. การผลิต 166.9 92.0 -44.9 
2. การค้าส่ง 21.0 34.2 62.9 
3. การเงิน (ยกเว้นสถาบันเงิน

ฝาก) และการประกันภัย 
27.4 29.2 6.6 

4. การใหบ้ริการทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

-98.8 13.8 114.0 

5. อสังหารมิทรพัย ์
(รวมการเช่าและการเช่าซื้อ) 

35.7 11.3 -68.3 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 
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ในปี 2562 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ อันดับหนึ่งคือเยอรมนี มูลค่า 40.2 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ รองลงมาคือแคนาดา มูลค่า 39.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และญ่ีปุ่น มูลค่า 38.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตามล าดับ  (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3: ประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ปี 2562 

อันดับที ่ ประเทศ มูลค่าการลงทุน  

(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1. เยอรมน ี 40.2 

2. แคนาดา 39.2 

3. ญี่ปุ่น 38.7 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

 

2.  การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของสหรัฐฯ ในปี 2562  มีมูลค่า 124.9  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย

ไตรมาสที่ 2 มีการลงทุนมากที่สุด มูลค่า 96.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 4)  แตกต่างจากปี 2561 ที่รัฐบาลมี

นโยบายปฏิรูปภาษี ท าให้บริษัทสหรัฐฯ น าก าไรกลับเข้าประเทศมากกว่าการน าไปลงทุนต่อ  

 ตารางท่ี 4: มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศสุทธิของสหรัฐฯ ปี 2561 - 2562   

การลงทุนโดยตรง
ของสหรัฐฯ ใน

ต่างประเทศ (OFDI) 

2561 

รวม 

2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

มูลค่าการลงทุนรวม 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

-90.6* -15.5* 96.8 14.5 29.1 124.9 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce  

หมายเหตุ: *ตัวเลขติดลบ หมายถึง ในช่วงเวลาน้ันๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ ากว่าการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วน    

การถือหุ้น การถอนเงินลงทุน การประสบผลขาดทุนของธุรกิจในเครือหรือสาขา หรือการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าก าไรในงวดน้ันๆ หรือ

การคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศ) 
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ในปี 2562 สหรัฐฯ ออกไปลงทุนในสาขาการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่ารวม 57.8 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 13.5 ส าหรับสาขาที่มีการลงทุนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญคือการค้าส่ง มูลค่ารวม 

18.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 201.1 (ตารางที่ 5)  

ตารางท่ี 5: สาขาท่ีมีมลูค่าการลงทุนสูงสุด 5 สาขา ปี 2561 - 2562 

อันดับที ่ สาขา มูลค่าการลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
2561 

 
2562 

 
การเปลี่ยนแปลงเม่ือ

เปรียบเทียบกับปี 2561 
(ร้อยละ) 

1. การผลิต 50.9 57.8 13.5  
2. การค้าส่ง -17.8 18.0 201.1 
3. สารสนเทศ 51.8 12.5 -75.9 
4. สถาบันเงินฝาก  

(Depository institutions) 
5.9 6.3 6.8 

5. การใหบ้ริการทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

10.3 5.1 -50.5 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

ในปี 2562 แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ อันดับหนึ่งคือลักเซมเบิร์ก มูลค่า 34.3 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ รองลงมาคือแคนาดา มูลค่า 33.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสิงคโปร์ มูลค่า 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6: แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ สูงสุด 3 อันดับแรก ปี 2562 

อันดับที ่ แหล่งรองรบั 

การลงทุน 

มูลค่าการลงทุน  

(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1. ลักเซมเบริ์ก 34.3 

2. แคนาดา 33.4 

3. สิงคโปร ์ 24.5 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

ในส่วนของการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ ในเอเชีย แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ อันดับหนึ่งคือ 

สิงคโปร์ มูลค่า 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือญ่ีปุ่น มูลค่า 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  และจีน 5.1 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 7)  

ตารางท่ี 7: แหล่งรองรับการลงทุนจากสหรัฐฯ ในเอเชีย สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2562 

อันดับที ่ แหล่งรองรบั 
การลงทุน 

มูลค่าการลงทุน  
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1. สิงคโปร ์ 24.5 103



อันดับที ่ แหล่งรองรบั 
การลงทุน 

มูลค่าการลงทุน  
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

2. ญี่ปุ่น 6.6 
3. จีน 5.1 
4. อินเดีย 4.9 
5. เกาหลีใต ้ 1.6 

ที่มา: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce 

3.  ภาวะการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในไทย 

      จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2562 มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ ไหลเข้าสุทธิ 

21,062.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีเงินลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ ไหลเข้าสุทธิ 25,907.36 ล้านบาท ร้อยละ 

18.7  โดยในไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสเดียวที่มีเงินลงทุนไหลออก 9,921.13 ล้านบาท  ส่วนไตรมาสที่ 4 มีมูลค่าเงิน

ลงทุนไหลเข้ามากที่สุดอยู่ที่ 12,796.10 ล้านบาท (ตารางที่ 8)    

ตารางท่ี 8: เงินลงทุนโดยตรงไหลเข้าสุทธิจากสหรฐัฯ ในไทย ปี 2562 (ล้านบาท) 

2561 

รวม 

2562  

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

25,907.36 9,612.67 -9,921.13 8,574.45 12,796.10 21,062.09 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 

 

 4. ภาวะการลงทุนท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

o ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2562) การลงทุนของสหรัฐฯ ในไทยที่ ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนอยู่ใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนโครงการจากสหรัฐฯ  ที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 38,304.9 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการพัฒนา Enterprise 

Software และ/หรือ Digital Content (ร้อยละ 37) และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ 18.5) ตามล าดับ 

โดยในช่วงปี 2561 – 2562 สหรัฐฯ มีแนวโน้มลงทุนในกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน  โดยมีโครงการ

ในกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจทิัลได้รับการส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนโครงการที่ได้รับส่งเสริม

ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนใน

ธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ การมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็งและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนจะยิ่ง

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจนี้ให้มากขึ้น 

o นอกจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นักลงทุนสหรัฐฯ ยังเข้ามาลงทุนในบริการและ

สาธารณูปโภคมากเป็นอันดับสอง โดยคิดเป็นร้อยละ 24.5 ของจ านวนโครงการ โดยเป็นการลงทุนในกิจการ

สนับสนุนการค้าและการลงทุนมากที่สุด 
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o การที่สหรัฐฯ เน้นให้ความส าคัญกับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิก โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนใน

ภูมิภาคมากขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่สหรฐัฯ มีศักยภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการของไทย เช่น อุตสาหกรรม Advanced material อุตสาหกรรมการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน

และการบิน และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น  โดยจุดแข็งส าคัญของไทยที่ท าให้นักลงทุนสหรัฐฯ สนใจเข้า

มาลงทุนคือการมีอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศที่มีความแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ความพร้อม

ของบุคลากรและศักยภาพของแรงงานไทย ตลอดจนการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ านวย     

o ภายหลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนด าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 2 ปี โดยมีการตอบโต้กัน

ด้วยการตั้งก าแพงภาษีน าเข้าระหว่างกัน สหรัฐฯ และจีนได้ลงนามในข้อตกลงการค้าระยะแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2563 เพื่อลดความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดข้ึน โดยข้อตกลงมีสาระส าคัญคือ จีนต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่เข้มงวดข้ึน  รวมทั้งบริษัทสหรัฐฯ ที่เข้าไปลงทุนในจีนต้องไม่ถูกบังคับให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

สหรัฐฯ ได้ยกเลิกการปรับข้ึนภาษีที่เดิมมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ตลอดจนมีการปรับลดภาษีน าเข้าที่เคย

ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ด้วย อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนถึงแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ของจีน และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2563 อาจท าให้เกิดความไม่แน่นอน

ค่อนข้างมาก ดังนั้น ข้อตกลงการค้าระยะแรกของสหรัฐฯ และจีนอาจไม่ท าให้สงครามการค้ายุติได้โดยง่าย ซึ่งหาก

ความขัดแย้งนี้ด าเนินต่อไป นักลงทุนจีนที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงโดยการ

ย้ายฐานการผลิตจากจีนไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งไทยสามารถดึงดูดการลงทุนเหล่านี้ได้ด้วยความพร้อมในหลายปัจจัย 

เช่น คุณภาพแรงงาน ความสะดวกในด้านการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่ เอื้อต่อการลงทุน และการมี

อุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม 

และอินโดนีเซีย   

 

    กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
มีนาคม 2563  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในประเทศไทยรายปี 2562 (บทสรุปผู้บริหาร) 
ข้ันค ำขอสุทธิ 

 
 

o  
 

จำนวนโครงการขอรับการส่งเสริม จำแนกตามรายสาขา 

 
มูลค่าขอรับการส่งเสริม จำแนกตามรายสาขา 

 
* หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีสถิติโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในสาขาผลิตภัณฑ์

โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง สาขาดังกล่าวจึงไม่แสดงในแผนภาพ  
โครงการจากอินเดียท่ียื่นขอรับการส่งเสริม 

จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เดือนม.ค.-ธ.ค. 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำนวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อินเดีย 27 (2.72%) 1,152.65 (0.23%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 991 506,230.42 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 6 28.94 
การแพทย์ - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 5 512.96 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน - - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 70.58 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 1 40.10 
ยานยนต์และชิ้นส่วน - - 
การท่องเที่ยว - - 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 2 210.00 

รวมท้ังสิ้น 15 862.58 

ภาพรวม 
o สถิติการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจากอินเดีย ในปี  2562        

(ม.ค.-ธ.ค.) มีจำนวนโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น จำนวน 
27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนโครงการต่างชาติ
ทั้งสิ้น และมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งหมด 1,152.65 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของมูลคา่เงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o ในแง่ของจำนวนโครงการ มีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมใน
สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก 
และกระดาษ และสาขาบริการและสาธารณูปโภคมากที่สุด 
จำนวนสาขาละ 7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของจำนวน
โครงการจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด) รองลงมา 
คือสาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน จำนวน 3 โครงการ 
(ร้อยละ 11.11)  

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากสาขาเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ มูลค่า 602.94 ล้านบาท (ร้อยละ    
52.31 ของปริมาณเงินลงทุนจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
ทั้งหมด) รองลงมา คือ สาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร
มูลค่า 210.00 ล้านบาท (ร้อยละ 18.22)  
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

o โครงการจากอินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล มีจำนวน 15 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 55.55 ของจำนวนโครงการจากอินเดียที่ยื่นขอส่งเสริม
ทั้งหมด มีมูลค่าลงทุน 862.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75     
ของปริมาณเงินลงทุนจากอินเดียทั้งสิ้น  

o ในแง่ของจำนวนโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล 
จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 40.00 ของจำนวนโครงการจาก
อินเดียที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด  

o ส่ วน ในด้ านของปริ มาณ เงินลงทุ น  ส่ วน ใหญ่ มาจาก
อุตสาหกรรมปิโตรและเคมีภัณฑ์ มูลค่ารวม 512.96 ล้านบาท     
(ร้อยละ 59.47 ของปริมาณเงินลงทุนจากอินเดียที่ยื่นขอรับ         
การส่งเสริมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น)  
การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o โครงการอินเดียที่จะตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีจำนวน 8 โครงการ มูลค่า
รวม 501.94 ล้านบาท ในจังหวัดชลบุรี ระยอง  

o โครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในพ้ืนที่ EEC จำนวน       
8 โครงการ มูลค่ารวม 658.94 ล้านบาท  
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ข้ันอนมุัติ 
 

 
 
 
 

 
  มูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำแนกตามรายสาขา 

 
* หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีสถิติโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในสาขาผลิตภัณฑ์

โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง สาขาดังกล่าวจึงไม่แสดงในแผนภาพ  
โครงการจากอินเดียที่ได้รับอนมัุติให้การส่งเสริมการลงทุน 
จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เดือนม.ค.-ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำนวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อินเดีย 25 (2.85%) 725.98 (0.26%) 
ต่างชาติทั้งสิ้น 876 281,872.73 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ดิจิทัล 4 19.39 
การแพทย์ - - 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 5 218.46 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ - - 
อากาศยาน - - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 70.58 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 2 105.22 
ยานยนต์และชิ้นส่วน - - 
การท่องเที่ยว - - 
การเกษตรและแปรรูปอาหาร 2 26.60 

รวมท้ังสิ้น 14 440.25 

ภาพรวม 
o สถิติการอนุมัติโครงการลงทุนจากอินเดียในปี 2562 (ม.ค.- ธ.ค.)    

มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 25 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 2.85 
ของจำนวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งสิ้น    
มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 725.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26     
ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  

o โครงการที่ ได้ รับการอนุ มั ติ ส่ วนใหญ่ อยู่ ในสาขาบริการ            
และสาธารณูปโภค จำนวน 9 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 36.00 
ของจำนวนโครงการจากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด) 
รองลงมา คื อ สาขาเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์              
และสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ จำนวนสาขาละ        
6 โครงการ (ร้อยละ 24.00)  

o ในด้านของปริมาณเงินลงทุน สาขาท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด
ได้ แก่  สาขาเคมี ภั ณ ฑ์  พลาสติ ก และกระดาษ  มู ลค่ า             
289.04 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.81 ของปริมาณเงินลงทุน         
จากอินเดียที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด) เนื่องจากมีการ
ลงทุนในโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (3 โครงการ) 
มูลค่ารวม 84.36 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค มูลค่า 158.03 ล้านบาท (ร้อยละ 21.76) โดยส่วน
ใหญ่เป็นโครงการลงทุนในกิจการสำนักงานสนับสนุนการค้าและ     
การลงทุน (3 โครงการ) มูลค่ารวม 27.50 ล้านบาท  
ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม   

o จะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละประมาณ 3,875.51 
ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
มูลค่า 1,613.98 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรมเบา 
มูลค่า 975.33 ล้านบาท  

o จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่าประมาณ 2,249.81 ล้านบาท
ต่อปี โดยโครงการในสาขาแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน       
จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 1,014.00 
ล้านบาท รองลงมาเป็น สาขาอุตสาหกรรมเบา มูลค่า 491.44      
ล้านบาท  
การได้รับอนุมัติส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

o โครงการอินเดียที่ได้รับอนุมัติโดยจะตั้งสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม จำนวน 6 
โครงการ มูลค่ารวม 307.26 ล้านบาท ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 
ระยอง (2 โครงการ) ปทุมธานี ราชบุรี และสมุทรปราการ 

o โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมส่งเสริมจะลงทุนในพ้ืนที่ EEC 
จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 165.39 ล้านบาท ตั้งอยู่ในจังหวัด
ระยอง มูลค่ารวม 69.36 ล้านบาท จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวม 60.10   
ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่า 35.93 ล้านบาท 

 

จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำแนกตามรายสาขา 
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ภาวะการลงทุนระหว่างประเทศของอินเดียในปี 2562  

1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอินเดียในปี 2562  

 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในช่วงปีงบประมาณ 2562-2563 (เมษายน-ธันวาคม) การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในอินเดีย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้าที่มีมูลค่า 33,492 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศที่มีการลงทุนในอินเดียมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ 
มูลค่า 11,652 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติในอินเดียทั้งหมด) มอริเชียส มูลค่า 
7,456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 20) เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 3,531 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 10) ญี่ปุ่น มูลค่า 2,807 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 8) และสหรัฐอเมริกา มูลค่า 2.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 7.5)  

 ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศสูงสุด 5 อันดับแรก ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม        
ของปี 2562 ได้แก่ การบริการ มูลค่า 6,521 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์ มูลค่า 
6,349 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การโทรคมนาคม มูลค่า 4,291 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้านการค้า มูลค่า 3,520 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และอุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่า 2,506 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 สำหรับรัฐ/เมือง ที่มีการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ปี 2562 ได้แก่    
1. รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) มูลค่า 3,134 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 2. เมืองเดลี (Delhi) มูลค่า 2,441 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
3. รัฐกรณาฏกะ (Karnataka) มูลค่า 2,385 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 4. รัฐคุชราต (Gujarat) มูลค่า 872 ล้านเหรียญสหรัฐฯ       
5. รัฐทมิฬนาฑู(Tamil Nadu) มูลค่า 525 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 หลังนายนเรนทรา โมดี ได้รับชัยชนะหลังการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 รัฐบาลอินเดียได้แถลง          
แผนงบประมาณประจำปี 2019-2020 โดยได้ตั้งวิสัยทัศน์ 10 ประการ ประกอบด้วย (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ    
สร้างสังคมที่เข้มแข็ง (2) พัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม (3) สร้างอินเดียปราศจากมลพิษ (4) สานต่อ
นโยบาย Make in India เน้นธุรกิจ MSMEs และ Start-ups อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์    
ไมโครชิพและแบตเตอรี่ และเครื่องมือแพทย์ (5) บริหารจัดการน้ำ (6) ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคพ้ืนทะเล (Blue Economy) 
(7) พัฒนาโครงการทางอวกาศ (8) ส่งเสริมการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออก (9) สร้างสังคมอุดมสุขภาพ      
(10) การสร้างทีมอินเดียที่ดี ลดขั้นตอนและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะย่อมสร้างให้อินเดีย
น่าอยู่และน่าลงทุนมากยิ่งขึ้น 

 สำหรับนโยบายเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุน รัฐบาลอินเดียได้ลงทุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานภายในประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับรองรับการขนส่งสินค้าและการดำเนินธุรกิจของอินเดีย   
ที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคต และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาขั้นสูง การวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูงเพ่ือรองรับความต้องการแรงงานฝีมือในต่างประเทศ     
โดยเน้นสาขาที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน อาทิ AI/ IoT/ Big Data/ 3D Printing/ Virtual Reality และหุ่นยนต์ เป็นต้น    
การเพ่ิมสาขาที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถลงทุนได้ เช่น สาขาการบิน สื่อ Animation, Visual Effects, Gaming & 
Comics (AVGC) และภาคการประกันภัย เป็นต้น รวมทั้งการผ่อนปรนกฎการลงทุนของต่างชาติในหลายภาคอุตสาหกรรม 
เช่น การค้าปลีก การรับจ้างผลิตสินค้า เหมืองถ่านหิน  เป็นต้น และการแก้ไขพระราชบัญญัติ  Taxation Laws 
(Amendment) Bill 2019 โดยลดต้นทุนทางภาษีจากเดิม 34.9% เหลือ 25.17% เพ่ือจะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุนผลิตสินค้าและบริการตามนโยบาย Make in India  
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 2. การลงทุนในต่างประเทศของอินเดียในปี 2562    

 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) รายงานว่า ในปี 2562 มูลค่าการลงทุนของอินเดียในต่างประเทศทั้งหมด 
มีมูลค่า 18,921.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการลงทุนในรูปแบบการเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly owned subsidiary       
- WOS) มูลค่า 14,548.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุน (Joint venture - JV) มูลค่า 4,372.55 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมที่อินเดียออกไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเงิน 
ประกันภัย และการบริการ มูลค่า 5,216.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมการผลิต มูลค่า 4,865.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
อุตสาหกรรมการค้าส่ง ค้าปลีก ร้านอาหาร และโรงแรม มูลค่า 2752.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมก่อสร้าง มูลค่า
2,615.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมการเกษตรและเหมืองแร่ มูลค่า 1,336.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ตารางแสดงอันดับการลงทุนในต่างประเทศของอินเดีย ปี 2562 

อันดับ ประเทศ 
มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 
1 สิงคโปร ์ 4,177.46 
2 สหรัฐอเมริกา 2,315.87 
3 สวิตเซอร์แลนด์ 1,761.04 
4 ซาอุดีอาระเบีย 1,521.27 
5 มอริเชียส 1,496.32 
6 เนเธอร์แลนด์ 1,381.65 
7 สหราชอาณาจักร 1,248.30 
8 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 927.72 
9 รัสเซีย 578.89 
10 ญี่ปุ่น 422.43 
 รวมทั้งสิ้น   18,921.10  

            ที่มา: ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India: RBI) 

 ประเทศที่อินเดียออกไปลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มูลค่า 4,177.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
สหรัฐอเมริกา มูลค่า 4,177.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 4,177.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซาอุดีอาระเบีย 
มูลค่า 4,177.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมอริเซียส มูลค่า 4,177.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ตารางแสดงอันดับการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนของอินเดีย ปี 2562 

อันดับ ประเทศ 
มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 
1 สิงคโปร ์ 4,177.46 
2 พม่า 103.20 
3 เวียดนาม 57.28 
4 ไทย 23.86 
5 อินโดนีเซีย 23.38 
6 ฟิลิปปนิส ์ 22.73 
7 มาเลเซีย 14.20 
8 กัมพูชา 1.49 
 รวมทั้งสิ้น 4,423.60   

         ที่มา: ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India: RBI) 
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 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการลงทุนจากอินเดียในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2562 สิงคโปร์เป็นประเทศ         
ทีไ่ด้รับเงินลงทุนจากอินเดียมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการเงิน ประกันภัย และการบริการ (2,340.74 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และอุตสาหกรรมการค้าส่ง ค้าปลีก ร้านอาหาร และโรงแรม (1,065.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) รองลงมา
เป็น พม่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต (88.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เหมืองแร่ (10.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อันดับที่สามได้แก่ เวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต (54.20           
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และอุตสาหกรรมการให้บริการชุมชนสังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ (2.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)   

 ในปี 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อินเดียสนใจเข้าไปลงทุนเป็นอันดับที่ 39 จากจำนวน 144 ประเทศ     
(อันดับที่ 4 จากจำนวนประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศที่อินเดียเข้าไปลงทุน) การลงทุนจากอินเดียในประเทศไทย        
คิดเป็น 23.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบการเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly owned subsidiary        
- WOS) มูลค่า 12.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุน  (Joint venture - JV) มูลค่า 11.69         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่า 15.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมการค้าส่ง ค้าปลีก 
ร้านอาหาร และโรงแรม มูลค่า 7.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมการเงิน ประกันภัย และการบริการ มูลค่า 0.17     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมขนส่ง การสื่อสาร มูลค่า 0.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมการเกษตรและเหมือง
แร่ มูลค่า 0.0093 ล้านเหรียญสหรัฐฯ1  

 3. ข้อมูลการลงทุนของไทยในอินเดีย 

 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในช่วงระหว่างปี 2000-2019 การลงทุนจากไทยในอินเดีย มีมูลค่า 
491.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นผู้ลงทุนอยู่ในอันดับที่ 35 จาก 170 ประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่มองว่าไทยจะมี
ศักยภาพในการลงทุนในอินเดีย ได้แก่ เกษตรแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า 
อุตสาหกรรมบริการ เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว 

 การเข้ามาลงทุนในประเทศอินเดีย ในกิจการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) หรือผ่านเว็บไซต์                
ที่ ได้รับความนิยมในอินเดีย เช่น Amazon, Flipkart, Paytm, Snapdeal และ Myntra อาจเป็นอีกโอกาสหนึ่งของ         
นักลงทุนไทย เนื่องจากคนอินเดียนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ประกอบกับแบรนด์สินค้าของไทยเป็นที่ยอมรับของคนอินเดีย
และสินค้าบางชนิดของไทยก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอินเดีย เช่น วัตถุดิบในการปรุงอาหาร เครื่องปรุงรส เสื้อผ้าแฟชั่น 
สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เครื่องประดับดีไซน์ทันสมัย รวมถึงเครื่องประดับแท้ กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มธุรกิจยางพารา 
เนื่องจากชาวอินเดียนิยมนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ บริการรับจัดงานแต่งงานออนไลน์ บริการขายทัวร์ออนไลน์ เนื่องจาก
ชาวอินเดียนิยมมาเที่ยวไทยสูงขึ้น สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวรัฐบาลอินเดียได้เร่งพัฒนาโรงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการ
ท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Swadesh Darshan โดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ของแต่ละภูมิภาค ทั้งในเชิงศาสนา
และวัฒนธรรม ด้านสุขภาพและการแพทย์ และเชิญชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการที่พัก โรงแรม สปา สถานบันเทิง 
เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต   

 4. ภาวะการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในไทยในปี 2562 

 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าในช่วงปี 2558-2562 การลงทุนโดยตรงจากอินเดียในประเทศไทย 
มีมูลค่ารวม 2,950 ล้านบาท สำหรับการลงทุนโดยตรงจากอินเดียในประเทศไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวม 129.73 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศทั้งหมด (263,055 ล้านบาท) โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนของอินเดียในช่วงปี 2562 ลดลงจากของปี 2561 ที่มีมูลค่า 723.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82  

 
 

1 ประมวลจากสถติิการลงทุนในต่างประเทศของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2562  
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   เงินลงทุนโดยตรงจากอินเดียในประเทศไทย ระหว่างปี 2558-2562 (หน่วย: ล้านบาท)    

 2558 2559 2560 2561 2562 

อินเดีย -140.09 1,131.33 1,364.26 723.33 -129.73 

การลงทุนทั้งหมด 305,253.77 102,699.97 279,335.13 426,749.64 263,055.73 

    ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 
 

5. ภาวะการลงทุนจากอินเดียที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2562  

 การลงทุนจากอินเดียในช่วงปี 2558-2562 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 90 โครงการ มูลค่ารวม 
4,687 ล้านบาท โดยมีโครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด           
(26 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 29 ของจำนวนโครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด ส่วนมูลค่าการลงทุนมาจาก
สาขาเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษมากที่สุด มูลค่ารวม 1,355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 จากมูลค่าการลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติทั้งหมด โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่จากโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก (มูลค่าระหว่าง         
1 – 499 ล้านบาท) เช่น โครงการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่า 559.4 ล้านบาท (ร่วมทุนระหว่างเนปาลและอินเดีย) 
โครงการผลิตระบบท่อสำหรับงานอุตสาหกรรม มูลค่า 550 ล้านบาท (หุ้นอินเดียทั้งสิ้น) โครงการผลิตส่วนประกอบยาง
รถยนต์ชนิด Bead Wire มูลคา่ 280 ล้านบาท (หุ้นอินเดียทั้งสิ้น) โครงการผลิตเครื่องประดับ มูลค่า 256 ล้านบาท (ร่วมทุน
ระหว่างไทย อินเดีย และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น) โครงการผลิตฟิล์มพลาสติกชนิดหลายชั้น มูลค่า 216.9 ล้านบาท (ร่วมทุน
ระหว่างไทย สิงคโปร์ และอินเดีย) เป็นต้น  

 โครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ     
มูลค่ารวม 440 ล้านบาท ในแง่ของจำนวนโครงการ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มากที่สุด จำนวน             
5 โครงการ โดยเป็นการลงทุนจากโครงการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือการอุตสาหกรรม อาทิ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล สารลดแรง     
ตึงผิว (Linear Alkyl Benzenesulfonate- LAS) และสารเบต้าแคโรทีน (Cis-Beta Carotene) เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เช่นกัน มูลค่ารวม 218 ล้านบาท รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 105 ล้านบาท เป็นการลงทุนในกิจการผลิต Wiring Harness 
กิจการผลิตชุดผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้าสำหรับระบบและสายเคเบิ้ลที่ไม่ใช้ความร้อน  อันดับที่สามเป็นอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการลงทุนในกิจการผลิตสารประกอบพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic Compound Resins) อันดับที่สี่
เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร ซึ่งลงทุนในกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด และกิจการผลิตกิจการผลิตหรือ
ถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และอันดับที่ห้า ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Enterprise Software) และ/หรือ         
สื่อสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอล (Digital Content) และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 สำหรับปี 2562 สำนักงานได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศโดยรวม ได้แก่ 
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. อุตสาหกรรมเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  5. อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน  6. อุตสาหกรรม 
ADVANCED MATERIAL และ SPECIALTY CHEMICAL/POLYMER 7. อุตสาหกรรมดิจิทัล 8. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร 9. อุตสาหกรรมที่นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มีของเสียน้อยที่สุด  10. อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง    
เช่น การวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวระดับคุณภาพ กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBC) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 11. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และสาธารณูปโภค 113



 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำนักงานต้องการดึงดูดการลงทุนเป็นพิเศษจากอินเดีย ได้แก่ 1. อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะด้าน IT และซอฟต์แวร์ 3. อุตสาหกรรมการแพทย์ อาทิ การผลิตยา การผลิต
เครื่องมือการแพทย์ 4. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ ยาชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceuticals) เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
อุตสาหกรรมที่อินเดียมีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสถิติของโครงการจากอินเดียที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
จากสำนักงานในปี 2562 ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการลงทุนจากอินเดียเพียงเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้น สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น การผลิตยา อินเดียยังมองว่า
ประเทศไทยเป็นตลาดขนาดเล็ก จึงควรต้องชักจูงให้ อินเดียมองโอกาสการลงทุนในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน             
โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  

6. แนวโน้มและโอกาสการลงทุนระหว่างไทยและอินเดียในอนาคต 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดโครงการ “หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 4.0 ไทย-อินเดีย”     
โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
นโยบาย Thailand 4.0 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอินเดีย 3 แห่งในรัฐมหาราษฏระ เนื่องจากทั้งไทยและอินเดีย            
มียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ อินเดียมียุทธศาสตร์การอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
“Industry 4.0” เพ่ือจะนำอินเดียไปสู่การเป็น New India แห่งอนาคต ส่วนประเทศไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 และการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC การจัดสัมมนาดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ก่อให้เกิดเชื่อมั่น และนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสองประเทศได้มากยิ่งขึ้น  

 จากการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ภาคเอกชนอินเดียมีความสนใจที่จะขยายการค้าและการลงทุนไปยังประเทศไทย 
โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมแห่ งอนาคต และสาขาใหม่  ๆ ได้แก่  เคมีภัณฑ์  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ซอฟต์แวร์ Cloud Technology รวมทั้งสาขาบริการ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การถ่ายทำภาพยนตร์ และ 
อสังหาริมทรัพย์ พร้อมกันนี้ ภาคธุรกิจอินเดียได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน และซื้อสินค้าอินเดียมากขึ้น 
โดยเฉพาะสินค้าประเภททุน อุปกรณ์ป้องกันประเทศ แร่ธาตุ และเคมีภัณฑ์  

 นอกจากนี้ ไทยและอินเดียยังมีโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันผ่านกรอบความร่วมมือ 
BIMSTEC ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือหนึ่งเดียวที่เชื่อมเอเชียใต้เข้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน  และเป็นกรอบ
ความร่วมมือสำคัญที่ประสานนโยบายปฏิบัติการตะวันออก (Act East Policy) ของอินเดียที่เน้นการเชื่อมโยงใน 3 ส่วน 
ได้แก่ การเชื่อมโยงด้านการค้า การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง และนโยบายมองตะวันตก 
(Look West Policy) ของไทยและประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC จะเป็นโอกาสในการพัฒนา
เส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ซึ่งจะสามารถลดเวลาในการเดินทาง
ระหว่างไทยและอินเดียเนื่องจากไม่ต้องเดินเรือมายังท่าเรือกรุงเทพ และคาดว่าจะทำให้การค้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่า 
2% ในขณะนี้ รัฐบาลกำลังพัฒนาท่าเรือระนองด้วยการขุดร่องน้ำเพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งขยายพ้ืนที่สำหรับตู้สินค้า
ด้วย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565  

  

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

มีนาคม 2563 
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