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ยอดขอรับส่งเสริมลงทุน 3 ไตรมาส ทะลุ 7.3 แสนล้านบาท 
บีโอไอระดมสํานักงานต่างประเทศ วางแผนดงึทุนนอกปี 57 

 

  บีโอไอเผย สถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือนปี 2556 มูลค่าเงินลงทุน 737,800 ล้านบาท
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สาธารณูปโภค ยานยนต์และช้ินส่วนสนใจลงทุนมากที่สุด ส่วนการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศ แม้จะลดลงเพราะภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอย แต่ยงัมีนักลงทุนจีนและมาเลเซียลงทุนในไทย
เพิม่ขึน้ และในเดือนธันวาคมนี ้บีโอไอจะจัดประชุมแผนชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ในปี 2557  

     

  นายอุดม วงศ์วิวฒัน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ  เปิดเผยว่า 
ในช่วง 9 เดือนท่ีผ่านมา (มกราคม-กนัยายน 2556) มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน 1,431 
โครงการ เงินลงทุน 737,800 ลา้นบาท โดยจาํนวนโครงการปรับลดลงเลก็นอ้ย ประมาณร้อยละ 6.3 จากช่วง
เดียวกนัปี 2555 ท่ีมีจาํนวน 1,528 โครงการ ขณะท่ีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 0.7 จากช่วง
เดียวกนัของปี 2555 ท่ีมีมูลค่าเงินลงทุน 732,000 ลา้นบาท  

  ทั้งน้ีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ียื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มบริการและสาธารณูปโภค 
382 โครงการ เงินลงทุน 329,100 ลา้นบาท รองมาเป็นกลุ่มผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง  
320 โครงการ เงินลงทุน 200,500 ลา้นบาท อนัดบัสาม กลุ่มเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร 276 
โครงการ เงินลงทุน 93,600 ลา้นบาท อนัดับส่ี กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 227 โครงการ        
เงินลงทุน 46,000 ลา้นบาท ตามด้วยกลุ่มเคมี กระดาษ และพลาสติก 133 โครงการ เงินลงทุน 34,100      
ลา้นบาท กลุ่มเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 35 โครงการ เงินลงทุน 21,800 ลา้นบาท และอนัดบั
สุดทา้ย กลุ่มอุตสาหกรรมเบา 58 โครงการ เงินลงทุน 12,700 ลา้นบาท  

  “ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2555 ท่ีผ่านมา มีมูลค่าสูงเป็นประวติัการณ์ 1.4 ลา้นลา้นบาท    
จึงส่งผลให้สถิติขอรับส่งเสริมในปีน้ีลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดขอรับส่งเสริมตลอด 3 ไตรมาสซ่ึงสูงกว่า 7 
แสนลา้นบาท ถือว่าสูงกว่ายอดขอรับส่งเสริมในหลายปีท่ีผา่นมา ซ่ึงปกติจะมียอดขอรับส่งเสริมการลงทุน
เพียง 600,000-700,000 ลา้นบาทเท่านั้น สาํหรับในช่วงไตรมาสสุดทา้ย ยงัมัน่ใจว่า ยอดขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนตลอดทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้1 ลา้นลา้นบาทไดอ้ยา่งแน่นอน” เลขาธิการบีโอไอกล่าว  
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  สําหรับสถิติการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ ในช่วง 9 เดือนพบว่า มียื่นขอรับ
ส่งเสริมจาํนวน 853 โครงการ เงินลงทุนรวม 350,672 ลา้นบาท โดยจาํนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน
ปรับลดลงเท่ากนัท่ีร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ซ่ึงมีจาํนวน 1,054 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
433,064 ลา้นบาท    

   ทั้งน้ี นกัลงทุนจากญ่ีปุ่นท่ียงัคงเป็นกลุ่มทุนต่างชาติรายใหญ่ท่ีสุดท่ีเขา้มาลงทุนในไทย โดยในช่วง 
9 เดือนของปีน้ี มีโครงการลงทุนจากญ่ีปุ่นยื่นขอรับส่งเสริมจาํนวน 448 โครงการ เงินลงทุน 211,350 ลา้น
บาท โครงการและมูลค่าเงินลงทุนปรับลดลงเท่ากนัท่ีร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกนัปีก่อนท่ีมี 586 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 276,087 ลา้นบาท   

  รองลงมาเป็นการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจาํนวน 44 โครงการ         
เงินลงทุน 8,193 ลา้นบาท โครงการปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกนัท่ีมี 36 โครงการ ขณะท่ีเงิน
ลงทุนปรับลดลงร้อยละ 49 จากช่วงเดียวกันท่ีมีมูลค่า 16,024 ล้านบาท การลงทุนจาก เนเธอร์แลนด ์           
มีจาํนวน 18 โครงการ เงินลงทุน 10,926 ลา้นบาท โครงการปรับลดลงร้อยละ 31 จากช่วงเดียวกนัท่ีมี 26 
โครงการ ขณะท่ีเงินลงทุนลดลงร้อยละ 48  จากช่วงเดียวกนัท่ีมีมูลค่า 21,102 ลา้นบาท 

  แมว้่าการลงทุนจากบางประเทศจะชะลอตวัลงจากช่วงเดียวกนัปีก่อนเลก็นอ้ยเพราะภาวะเศรษฐกิจ
โลกถดถอย แต่กมี็โครงการลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ ยืน่ขอรับส่งเสริมการลงทุนในไทยเพิ่มข้ึน อาทิ มาเลเซีย  
มีจาํนวน 24 โครงการ เงินลงทุน 18,316 ลา้นบาท จาํนวนโครงการใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัปีท่ีผา่นมาท่ีมี 
26 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ  33 จากช่วงเดียวกนัท่ีมี 13,802 ลา้นบาท การลงทุนจากจีน 
มีจาํนวน 31 โครงการ เงินลงทุน 37,705 ลา้นบาท ปรับเพิ่มข้ึนทั้งจาํนวนโครงการ และมูลค่าเงินลงทุนจาก
ช่วงเดียวกนัปีก่อนท่ีมี 30 โครงการ เงินลงทุน 10,268 ลา้นบาท โดยเงินลงทุนปรับข้ึนถึงร้อยละ 267 หรือ 
กวา่ 2 เท่าตวั   

   “ ในช่วง 3 ไตรมาสน้ี มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่ากว่า 1,000 ลา้นบาทจาํนวนมาก และ
หลายโครงการไดรั้บอนุมติัใหก้ารส่งเสริมแลว้ อาทิ โครงการผลิตรถยนต ์เคร่ืองยนต ์และช้ินส่วนยานยนต ์
ของฮอนดา้ ออโตโมบิล เงินลงทุนกว่า 33,248 ลา้นบาท โครงการผลิตเคร่ืองยนตดี์เซล และช้ินส่วนยาน
ยนต ์ของสยามโตโยตา้ เงินลงทุนกว่า 17,900 ลา้นบาท รวมทั้งโครงการขนส่งทางอากาศ ของสายการบิน
หลายแห่ง เช่น การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย และนกแอร์ เงินลงทุนรวมกว่า 140,000 ลา้นบาท และยงัมี
โครงการขนาดใหญ่ท่ีเพิ่งยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเขา้มาอีกหลายราย อาทิ การผลิตยางรถยนตแ์ละยาง
รถบรรทุก เคร่ืองยนตดี์เซล ช้ินส่วนยานยนต ์และโลจิสติกส์ พาร์ค เป็นตน้” นายอุดม กล่าว 

   นายอุดมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2556 น้ี บีโอไอจะจดัประชุมผูอ้าํนวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศทั้ ง 14 แห่งข้ึน เพื่อวางแผนชักจูงการลงทุนปี 2557                
ให้สอดคลอ้งกบัการชกัจูงการลงทุนท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกท่ีอาจจะอยู่ในช่วงชะลอตวั     
แต่ยงัมีกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมออกไปลงทุนในต่างประเทศอีกจาํนวนมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง  
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