
Quarter 3, 2015

THAILAND  MACHINERY
OUTLOOK



1

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558 3

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ดัชนีราคาน าเข้าเหลก็แผ่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก 7

 ดัชนกีารใช้งานเหลก็แผ่นในประเทศ 7

 สถานการณด์้านแรงงาน 8

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558 10

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 11

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 12

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 13

ข้อมูลการลงทนุ ความรู้ และข่าวสาร

 โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทนุ 15

 ข่าวสารอุตสาหกรรม 19

Contact Us 23

THAILAND  MACHINERY  
OUTLOOK

Quarter 3, 2015

ที่ปรึกษา

วิกรม วัชระคุปต์

ณัฐพล รัตนมาลี

ประภัทร รณเกียรติเมธา

ทีมงาน

วรวุฒิ หล้าเต็น

ตะวัน พสุภา

วราทิตย์ นันตะนะ

จุฑารัตน์ วงศ์ธรรม

ตดิต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

จุฑารัตน์ วงศ์ธรรม

02-712-4402-7 ต่อ 211 





ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 YoY เทียบกับร้อยละ 
2.8 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่าย การส่งออกบริการและการลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวสูง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออก
สินค้ายังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการลงทุนภาคเอกชนลดลง ในด้านการผลิต 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขาบริการอ่ืนๆ 
ขยายตัวต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งจึงเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่สามของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 
2558

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.7 YoY ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 1.6 YoY ในไตรมาสที่สองของปี 2558 ด้านปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งลดลง
ร้อยละ 24.6 YoY ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 
61.8 เทียบกับระดับ 64.9 ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงตามการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการ
ก่อสร้างโดยลดลงร้อยละ 6.6 YoYเทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่สองของปี 
2558 โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 8.5 YoY เทียบกับการลดลงร้อยละ 
4.8 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับมูลค่าการน าเข้าสินค้าทุนที่ลดลงร้อยละ 11.5 
YoY ด้านการลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.3 YoY เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.7 YoY 
ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 46.7 เทียบกับระดับ 48.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 54,224 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.7 YoY การลดลง
ของมูลค่าการส่งออก มีสาเหตุส าคัญมาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าหลักยังอยู่ในภาวะชะลอตัวโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น (2) ราคาสินค้าส่งออกปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องตามการลดลงของราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก และ (3) 
การตัดสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) ในสินค้าส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศยุโรปที่มีผล
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2558

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.7 YoY
ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 1.6 YoY ในไตรมาสก่อน
หน้า

ภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อย
ละ 15.9 YoY ส่วนการบริโภค
ภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.0

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 3



ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 4

การน าเข้าสินค้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 44,607 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 14.5 YoY เทียบ
กับการหดตัวร้อยละ 10.1 YoY ในไตรมาสก่อนหน้าโดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลง
ของราคาน าเข้าร้อยละ 11.7 YoY ตามการลดลงของราคาน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ และปริมาณการน าเข้าที่ลดลงร้อยละ 3.1 YoY 
เนื่องจากการลดลงของการน าเข้าในหมวดสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง สินค้าทุน และ
หมวดอ่ืนๆ โดยเฉพาะทองค า (ลดลงร้อยละ 28.6)

สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.8 YoY ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 
0.6 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ประเทศ และการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตรถยนต์

รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 13.6 YoY ในไตรมาสนี้ เนื่องจากการลดลงของผลผลิตและ
ราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 9.3 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรหด
ตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่เจ็ดที่ร้อยละ 4.8 YoY เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตร
ส าคัญ ทั้งราคาข้าวเปลือก ยางแผ่นดิบชั้น 3 ปาล์มน้ ามันและกุ้งขาวแวนนาไม

ภาครัฐ การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 15.9 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 
1.0 โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 711,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.4

ในไตรมาสที่  3 ปี  2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตัวร้อยละ 13.6 YoY ในไตร
มาสนี้ เนื่องจากการลดลงของ
ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร 
โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อย
ละ 9.3 YoY ด้านราคาสินค้า
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นไตร
มาสที่เจ็ดที่ร้อยละ 4.8 YoY

การส่งออก
ปรับตัวลดลงตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก 
การลดลงของราคาสินค้าส่งออก 
และผลกระทบจากการตัดสิทธิ
พิเศษทางการค้า

การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงร้อยละ 6.6 YoY ตามการ
ลดลงของการลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรร้อยละ 8.5 
เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอ
การน าเข้าสินค้าทุน





Machinery  
Intelligence  

Unit 

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2558

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผน่ในภูมภิาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผน่ในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** ส าหรับ Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นในไตรมาสนี้จึงไม่มกีารน าเสนอข้อมูลใน
ส่วนนี้
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ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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การจ้างงานในไตรมาสที่สามของปี 2558 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.2 YoY ตามการจ้างงานภาคเกษตรที่
ลดลงร้อยละ 3.8 YoY เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งท าให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี และราคาสินค้าเกษตร
ที่ไม่จูงใจ อย่างไรก็ตาม การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 YoY ตามการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานใน
สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า สาขาก่อสร้าง และสาขาโรงแรมและภัตตาคารซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.1 YoY ร้อยละ 5.6 YoY ร้อยละ 2.4 YoY และร้อยละ 1.9 YoY ตามล าดับ ขณะที่การจ้างงานสาขา
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 YoY

อัตราการว่างงานในไตรมาสที่สามของปี 2558 มีผู้ว่างงานจ านวนทั้งสิ้น 356,020 คน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 9.0 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 YoY



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th/



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

ในไตรมาสที่สามปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยหดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลของไทยที่ลดลง โดยการน าเข้าหด
ตัวร้อยละ 2.2 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
6.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า ด้านการส่งออกหด
ตัวร้อยละ 8.0 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
2.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า ส่งผลให้ดุลการค้า
ขาดดุลเพิ่มขึ้นโดยเป็นผลมาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
การส่งออกลดลง
การน าเข้าเครื่องจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 116,737 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
8,474.9 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.8 YoY ด้านหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 88,417.4 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 1.7 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 19,844.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 23.6 YoY
การส่งออกเครื่องจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 60,971.7 ล้านบาท 
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
7,532.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 30.7 YoY ด้านหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46,173.8 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 0.4 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 7,265.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.7 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.7 YoY
ดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ขาดดุลการค้า
อยู่ที่ 55,765.3 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 2,654.5 ล้าน
บาทจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ขาดดุลการค้าลดลง 9,581.7 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สาม
ปี 2558 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น

การน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร หดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวตัวร้อยละ 2.8 YoY 
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,474 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องจักร
งานเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.3 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
8,124 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อย
ละ 24.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัว 11.6 
YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 350 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เครื่องบ ารุงรักษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,149 ล้านบาท

การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 22.2 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 30.7 
YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่  7,532 ล้านบาท โดยกลุ่ม
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 23.0 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 30.7 YoY ส่วน
กลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 42.8 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 24.9 YoY ส าหรับ
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,900 ล้านบาท

ดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี้
ขาดดุลการค้าอยู่ที่  942 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง
2,193 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
ลดลง 2,014 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สามปี 
2558 ปรับตัวลดลงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่
ลดลง

การน าเข้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 2.6 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.7 YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 88,417 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
10,242 ล้านบาท

การส่งออกเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 14.0 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 0.4 YoY 
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46,173 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 5,683 ล้านบาท

ดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่  42,243 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 
5,154 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ขาดดุลการค้า
ลดลง 1,706 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสที ่3 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สามปี 2558
ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น
 
การน าเข้าเครื่องมือกล ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 23.6 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่  19 ,844 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องมือกล
ขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 23.9 YoY ส่วนกลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 
12.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
20.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ 
หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 5,218 ล้านบาท

การส่งออกเครื่องมือกล ขยายตัวร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.7 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 7,265 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องมือกลขยายตัว
ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อย
ละ 5.6 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,559 ล้านบาท ส่วน
กลุ่มเครื่องใช้มือขยายตัวร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 17.4 YoY ส าหรับ
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,822 ล้าน
บาท

ดุลการค้าเครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ขาดดุลการค้า
อยู่ที่ 12,579 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 306 ล้านบาท
จากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,861 ล้าน
บาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/



ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนกรกฎาคม ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 15

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 ซีฮี ปั๊มส์ แอนด์ เซอร์วิสเซล

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีาร

ออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 
VACUUM PUMPS และ LIQUID 

PUMPS เป็นต้น

41.80 สิงคโปร์ 41

2 ไทชิคุ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ INDUCTION HEATER และอุปกรณ์
เครื่องจักร เช่น INDUCTION 
HEATING COIL 

เป็นต้น

13.90 ญี่ปุ่น 10

3 ดาน่า สไปเซอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

กรุงเทพมหานคร เพลากลาง (PROPELLER SHAFT) 50.70 ร่วมทุน

สหรัฐฯ

จีน

45

4 อาโอยามา่ไทย จ ากัด จ.ระยอง สลักภัณฑ์ (FASTENER) เช่น สลกั
เกลียว (BOLT) และ แป้นเกลยีว 
(NUT) เป็นตน้

2,193.00 ญี่ปุ่น 70

5 ทีโรลิท ไทย ไดมอนด์ จ ากัด จ.ระยอง ใบตัดเพชร (DIAMOND CUTTING 
WHEEL) และซี่ใบตัดเพชร (PART 

OF DIAMOND CUTTING WHEEL)

47.70 ร่วมทุน

ไทย

สวิส

สหรัฐฯ

32

6 ยูเรกา้ ออโตเมชัน่ จ ากัด จ.ปทุมธานี เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีารออบ

แบบทางวิศวกรรม

65.40 ไทย 35

7 สยาม แอดวานซ์ 

แมนชีนเนอรี่ จ ากัด

จ.สมุทรสาคร ชิ้นส่วนหรืออปุกรณ์ เครื่องจักรกล

ทางการเกษตร เช่น จอบหมุน 
(ROTARY TILLER) และใบมีดดันดิน 
(FRONT DOZER BLADE) 
เป็นต้น

59.40 ไทย 108

8 MR. YANG CAI NAN จ.ระยอง แม่พมิพ์ ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์

50.00 จีน 25

9 เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น 

จ ากัด

จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ แม่พมิพ์ และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพท์ี่ผลิตเอง

80.40 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

40

10 ไทยล็อค ฟาสท์เทนเนอร์ส 

จ ากัด

จ.ชลบุรี สลักภัณฑ์ (FASTENER) 74.70 ร่วมทุน

ไต้หวัน

เยอรมนั

41



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนกรกฎาคม ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 16

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

11 พิน ชายน์ อเิล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.สมุทรปราการ การเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT) และชิ้นส่วนพลาสติก
ส าหรับงานอุตสาหกรรม

50.00 ไต้หวัน 100

12 แอลไอเอส เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.พระนครศรี-

อยธุยา

แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่

ผลิตเอง

15.00 ร่วมทุน

ไทย

สิงคโปร์

10

13 คาโต้ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

จ.ระยอง เครนเคลื่อนที่ (MOBILE CRANES) 1,200.00 ญี่ปุ่น 125

รวม 13 โครงการ 3,942.00 - 682



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนสิงหาคม ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 17

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 MR. CHEN, YU-FENG จ.ชลบุรี แม่พมิพ์ (MOLD & DIE) ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยดึ (JIG & 

FIXTURE)

77.90 ไต้หวัน 40

2 ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ (DIE PART) เช่น 
GROOVE PLUG เป็นต้น และการ
ซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

47.40 ร่วมทุน

ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

5

3 โอคิโซะ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี กิจการปรับสภาพผิว (FINE SHOT 

PEENING)

50.00 ญี่ปุ่น 10

4 คูโบต้า คาซุย (ประเทศไทย) 

จ ากัด

กรุงเทพมหานคร เครื่อง BEVERSE OSMOSIS UNIT 
ส าหรับงานอุตสาหกรรม

14.50 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

7

5 MR. YEH CHAO LUNG จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น GEAR HOLDER 
และ PIN IDLER เป็นต้น

28.00 ร่วมทุน

สิงคโปร์

18

6 ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เพลาหลัง
รถบรรทุก (AXLE HOUSING) 
เป็นต้น

140.60 ญี่ปุ่น 37

7 ไทย ออสโตร โมลด์ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา แม่พมิพ์ชิน้ส่วนแม่พมิพ์  และชิ้นสว่น
เครื่องจักร เชน่ TOP LOWER 
PLATE, INSERT PIN, CLAMPING 

PLATE และ NOZZLE เป็นต้น

34.40 ไทย 27

8 ไฮไมล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ.ระยอง แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 117.60 จีน 66

รวม 8 โครงการ 510.40 - 210



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนกันยายน ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 18

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ
เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ)

การจ้างงาน 
(คน)

1 นายณรงค์ โลหิตคุปต์ จ.ระยอง
ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ แม่พมิพ์ และการ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์

60.00 ไทย 20

2
ยาฮาตะ อินดัสตรี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.ชลบุรี
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
เช่น BRACKET AXLE และ 
BRACKET RADIATOR เป็นต้น

30.00 ญี่ปุ่น 12

3 เจ เอส อาร์ เทคโนโลยี จ ากัด จ.นครราชสีมา
ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ แม่พมิพ์ ซ่อมแซม
แม่พมิพ์ อปุกรณ์จับยึด (Jig & 
Fixture) และชิน้ส่วนโลหะกลึงแต่ง 

110.00
ร่วมทุน
ไทย

เยอรมนั
70

4 พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จ ากัด จ.นครราชสีมา
ชิ้นส่วนเหล็กทุบ (FORGING PART) 
และแมพ่ิมพ์ (DIE) 

601.00 ไทย 219

5 ฮาราชู (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจนีบุรี
เครื่องเลเซอร์ (LASER MACHINE) 
ส าหรับตัดหรือฉลุ หรือท าลวดลาย
บนผ้า

21.00 ญี่ปุ่น 8

รวม 5 โครงการ 822 - 329
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สยามคูโบต้าตั้งเป้าปี 59 รุกตลาดพืชไร่-ส่งออก โอดปีนี้เจอภัยแล้ง-ข้าวตกฉุดก าลังซ้ือลด

 “สยามคูโบต้า” โอดภัยแล้งและราคาข้าวตกฉุดยอดขายปีนี้
พลาดเป้าเหลือเพียง 4.7 หมื่นล้านบาท คาดสถานการณ์ปีหน้าไม่
กระเตื้อง ปรับแผนธุรกิจหันมาบุกตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรต่อ
พ่วงส าหรับพืชไร่มากขึ้น รวมทั้งเร่งท าตลาดส่งออกอาเซียน ตั้งเป้าปี 
59 ยอดขาย 5 หมื่นล้านบาท

นายฮิโรชิ คาวาคามิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคู
โบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทฯ จะหันมาเน้น
ท าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรต่อพ่วงส าหรับพืชไร่ท่ีใช้กับอ้อย มัน
ส าปะหลัง และข้าวโพดมากขึ้น ซึ่งตลาดมีแนวโน้มโตขึ้นอีก 10% 
เมื่อเทียบกับทิศทางราคาข้าวในปีหน้ายังทรงตัวในระดับที่ไม่สูงและ
ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งท าให้ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ 
ส่งผลเกษตรกรก็จะชะลอการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรลง 
ขณะเดียวกันพื้นที่ท่ีไม่เหมาะส าหรับปลูกข้าวก็หันไปเพาะปลูกพืชไร่
เพิ่มมากขึ้น

ในปีหน้าบริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ท่ีคาดว่ามียอดขายรวม 4.7 หมื่นล้านบาท 
โดยจะหันไปท าตลาดส่งออกยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว และพม่า ซึ่งมีความต้องการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานคนและสัตว์ รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนและคุณภาพของผลผลิต
ด้วย โดยปีหน้าจะหันไปท าตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการหลัง
การขายด้วย ขณะท่ีตลาดอินโดนีเซียและเวียดนามนั้นทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้ท าตลาดเอง

“ในปีนี้มูลค่าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในไทยอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท ตกลงไป 15% โดยยอดขายบริษัทใน
ไทยลดลง 5% ซึ่งคูโบต้ามีส่วนแบ่งการตลาดใกล้ 80% คาดว่าปีน้ีบริษัทฯ มียอดขายรวม 4.7 หมื่นล้านบาทต่ ากว่าเป้า
ที่วางไว้ 5 หมื่นล้านบาท แยกเป็นตลาดในประเทศ 3 หมื่นล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 1.7 หมื่นล้านบาท โดย
สัดส่วนรายได้รวมมาจากเครื่องจักรกลฯ ส าหรับนาข้าว 55% พืชไร่ 35% และอื่นๆ 10%”

พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการใช้
ประสิทธิภาพเครื่องจักรกลการเกษตรให้เต็มที่ด้วย เนื่องจากไทยประสบปัญหาค่าแรงงานสูงและหายาก รวมทั้งแรงงาน
ที่อยู่ในภาคเกษตรก็มีอายุมาก ดังนั้น บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการเกษตรแบบครบวงจร (KUBOTA Agri
Solutions) โดยศึกษาสภาพพื้นที่ และวิธีการเพาะปลูกทุกขั้นตอน การวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นก็น าเครื่องจักรกล
การเกษตรเข้ามาสนับสนุนเทคนิคการท าเกษตรให้เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิตลง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้น าแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้กับนาข้าว ซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดี โดยปีหน้าจะพัฒนาน ามาใช้กับพืชไร่เพื่อช่วยขับเคล่ือนภาค
การเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นผู้น าในภูมิภาคนี้

นายคาวาคามิกล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้มีการลงทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรมใหม่ในนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 14 ไร่ ใช้เงินลงทุน 600 
ล้านบาท คาดว่าจะเปิดท าการได้ในเดือน มี.ค. 2559

โดย ผู้จัดการออนไลน ์(15 พฤศจิกายน 2558)
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นายสมบูรณ์ จินตนาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขายและบริการ บริษัท สยามคู
โบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กล่าวว่า บริษัทฯ จัดโครงการแปลงนาส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร 
ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยการจัดสาธิตการใช้รถด านาเพื่อปักด าต้นกล้า 
หลังจากนั้นจะท าการติดตามผลการท าแปลงตัวอย่าง เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิตการวางแผนเก็บเกี่ยวและสาธิตการใช้
รถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการท านาตามขั้นตอนของโครงการใช้เวลา 4 เดือน

การน าองค์ความรู้ดังกล่าวเข้ามาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปลูกข้าวเพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ มีความบริสุทธิ์ เนื่องจากแต่ละปีเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ 1-1.4 ล้านตัน แต่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพได้เพียงปีละ 6 แสนตัน ท าให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่มาจาก
แหล่งที่ตรวจสอบคุณภาพไม่ได้ท าให้ผลผลิตปลูกข้าวลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านป่าแฝกใต้ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
แปลงนาส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร โดยส่งเสริมให้มีการปลูกแบบด านาแทนการท านาหว่าน พบว่า
บนพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรจ านวน 5 ไร่จากการปลูกข้าวด้วยรถด านาจะท าให้การแตกกอที่ดี ความห่างของแถว
สม่ าเสมอ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้ปริมาณผลผลิตข้าว 600 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปกติเฉล่ียอยู่ที่ 450-500 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือเพิ่มขึ้น 20% 

โดย ผู้จัดการออนไลน ์(15 พฤศจิกายน 2558)
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บอร์ด BOI เคาะ 15 โครงการ 3.7 หมื่นล้าน เพิ่ม 10 กจิการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

“บอร์ดบีโอไอ” อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ เงิน
ลงทุนรวมกว่า 37,000 ล้านบาท พร้อมไฟเขียวเพิ่มกิจการเป้าหมาย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 กิจการ

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  (บอร์ดบี โอไอ )  ที่ มี  พล .อ.ประยุทธ์  จั นทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน
แก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จ านวน 15 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
37,516.6 ล้านบาท

“กิจการบริการ และสาธารณูปโภคมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดโดยมีการยื่นขอ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทา
รี จ ากัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการขนส่งทางอากาศ เงินลงทุนทั้งส้ิน 13,440.8 ล้านบาท โครงการนี้เป็นการเพิ่ม
จ านวนเครื่องบินเพื่อเสริมเส้นทางบินในประเทศ เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริษัท สยามเคเบิล โฮลดิ้ง จ ากัด ได้รับการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,500 ล้าน
บาท ตั้งกิจการที่จังหวัดสงขลา” นางหิรัญญากล่าว

ส าหรับกิจการในกลุ่มกิจการด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการที่ 1-5 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
กิจการผลิตไข่ไก่และไก่รุ่น ลงทุนรวม 6,439 ล้านบาท 6. บริษัท ที คิว อินดัสทรีสตาร์ช จ ากัด ผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
1,000 ล้านบาท 7. บริษัท ไวส์วูดส์ จ ากัด 1,100 ล้านบาท 8. บริษัท เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด
ปาร์ติเกิลบอร์ด 2,400 ล้านบาท 9. บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จ ากัด ลงทุน 1,600 ล้านบาท

กิจการในกลุ่มแร่ เซรามิกส์ ได้แก่ 1. บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จ ากัด ลงทุน 1,573 ล้านบาท 2. บ.เอเชีย 
แปซิฟิก กลาส ขยายกิจการผลิตขวดแก้ว 1,464 ล้านบาท 3. บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ ขยายกิจการผลิตท่อเหล็กไร้
สนิม 875.3 ล้านบาท กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา ได้แก่ 1. บริษัท ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ จ ากัด ผลิต SPUNBOND 
NON-WOVEN FABRIC ลงทุน 1,124.5 ล้านบาท

นอกจากบอร์ดยังอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ทั่วไป โดยโครงการที่ยื่น
ขอรับส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่เริ่มมีการผลิตหรือให้บริการภายในปี 
2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1-4 ปี ซึ่งวิธีการให้สิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับมูลค่าเงิน
ลงทุนจรในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนด

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เพิ่มกิจการเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน 10 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. กิจการอบพืชและไซโล 2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร 3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 4. กิจการผลิตส่ิงพิมพ์ทั่วไป 5. 
กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ส าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง) 7. กิจการผลิตส่ิงปรุงแต่ง
ส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่องส าอาง) 8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้า
อุปโภค 9. กิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อหรือกระดาษ 10. กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า
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บอร์ด BOI เคาะ 15 โครงการ 3.7 หมื่นล้าน เพิ่ม 10 กจิการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ทั้งนี้ กิจการ 1-4 เป็นกลุ่มกิจการท่ีเปิดให้การส่งเสริมอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อนร้อยละ 50 ในปีที่ 9-13 ส่วนกิจการที่ 5-10 เป็นกลุ่มกิจการที่ถูกยกเลิกให้การส่งเสริม ไป
แล้ว จึงได้ก าหนดเงื่อนไขให้ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในเดือนมิถุนายน 2559 และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1-2 ครอบคลุม 90 ต าบล 23 อ าเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 1 จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 จ.เชียงราย จ.
หนองคาย จ.นครพนม จ.กาญจนบุรี จ.นราธิวาส 
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