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บีโอไอเผยเอกชนลงทุนแล้ว 570,000 ล้านบาท 

บริษทัช้ันน าของโลกตั้งฐานผลติในไทย 
 

 บีโอไอเผย เอกชนทุ่มลงทุนจริงแล้วกว่า 570,000 ล้านบาท โดยมีทั้งบริษัทช้ันน าของไทยและ

ต่างชาติ ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  พร้อมมั่นใจภายใน 3 ปี จะเกิดการลงทุน

จริงอกีไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท   

 นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาพรวม      

การลงทุนตั้งแต่ปี 2559 ถึงไตรมาสแรกคือเดือนมีนาคม 2560 ว่า เกิดการลงทุนจริงแลว้คิดเป็นมูลค่ารวม

กว่า 570,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะเกิดการลงทุนจริงจากโครงการอ่ืนๆ ในช่วง 1-3 ปีน้ี อีกไม่น้อยกว่า      

1 ลา้นลา้นบาท  

 โดยในช่วงท่ีผ่านมา มีโครงการลงทุนทั้ งกิจการของคนไทย และจากต่างประเทศ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มนกัลงทุนไทย เช่น บริษทักรุงเทพ สเตม็เซลล ์วิจยัและพฒันา 

จ ากดั  ท าการวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงเซลลต์น้ก าเนิด เพื่อใชใ้นการรักษาโรคมะเร็ง บริษทัไทยยานยนต์

ไฟฟ้า จ ากัด  ท าการวิจัยพฒันารถยนต์ไฟฟ้า บริษัท อินทรีดิจิตอล จ ากัด บริษัทของคนไทยท่ีพฒันา

ซอฟแวร์ขนาดใหญ่ส าหรับบริหารจดัการองคก์รขนาดใหญ่ เป็นตน้  

 นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัใหม่ๆ จากต่างประเทศ ท่ีเขา้มาลงทุนในไทย ไดแ้ก่ บริษทั อีเลฟเว่น สตรีท 

ของเกาหลีใต ้เขา้มาลงทุนกิจการซอฟตแ์วร์และอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บริษทั SK Group 

บริษทัชั้นน าใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีมีบริษทัในเครือในหลายอุตสาหกรรม เช่น พลงังาน 

เคมีภณัฑ ์ไอที และธุรกิจบริการ และการลงทุนในคร้ังน้ี ถือเป็นการลงทุนในไทยคร้ังแรกของบริษทั   
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 ส าหรับบริษทัชั้นน ารายเดิมท่ีมีการลงทุนอยู่แลว้ และไดข้ยายการลงทุนเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย  ไดแ้ก่  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ปัจจุบนัไทยเป็นฐานการผลิตรถยนตข์องบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์

เกือบทุกค่าย ขณะเดียวกนัก็มีบริษทัผูผ้ลิตยางรถยนตย์กัษใ์หญ่ของโลกทุกรายไดเ้ขา้มาตั้งฐานการผลิตใน

ไทยแลว้ และขยายการลงทุนเพิ่ม เช่น บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด ขยายกิจการผลิตยางเรเดียลส าหรับ

ยานพาหนะ บริษทั คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ขยายกิจการผลิตยางเรเดียล และบางรายได้

ขยายไปสู่การผลิตยางลอ้อากาศยาน เช่น บริษทั บริดจสโตน สเปเชียลต้ีไทร์ แมนูแฟค เจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั ขยายกิจการผลิตยางลอ้อากาศยาน บริษทักู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขยายกิจการผลิตยางลอ้อากาศ

ยาน ขณะท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ชั้นน าของโลกอย่าง บริษทั โรเบิร์ตบ๊อช ออโตโมทีฟเทคโนโลยีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงได้ลงทุนในไทยมายาวนาน ก็ได้ขยายการลงทุนไปสู่กิจการวิจัยและพฒันา

อุตสาหกรรมยานยนต ์และมีการพฒันาบุคลากรดา้นยานยนตข์องไทย เป็นตน้ 

 หรือในกลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัมินิแบ นอกจากขยายการลงทุนผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ 

ยงัขยายการลงทุนไปสู่การผลิตช้ินส่วนอากาศยานด้วย และบริษัท โซน่ี ได้ขยายการลงทุนไปผลิต        

สมาร์ทโฟนและช้ินส่วนดว้ยเช่นกนั  

 ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัท ชิน-เอทสุ ซิลิโคนส์  ผูผ้ลิตซิลิโคนส์อนัดับหน่ึงจาก

ประเทศญ่ีปุ่น มีการขยายการลงทุนคร้ังท่ี 3 ของบริษทั  และท าให้ประเทศไทยเป็นการขยายฐานท่ีใหญ่กว่า

ในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อท าการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ บริษทั เอ็กซ์พาลแกน ผูผ้ลิตกรดแลคติก ไดต่้อยอด

ไปสู่การผลิตพลาสติกชีวภาพยอ่ยสลายไดใ้นประเทศไทย เป็นตน้  

 

ขอรับส่งเสริมไตรมาสแรก  เป็นโครงการใหม่ 70% 

 นางหิรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับภาพรวมของการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 3 เดือน   

ปีน้ี มีจ  านวน 293 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 61,980 ลา้นบาท โดยเป็นโครงการลงทุนใหม่ 182 โครงการ          

เงินลงทุนรวม 42,452 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 68 ของเงินลงทุนทั้งส้ิน และเป็นโครงการขยายจากกิจการเดิม

ท่ีไดล้งทุนแลว้ 111 โครงการเงินลงทุน 19,528 ลา้นบาทหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32 ของเงินลงทุนทั้งส้ิน 

 นอกจากน้ี ยงัพบว่า ร้อยละ 55 ของมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนเป็นกิจการท่ีอยู่ใน 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S Curve) จ านวน 76 

โครงการ เงินลงทุนรวม 7,800 ลา้นบาท เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (First S Curve) จ านวน 142 

โครงการ เงินลงทุนรวม 34,300 ลา้นบาท  
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 ในช่วงไตรมาสท่ีเหลือของปีน้ี บีโอไอจะติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกลชิ้ด โดยมัน่ใจว่า

หลงัจากนกัลงทุนไดท้ราบรายละเอียดและความชดัเจนของการส่งเสริมการลงทุนตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการ

ลงทุนฉบบัแกไ้ขใหม่และพ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ซ่ึงจะมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มข้ึน จะท าให้การขอรับส่งเสริมการลงทุนจะเพิ่มข้ึนตั้งแต่ช่วง  

ไตรมาส 2 ของปีน้ี 

 ทั้งน้ี ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 บีโอไอไดพ้บปะหารือกบัคณะนักลงทุนจากต่างประเทศท่ี

แสดงความสนใจจะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย รวม 12 คณะ จาก 8 ประเทศ (ญ่ีปุ่น จีน สิงคโปร์ อินเดีย 

สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต ้บราซิล เนปาล) รวมจ านวนนกัลงทุน 124 ราย โดยมีความสนใจจะลงทุนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร รถยนตไ์ฟฟ้าและช้ินส่วนกิจการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก แม่พิมพ ์ยา เหล็ก ซอฟตแ์วร์   และสนใจการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก 

 และในเดือนพฤษภาคมน้ี ส านักงานบีโอไอในต่างประเทศ จะน าคณะนักธุรกิจนกัลงทุนเดินทาง

มาร่วมดูลู่ทางการลงทุน และเยี่ยมชมพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ อีอีซี และร่วม

กิจกรรมจบัคู่ธุรกิจภายในงาน ซบัคอนไทยแลนด ์2017 รวมจ านวนกว่า 12 คณะ จ านวนรวมประมาณ 400 

ราย อาทิ จากประเทศญ่ีปุ่น จีน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส อิตาลี องักฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ้

อินเดีย เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กนัยายน 2560 บีโอไอยงัมีกิจกรรมเดินสายชกัจูงการลงทุน

ในประเทศเป้าหมายรวมอีก  21 คร้ัง อาทิ จีน ญ่ีปุ่น อินเดีย เกาหลีใต ้สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในยโุรป 

และออสเตรเลีย  

************************************** 


