
 

 

Source: NESDB (August, 2015) / Bank of Thailand  / Ministry of Commerce  

GDP Growth Forecast  2016 Time of forecast
Bank of Thailand 3.1 March 2016
ADB 2.7 September 2015
Fiscal Policy Office 3.7 January 2016
World Bank 2.0 January 2016
IMF 2.8 March 2016
SCB 2.5 March 2016
Kasikorn Bank 3.0 February 2016

 

Economic Projections 2014 2015 2016F

GDP growth (%) 0.9 2.8 2.8-3.8 
GDP (at current prices: bil.USD) 404.8 395.2 390.0 
GDP per capita (USD per year) 6,041.1 5,878.2 5,781.0 
Exports value of goods/ service (bil. USD) 227.5 214.3 n/a 
Export growth (%) -0.4 -5.8 n/a 
Import value of goods/ service (bil. USD) 227.7 202.6 n/a 
Import growth rate (%) -9.0 -11.0 n/a 
Trade balance (bil. USD) -0.22 11.72 n/a 
Current account balance (bil. USD) 15.4 34.8 32.1 
Current account to GDP (%) 3.8 8.9 8.2 
Inflation – CPI (%) 1.9 -0.9 (-0.1)-0.9 
Number of Foreign Tourists (million people) 24.8 29.9 32 

Tourism Statistics 

Number of Tourists 2015: 29.9 mil (20.4% y-o-y) 

Awards and Honors: 
International Living Magazine 2015: Thailand is 7th 
best places to retire.  
Bloomberg: Top on happiest economies list 2016. 
(Lowest score on misery index) 
HSBC Expat Explorer 2015: Thailand is 21st best 
place for expats  
Frommers.com 2015: Bangkok is one of the 10 
world’s best shopping destinations.   
TripAdvisor 2015: Bangkok is ranked 18th of 
Traveller’s Choice Destination in 2015.  
TripAdvisor 2015: Wat Pho is ranked 21st of 
Traveller’s choice landmark in 2015.   
TripAdvisor 2016:  Kata Noi Beach is ranked 19th/25 
of The Best beaches in the World. 
MasterCard’s Asia Pacific Destinations Index 
2015 : Bangkok is ranked 1st of the most popular city 
Business Traveller Asia Pacific 2015: Bangkok is 
“Best Leisure Destination in the Asia-Pacific.”

SET Index1  

External Sector 2015 

Doing Business 2016/6: World’s #49/189 

Exports/5: 214.3 bil. USD -5.7% (y-o-y) 
Imports/5: 202.6 bil. USD -11.0% (y-o-y) 

Current account/1: Surplus by 34.8 bil. USD 

Exchange rate (avg. 2015): 34.29 THB/USD 

THB depreciated by 5.6% from 2014 

Economic Conditions  
 

Percentage Change (y-o-y) /1 2014 Q1/15 Q2/15 Q3/15 2015 2016 
Manufacturing Production Index  -5.1 0.6 0.0 0.8 0.3 n/a 
Private Consumption Index 1.1 1.4 -0.4 0.4 2.1 2.7 
Private Investment Index -1.2 0.5 0.4 1.3 -2.0 3.2 
Capacity Utilization (level) 64.0 61.5 59.9 60.6 64.7 n/a 

Net FDI flows/1 (FY2015): 5.3 bil. USD; Net TDI* flows/1 (FY2015): -8.6 bil. USD 

Government revenue/4 (FY2015)**:  611.8 bil. USD, 6.4% (y-o-y) (exchange rate as of 30/12/15) 

Government expenditure/4 (FY2015): 721.0 bil. USD, 5.7% (y-o-y) (exchange rate as of 30/06/15) 

Farm Income/4  (FY2015) : -10.1  

Economic Stability 

Headline inflation/2 (as of 02/2016): -0.50% (y-o-y) 

Public debt/2 (FYQ4/2015): 122.25 bil. USD (exchange rate as of 30/12/15) equivalent to 44.36% of GDP 

Unemployment rate/1 (31/12/2015) : 0.9%  

International reserves/1 (31/12/2015): 156.5 bil. USD (equal to 3 times of short-term foreign debt 

at the end of Q4/15)  
Top Export Destinations (Jan-Dec 2015)5 Top Import Origins (Jan- Dec 2015)5 Financial data  

 

Top 10 Exports (Jan-Dec 2015) Share (%) 
Auto. Parts & Accessories 
Computer, Equipment, & Parts 
Precious Stones & Accessories 
Plastic Pellets 
Refined Fuels 
Electronic Integrated Circuits 
Machinery & Parts 
Rubber Products  
Chemical Products 
Iron, Steel, & Products 

11.96 
8.24 
5.13 
3.85 
3.76 
3.62 
3.30 
3.19 
2.98 
2.48 

 

 

Top 10 Imports (Jan-Dec 2015) Share (%) 
Machinery & Parts 
Crude Oil 
Electrical Machinery & Parts 
Chemical Products 
Iron, Steel, & Products 
Auto. Parts & Accessories 
Electrical Integrated Circuits 
Jewelry (Including Silver Bars & Gold) 
Computers, Equipment & Parts 
Other Metal Ores 

9.65 
9.60 
7.84 
6.46 
5.20 
4.96 
4.66 
4.61 
3.68 
3.47 

 

Interest rates/2:  
Policy interest rate: 1.5% (Mar 2016) 
Stock Exchange/1 
SET Index closed at 1,407.70 points 
(Q1/2016) 
Rating of Sovereign bonds : 
S&P: BBB+ stable / Fitch: BBB+ stable / 
Moody’s: Baa1 stable 

Tax Rates/4 

Corporate Income Tax: 20% for small 
companies with net profit > 1 mil. Baht 
Withholding tax: 1 - 10% VAT: 7% 

Source:  /1 NESDB; /2 Bank of Thailand;  
/3 Stock Market Exchange of Thailand;  
/4 Ministry of Finance; /5 Ministry of 
Commerce; /6 World Bank 
F = forecast; *TDI = Thai Direct Investment 
(outward FDI); p= preliminary data;  

**FYQ = quarter of fiscal year; bil.=billion 

ธัญชนก อุทัยวรรณ (14127) 
กิตติณัฏฐ จันทรสุเทพ (14239) 

กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

As of April 2016 Thailand: Facts and Figures









 

 

สภาวะเศรษฐกิจไทย 

ประมาณการเศรษฐกิจป 2558-2559 
 สถิติจริง ประมาณการ

2556 2557 2558 2559
GDP (พันลานบาท) 12,910 13,132.2 13,537.5 14,038.4
อัตราขยายตัว GDP (%) 2.8 0.8 2.8 2.8-3.8
รายไดตอหัว/ป (บาท) 193,394.6 195,995.2 201,342.8 208,115
เงินเฟอ - CPI (%) 2.2 1.9 -0.9 -0.1-0.9
อัตราวางงาน (%) 0.7 0.8 0.9 n/a
จํานวนนักทองเที่ยว 26.7 24.8 29.9 32.5

 

การคาระหวางประเทศของไทย 
● พณ. ต้ังเปาหมายการสงออกป 2559 ที่ 5% 
มูลคาการคา 
(ลาน USD) 2557 2558 อัตราการ

ขยายตัว 
ม.ค.-ก.พ.

2559
อัตราการ
ขยายตัว

การคารวม 455,271 417,029 -8.4 64,185 -6.9
นําเขา 227,748 202,654 -11.0 29,481 -14.5
สงออก 227,523 214,375 -5.8 34,704 0.7
ดุลการคา -224.9 11,721 - 5,223 -

- ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย  

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
สถิติจริง

(ณ 31 ธ.ค.2558)
ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 34,839 ลาน USD
เงินทุนสํารองระหวางประเทศ 156.5 พันลาน USD
หนี้สาธารณะ 44.36% ของ GDP

อันดับทางเศรษฐกิจ 
Fitch Rating’s BBB+ (stable)

Moody’s Baa1 (stable)
Standard and Poor’s BBB+ (stable outlook)

WEF Global 
Competitiveness 

Report 2015 - 2016

32 จาก 140 ประเทศ
(ลดลงจากอันดับที่ 31) 

Ease of Doing 
Business 2016 (World 

Bank)  

49 จาก 189 ประเทศ          
(ลดลงจากอันดับที่ 46) 

IMD World 
Competitiveness 2015

30 จาก 60 ประเทศ 
(ลดลงจากอันดับที่ 29)

ตลาดทุนไทย Highest Liquidity in ASEAN
Most Active Fund Raising

in ASEAN

เศรษฐกิจไทยป 2558 
● ขยายตัวรอยละ 2.8 

เศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. 2559 
● ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาส 4/2558 

ปจจัยสนับสนุน ขอจํากัด
1. การขยายตัวของอุปสงคใน
ประเทศ (ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน ดัชนีผลผลิตสินคา
เกษตร) 
2. การใชจายและการลงทุนภาครัฐ 
3. การขยายตัวของการทองเที่ยว 

1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก 
2. การลดลงของราคาสินคา
สงออก 
 

 

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2559 
● คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.8-3.8 (คาเฉลี่ย 3.3) 

ปจจัยสนับสนุน ขอจํากัด
1. การขยายตัวของการใชจาย
และการลงทุนภาครัฐ 
2. แรงขับเคล่ือนจากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล  
3. การออนคาของเงินบาท ซึ่งจะ
ชวยสนับสนุนรายรับและสภาพ
คลองของผูประกอบการ 
4. ราคาน้ํามันยังอยูในระดับตํ่า 
5. แนวโนมการขยายตัวตอเนื่อง
ของภาคการทองเที่ยว 

1. การสงออกยังมีขอจํากัดจากการ
ฟนตัวลาชาของเศรษฐกิจโลก 
ราคาสินคาตกตํ่า และการออนคา
ของสกุลเงินสําคัญในประเทศคูคา 
2. ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีนและ
ประเทศที่มีปจจัยพื้นฐานออนแอ 
3. ราคาสินคาเกษตรสําคัญ ๆ มี
แนวโนมฟนตัวชากวาที่
คาดการณ 
4. ผลกระทบจากสถานการณ  
ภัยแลงที่มีแนวโนมรุนแรง

แนวคิดนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล 

● เปนมิตรกับธุรกิจ มุงสรางความเขมแขงใหกับเศรษฐกิจในประเทศ 
● รอง นรม . (สมคิดฯ) ไดจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการ
ขับเคล่ือนและปฏิรูปดานเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 

(1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ดวยนโยบายประชารัฐ) 
(2) การปฏิรูปโครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมและการพาณิชยของ

ประเทศ 
(3) การปฏิรูปการเงิน การคลัง และองคกรทางเศรษฐกิจของรัฐ 
(4) การลงทุนภาครัฐและโครงสรางพ้ืนฐาน 
(5) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
(6) การปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการทํางานตาง ๆ ทางดาน

เศรษฐกิจ 
(7) การขับเคลื่อนขอตกลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของรัฐบาล 
(ก.ย. 58 - ม.ค. 59) 

- มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย และ
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
- มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสงเสริม SMEs ในระยะเรงดวน 
- มาตรการการเงินการคลังเพ่ือการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย 
- มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ 
- มาตรการเรงรัดการลงทุนของ BOI 
- โครงการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรชาวสวนยาง 
- โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
- มาตรการชวยเหลือผูประสบปญหาภัยแลง และมาตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคการเกษตร 

- ที่มา: สศช. *ซ่ึงไดปรับวิธีการประมวลผลขอมูลรวมใหม จากวิธีฐานคงท่ีซ่ึงใชราคาป ๒๕๓๑
เปนการวัดแบบปริมาณลูกโซ (Chain Volume Measures: CVM)  



 

 

นโยบายและมาตรการทีสําคัญทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนในระยะ 7 ป (2558-2564)

 มีวิสัยทัศนที่จะสงเสริมการลงทุนที่มีคุณคาทั้งในประเทศและการลงทุน
ของไทยในตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กาวพนการ
เปนประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง (middle income trap) และเติบโต
อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ทิศทางการสงเสริมการลงทุน ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก (1) สงเสริมการ
ลงทุ นเ พ่ื อพัฒนาขี ดความสามารถในการแข งขั นของประเทศ
(2) สงเสริมกิจการที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม (3) ส งเสริมให เกิด   
การรวมกลุมของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
สรางความเขมแข็งของหวงโซมูลคา (4) สงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต (5) สงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ (6) 
สงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ 

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 เพ่ือมุงใหไทยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การศึกษา 
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมอ่ืน ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม 
  (ราง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 
ดาน ไดแก (1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลุมทั่วประเทศ (2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัล (5) พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล และ (6) สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
10 อุตสาหกรรมเปาหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
● กําหนดกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพตอการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
- ตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ไดแก 
(1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
(3) อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
- เติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหม    
ที่ไทยมีศักยภาพในการแขงขัน ไดแก (1) อุตสาหกรรมหุนยนต (2) อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส (3) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(4) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ (5) อุตสาหกรรมการแพทย ครบวงจร 
● ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการราง พ.ร.บ. กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. .... (วงเงินต้ังตน 10,000 
ลานบาท) ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของ สนง. คกก. กฤษฎีกา 
● BOI อยูระหวางการพิจารณาจัดทํามาตรการสงเสริมการลงทุนและ
สิทธิประโยชนเพ่ิมเติมสําหรับอุตสาหกรรมขางตน 

การปฏิรูปโครงสรางพลังงาน 
● มีทิศทางการดําเนินนโยบายเพ่ือสรางความมั่นคงในราคาที่แขงขันได 
ดวยการใชพลังงานเช้ือเพลิงที่มีความเหมาะสมในดานราคา ความมั่นคง 
และผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนนราคาที่เปนไปตามกลไก
ตลาดและอยูในระดับที่จะชวยใหอุตสาหกรรมสามารถแขงขันได  
● นโยบายดานพลังงาน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (1) การจัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอความตองการ (2) การสรางเสริมความมั่นคงและสราง
มูลคาเพ่ิมดานพลังงานของประเทศ (3) การกํากับดูแลกิจการพลังงาน และ
ราคาพลังงาน (4) การพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และ (5) การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการน้ํา 
● มีการจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา ซึ่งมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําของประเทศ โดยกําหนดยุทธศาสตร 6 ประการ (1) ยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค (2) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพ่ือภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) (3) ยุทธศาสตรการ
ปองกันและบรรเทาอุทกภัย (4) ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ํา (5) 
ยุทธศาสตรการฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลาย
ของดิน และ (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา 

กรอบยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง
ของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (8 ป) 

● 4 ยุทธศาสตรยอย ไดแก (1) การสรางรากฐานความมั่นคงทางสังคม
(2) การสรางมาตรฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (3) การสรางโอกาส
สําหรับการใชประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคมอาเซียน และ   
(4) ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง  
● 5 แผนงาน ไดแก  (1) การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง   
(2) การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพ่ือแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล (3) การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการ
ผลิตที่สําคัญของประเทศ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน (4) การพัฒนา
โครงขายการขนสงทางน้ํา และ (5) การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ใหบริการขนสงทางอากาศ  
● มีเปาหมายที่จะลดตนทุนการขนสงไมนอยกวารอยละ 2 โดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนสงที่ พ่ึงพาถนนเปนหลักไปสูการขนสงในรูปแบบอ่ืน  ๆ
โดยเฉพาะการขนสงทางรางและทางน้ําที่มีตนทุนตอหนวยตํ่ากวา 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม (SEZs) แนวชายแดน 
● รัฐบาลไดเห็นชอบการจัดต้ัง SEZs ในพ้ืนที่ชายแดน สําหรับธุรกิจที่ใช
แรงงานจํานวนมาก ธุรกิจที่ใชวัตถุดิบจากทองถิ่นบริเวณชายแดนหรือ
ประเทศเพ่ือนบาน และธุรกิจดานโลจิสติกส  เพ่ือใชประโยชนจาก   
การเช่ือมโยงฐานการผลิตหลักของไทยกับเพ่ือนบาน เพ่ิมโอกาส   
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
- พ้ืนที่ SEZs ระยะแรก ภายในป 2558 ไดแก (1) จ.ตาก (ติดเมียนมาร)
(2) จ.มุกดาหาร (ติดลาว) (3) จ.สงขลา (ติดมาเลเซีย) (4) จ.สระแกว
(ติดกัมพูชา) และ (5) จ.ตราด (ติดกัมพูชา) 
-  พ้ืนที่ SEZs ระยะที่ 2 เร่ิมในป 2559 ไดแก จ.เชียงราย จ.นครพนม
จ.หนองคาย จ.กาญจนบุรี และ จ.นราธิวาส 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 
● สําหรับธุรกิจที่ไมเหมาะกับพ้ืนที่ชายแดน คลัสเตอรเปาหมาย ไดแก 
  - ซูเปอรคลัสเตอร (กิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรม   
แหงอนาคต) ไดแก (1) ยานยนตและช้ินสวน (2) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ   
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (3) เคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
โทรคมนาคม (4) ดิจิทัล (5) Food Innopolis และ (6) Medical Hub 
  - คลัสเตอรเปาหมายอ่ืน ๆ ไดแก เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม 
  - กิจการเปาหมายที่จะสงเสริมเปนพิเศษ ไดแก อุตสาหกรรมตนน้ํา   
ที่สําคัญในแตละคลัสเตอร อุตสาหกรรมสนับสนุน และผลิตภัณฑที่ใช
เทคโนโลยีสูง โดยมีเงื่อนไขวาตองรวมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 
การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ (International Headquarters: IHQ) 
และบริษัทการคาระหวางประเทศ (International Trading Center: ITC) 
● รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการคา การเงิน และ
การลงทุนในภูมิภาค โดยมีมาตรการสนับสนุนดานสิทธิประโยชน อาทิ  
การยกเวนภาษีอากรขาเขา ภาษีเงินไดนิ ติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
การลดภาษีเงินไดบุคคล รวมทั้งมีมาตรการอ่ืนที่มิใชภาษี และการอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ  ที่จําเปน เพ่ือดึงดูดการจัดต้ัง IHQ และ ITC ในประเทศ 

การปฏิรูปภาษี 
● รัฐบาลอยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางภาษี ทั้งภาษีบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล การปรับปรุงกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของ อาทิ 
- การปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหม อยูในขั้นตอนการศึกษา
ของกรมสรรพากร และคาดวาจะสามารถบังคับใชไดในปภาษี 2559 
- พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก มีผลบังคับใชแลวต้ังแต 5 ส.ค. 2558 
- พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตและรางประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต อยูระหวางการพิจารณาของ สนง. คกก. กฤษฎีกา 
- พ.ร.บ. ภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสราง อยูระหวางการปรับปรุงเพ่ือ
นําเสนอเปนกฎหมาย 
- พ.ร.บ. ศุลกากร ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ และจะสงให สนง. 
คกก. กฤษฎีกา ตรวจพิจารณาตอไป 
 

จัดทําโดย: น.ส. ธัญชนก อุทัยวรรณ กองสนเทศเศรษฐกิจ #14127 



 

 

นโยบายดานการลงทุน 
ภาพรวมการขอรับการลงทุน สิทธิประโยชน 

การอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 2556 2557 2558  2559 

(ม.ค.)
จํ า น ว น
โครงการ 

2,013 1,662 2,237 105

มูลคาการลงทุน 
(พันลานบาท) 

1,026.30 724.74 809.37 10.06

ประเภทกิจการที่ขอรับการสนับสนุนการลงทุน (ป 2558) เรียงตาม
มูลคาการลงทุน ไดแก  (1) เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร (2) 
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง (3) กิจการบริการและ
สาธารณูปโภค (4) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (5) 
เคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ (6) อุตสาหกรรมเบา(7) แร เซรามิกส และ
โลหะขั้นพ้ืนฐาน 

• สิทธิประโยชนตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)  

• สิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคาของโครงการ (Merit-based Incentives) 
(1) สิทธิและประโยชนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน กรณีที่ได
ลงทุนหรือมีคาใชจายในกรณีตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
(2 )  สิท ธิและประโยชน เ พ่ิม เ ติม เ พ่ือกระจายความเจริญสูภูมิภาค  หากต้ัง   
สถานประกอบการในพ้ืนที่ 20 จังหวัด** ที่มีรายไดตอหัวต่ํา 
 (3) สิทธิและประโยชนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม หากต้ังสถานประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม 
(**20 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นาน บึงกาฬ บุรีรัมย แพร มหาสารคาม 
มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแกว สุโขทัย สุรินทร 
หนองบัวลําภู อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ) 

ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม (ป 2558-2564)
- ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนในระยะ 7 ป  มีผลใชบังคับกับคําขอรับ   
การสงเสริมต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2558 เปนตนไป ดวยวิสัยทัศนที่จะสงเสริม   
การลงทุนที่มีคุณคาทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในตางประเทศ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน กาวพนการเปนประเทศท่ีมีรายได
ระดับ  ปานกลาง (middle income trap) และเติบโตอยางย่ังยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
- แบงกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุนตามลําดับความสําคัญของประเภท
กิจการ และใหสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมตามคุณคาของโครงการ  

นโยบายและมาตรการพิเศษอ่ืน ๆ 
(1) นโยบายสงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยมุงสงเสริมการลงทุนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สตูล) และพ้ืนที่ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 
(2) มาตรการสงเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดวย 3 
มาตรการยอย ไดแก 1) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช
พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 2) การปรับเปล่ียนเครื่องจักร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ 3) การลงทุน R&D และออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
(3) มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs กําหนดประเภทกิจการ SMEs ท่ีไดรับ
การสงเสริมการลงทุน รวม 38 ประเภทกิจการ 
(4) นโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะแรก 5 จังหวัด ไดแก 
ตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา และตราด/ ระยะที่สอง 5 จังหวัด ไดแก หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 
(5) นโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามรูปแบบคลัสเตอร  
สําหรับธุรกิจที่ไมเหมาะกับพ้ืนที่ชายแดน ประกอบดวย Super Cluster (กิจการที่ใช
เทคโนโลยี ข้ันสูง  และอุตสาหกรรมแหงอนาคต) ไดแก  ยานยนตและชิ้นสวน 
เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม ปโตรเคมีและเคมีภัณฑท่ีเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม ดิจิทัล Food Innopolis Medical Hub คลัสเตอรเปาหมายอ่ืน ๆ ไดแก 
เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุงหม กิจการเปาหมายท่ีจะสงเสริมเปนพิเศษ ไดแก 
อุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญในแตละคลัสเตอร อุตสาหกรรมสนับสนุน และผลิตภัณฑที่
ใชเทคโนโลยีสูง 

พัฒนาการสําคัญ 
- 15 ก.ย. 2558 ครม. มีมติอนุมัติในหลักการ พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ปจจุบันอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ สนง. คกก. กฤษฎีกา 
- 3 พ.ย. 2558 ครม. มีมติอนุมัติในหลักการ (1) มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนใน
ประเทศ และ (2) มาตรการเรงรัดการลงทุน โดยเพ่ิมเติมสิทธิประโยชนการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสําหรับโครงการลงทุนที่ย่ืนขอรับการสงเสริมต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึง
วันที่ 30 มิ.ย. 2559 และสามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มใหบริการไดภายในป 2560 
- 29 ก.พ.2559 BOI มีมติ (1) เพ่ิมอุตสาหกรรมอากาศยาน อุปกรณอัตโนมัติและ
อุตสาหกรรมหุนยนต ใหไดรับสิทธิประโยชนแบบ Super Cluster และ (2) เห็นชอบ
มาตรการสงเสริมการลงทุนทองถ่ิน 
- 4 กุมภาพันธ 2559 ไทยเริ่มใชมาตรการยกเวนภาษี 300% โดยใหเพ่ิมการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสําหรับรายจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปน
3 เทาของรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง (300%) โดยกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิประโยชน 5 ป

ทิศทางของยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม
(1) สงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา การสรางนวัตกรรม การสราง
มูลคาเพ่ิมของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนสงเสริมการแขงขันที่
เปนธรรม และการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) สงเสริมกิจการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีการประหยัดพลังงาน
หรือใชพลังงานทดแทน เพ่ือการเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน  
(3) สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และสรางความเขมแข็งของหวงโซมูลคา  
(4) สงเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือเสริมสราง
เศรษฐกิจทองถ่ินที่เก้ือกูลตอการสรางความมั่นคงในพ้ืนที่  
(5) สงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนที่
ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบานและรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(6) สงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ   
ในการแขงขันของธุรกิจไทย และเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก 

บัญชีประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุนท่ัวไป 
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
หมวด 2 แร เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 
หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง 
หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
หมวด 6 เคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ 
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (OFDI) 
BOI กําหนดประเทศเปาหมายสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ไดแก  
กลุมที่ 1  อินโดนีเซีย เมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว   
กลุมที่ 2  จีน อินเดีย และอาเซียนอื่น ๆ   
กลุมที่ 3 ตะวันออกกลาง เอเชียใตและแอฟริกา 

5 อันดับตางชาติที่ขอรับการสนับสนุนการลงทุน ป 2559 (ม.ค.)     
(เรียงตามจํานวนโครงการ) 

(1) ญ่ีปุน (2) สิงคโปร (3) เนเธอรแลนด(4) จีน (5) ฮองกง

จัดทําโดย นางสาวธัญชนก อทัยวรรณ กองสนเทศเศรษฐกิจ #14127



 

 

สิทธิประโยชนสําหรับการลงทุน 
สิทธิประโยชนพื้นฐาน 

นโยบาย สิทธิประโยชนทางภาษี สิทธิประโยชนที่ไมใชภาษี
 ชาวตางชาติถือครอง
กิจการได 100% 

 ไมจําเปนตองใช วัสดุ
ทองถ่ิน 

 ไมมีการควบคุมอัตรา
แลกเปล่ียน 

 

 ยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 50% สําหรับเครื่องจักร
 ลดหยอนอากรขาเขาไมเกิน 90% สําหรับวัตถุดิบที่จําเปน 
 ยกเวนภาษีจากกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป จากรายไดงวดแรกและ
ยกเวนไมตองนําเงินปนผลไปคํานวณภาษี 

 ลดหยอนภาษี 50% จากกําไรสุทธิที่ได จากกิจการที่ต้ังอยูในเขต
สงเสริมการลงทุน 

 หักคาใชจายจากคาขนสง คาไฟฟาและคาประปาไดเปน 2 เทา 
 หักคาติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น 25% 
 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับการผลิตเพ่ือการสงออก 

 อนุญาตใหคนตางดาวเขามาในประเทศเพ่ือ
ศึกษาลูทางในการลงทุน 

 อนุญาตใหนําชางฝมือและผูชํานาญการ เขามา
ทํางานในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

 อนุญาตใหคนตางดาวถือกรรมสิทธ์ิที่ ดิน   
ในเขตการลงทุน  

 กิจการที่ไดรับการสงเสริมที่ไมไดมีภูมิลําเนา
อยูในประเทศ อนุญาตใหมีการสงออกเงินตรา
ตางประเทศได 

 

• สิทธิประโยชนตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 

กิจการ ยกเวนภาษีเงินได 
นิติบุคคล (CIT) 

ยกเวน
อากร

เคร่ืองจักร 

ยกเวน
อากร

วัตถุดิบเพื่อ
สงออก

ไมใช 
ภาษี 

A1     8 ป (ไมจํากัดวงเงิน)   
A2 8 ป   
A3 5 ป   
A4 3 ป    
B1 0 ป    
B2 - - - 

  
 

• สิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคาของโครงการ (Merit-based Incentives)   
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามสัดสวนเงินลงทุน 
เงินลงทุน / คาใชจายตอยอดขายรวมใน 3 ป

แรก

ยกเวน CIT 
เพ่ิมเติมโดยให
มีวงเงินเพิ่มข้ึน

1% หรือ ≥ 200 ลบ. 1 ป
2% หรือ ≥ 400 ลบ. 2 ป
3% หรือ ≥ 600 ลบ. 3 ป

• สิทธิประโยชนเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต : ยกเวน CIT สูงสุด 8 ป และลดหยอน 50% อีก 5 ป 
• สิทธิประโยชนเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน 20 จังหวัดที่มีรายไดตอหัวตํ่า : 
ยกเวน CIT เพ่ิมเติม 3 ป กรณีกลุม A1 - A2 ไดรับลดหยอน  CIT 50% เพ่ิม 5 ป 
• สิทธิประโยชนเพิ่มเติมในนิคม/เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม : 
ยกเวน CIT เพ่ิมอีก 1 ป 

• สิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามนโยบายสงเสริมการลงทุนใน Cluster 
สิทธิประโยชน ทางภาษี ไมใชภาษี

Super Cluster 

 ยกเวน CIT 8 ป + ลดหยอน 
50% เพ่ิมเติม 5 ป 

 ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 
กค. อยูระหวางพิจารณากําหนด
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ยกเวน CIT 10-15 ป สําหรับ
กิจการอนาคตที่มีความสําคัญสูง  
- ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ   ชั้นนําระดับ
นานาชาติ 

 อนุญาตให
ชาวตางชาติถือ
กรรมสิทธ์ิที่ดินเพ่ือ
ประกอบกิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม 
 จะพิจารณาใหถ่ินที่
อยูถาวร (Permanent 
Residence) สําหรับผู
เชียวชาญชั้นนําระดับ
นานาชาติ 

คลัสเตอรอื่นๆ 
 ยกเวน CIT 3 - 8 ป + ลดหยอน 

50% เพ่ิมเติม 5 ป 
 ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

 

• สิทธิประโยชนเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
กิจการเปาหมาย A1 A2 A3 A4 B1 B2

ยกเวน CIT ตามประเภท
กิจการเปาหมาย 

8 ป 
ไมจํากัด
วงเงิน 

8 ป 8 ป 8 ป 8 ป 8 ป 

ลดหยอนรอยละ 50
เปนเวลา 5 ป       

  
กิจการที่ทั่วไป

ที่ไดรับการสงเสริม A1 A2 A3 A4 B1 B2 

ยกเวน CIT เพ่ิมเติมกรณี
ต้ังอยูในเขต SEZ - - 3 ป 3 ป 3 ป 3 ป 
ลดหยอนรอยละ 50
เปนเวลา 5 ป   - - - - 

  
กิจการที่ไมไดรับการ

สงเสริม
กค. ใหลดหยอน CIT จาก 20% เปน 10%

เปนเวลา 10 ป
 

สรุปสิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล (CIT)  
กิจการ                      สิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล

กลุม 
สิทธิพื้นฐานใน
การยกเวน 

CIT 

สิทธิเพิ่มเติม/สิทธิตามพื้นที่เฉพาะ
มาตรการ Merit 

: R&D 
ต้ังใน
นิคม

20 จังหวัด
รายไดตํ่า

SEZ
(กิจการทั่วไป)

SEZ
(กิจการเปาหมาย)

จังหวัด
ชายแดนใต 

มาตรการเรงรัด
การลงทุน

A1 
8 ป            

 (ไมจํากัด
วงเงิน) 

-                 
(ไดสิทธิสูงสุด) - +ลดหยอน  

50% 5 ป 
+ลดหยอน 
50% 5 ป 

+ลดหยอน 
50% 5 ป ยกเวน CIT 8 ป 

(ไมจํากัด
วงเงิน) 

+ 
ลดหยอน CIT 

50% 5 ป 

กลุม “A” และ  กลุม 
“B” ที่มีสิทธิ CIT 

หากทําไดตามเกณฑ 
จะไดสิทธิ CIT เพ่ิม 
1 ถึง 4 ป รวมถึง 
ลดหยอน 50% 5 ป 

A2 8 ป เพ่ิมวงเงิน 
A3 5 ป +1 ถึง 3 ป และ

เพ่ิมวงเงิน 
+1 ป +3 ป 

+3 ป 

ปรับจากสิทธิ
พ้ืนฐานเปน 8 ป 
+ ลดหยอน CIT 
50% เวลา 5 ป 

A4 3 ป 

B1 - ไดรับยกเวน CIT 
1 ถึง 3 ป - 

ยกเวน CIT
3 ป

B2 - - -
หมายเหตุ: พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน กําหนดใหกิจการที่เขารับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุดมีระยะเวลา 8 ป และรับการลดหยอน 50% อีก 5 ป 

ขอมูลจาก BOI เรียบเรียงโดยนางสาวธัญชนก อุทัยวรรณ/ นางสาวณัฏฐนรี เนียมเงิน กองสนเทศเศรษฐกิจ #14127/14245

** กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะมีการจํากัดวงเงินที่นําไปคํานวณ
เพ่ือรับการยกเวนภาษี โดยปริมาณวงเงินที่ถูกจํากัดจะข้ึนอยูกับเงินลงทุนที่ไม
รวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน 




