Thailand: Facts and Figures
Economic Projections
GDP (at current prices: bil.USD)
GDP growth (%)
GDP per capita (USD per year)
Exports value of goods/ service (bil. USD)
Export growth (%)
Import value of goods/ service (bil. USD)
Import growth rate (%)
Trade balance (bil. USD)
Current account balance (bil. USD)
Current account to GDP (%)
Inflation – CPI (%)
Number of Foreign Tourists (million people)

2013
420.1
2.8
6,293.0
225.4
-0.1
218.7
-0.2
6.7
-3.9
-0.8
2.2
26.7

2014
404.8
0.9
6,041.1
224.8
-0.3
200.2
-8.5
24.6
13.1
3.3
1.9
24.8

F

Tourism Statistics

2015
396.2
2.7-3.2
5,892.6
216.9
-3.5
189.2
-5.5
27.7
18.8
4.8
(-0.7) - (-0.2)
30.0

Number of Tourists (Q2/2015): 7.0 mil (37.6% y-o-y)
Awards and Honors:
International Living Magazine 2015: One of world’s
25 best places to retire.
Huffington Post 2014: Thailand is one of “The
World’s 7 Most Retiree-friendly Nations.”
th
HSBC Expat Explorer 2014: Thailand is 7 top
destination for expats, and top rank in terms of
affordable quality living
Frommers.com 2014: Bangkok is one of the 11
world’s best shopping destinations.
th
TripAdvisor 2015: Bangkok ranked 18 of Traveller’s
Choice Destination in 2015
TripAdvisor 2014: Ao Nang among top 10
Destinations on the Rise in the World.
CondeNast Reader’s Choice Awards 2014: Bangkok
and Chiang Mai are Top 25 Cities in the World.
Business Traveller Asia Pacific 2014: Bangkok is
“Best Leisure Destination in the Asia-Pacific.”

Source: NESDB (August, 2015) / Bank of Thailand / Ministry of Commerce
GDP Growth Forecast
Bank of Thailand
ADB
Fiscal Policy Office
World Bank
IMF
SCB
Kasikorn Bank

2015
3.0
3.2
3.0
3.5
3.7
3.0
2.8

As of September 2015

Time of forecast
June 2015
July 2015
July 2015
June 2015
April 2015
July 2015
July 2015

1

SET Index Forecast

Economic Conditions
/2

Percentage Change (y-o-y)
Manufacturing Production Index
Private Consumption Index
Private Investment Index
Capacity Utilization (level)

2014
-4.6
1.2
-1.2
60.4

H2/14
-3.1
1.6
0.6
60.3

/1

Q1/15
0.1
0.7
0.6
62.1

Q2/15
-7.6
-0.8
0.9
55.5

May
-7.6
-1.7
0.2
56.9

p

Jun
-8.0
-0.6
0.9
57.0

/1

Net FDI flows (Q2/2015): 4.70 bil. USD; Net TDI* flows (Q2/2015): -0.67 bil. USD
/1

Government revenue (FYQ3/2015)**: 19.27 bil. USD, 7.5% (y-o-y) (exchange rate as of 30/06/15)
/1

Government expenditure (FYQ3/2015): 20.78 bil. USD, 13.3% (y-o-y) (exchange rate as of 30/06/15)
/1

Farm Income (Q2/2015): -14.2%
/1

Economic Stability
/2
Headline inflation (as of 08/2015): -1.19% (y-o-y)

External Sector (Q2/2015)
/6

Doing Business 2015 : World’s #26/189

/1

Public debt (FYQ3/2015): 167.55 bil. USD (exchange rate as of 30/06/15) equivalent to 41.7% of GDP

Exports: 52.7 bil. USD -5.5% (y-o-y)
Imports: 44.8 bil. USD -10.1% (y-o-y)

/1

Unemployment rate (Q2/2015): 0.9%

Current account: Surplus by 4.134 bil. USD

/1

International reserves (30/06/2015): 160.27 bil. USD (equal to 3.0 times of short-term foreign

Exchange rate (avg. Q2/2015): 33.29 THB/USD

debt at the end of Q1/15)
5

Top Export Destinations (Jan-Jun 2015)

THB depreciated by 2% from Q1/2015
Financial data

5

Top Import Origins (Jan- Jun 2015)

/2

Interest rates :
Policy interest rate: 1.50% (7/2015)
/1
Stock market
SET index closed at 1,440.1 points (July
2015), decreased by 4.5% from June 2015
Rating of Sovereign bonds :
S&P: BBB+ stable / Fitch: BBB+ stable /
Moody’s: Baa1 stable
Tax Rates

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

Share (%)
11.45
8.09
4.99
3.91
3.82
3.38
3.36
3.26
3.20
2.49

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

Share (%)
10.47
9.58
7.17
6.75
5.34
4.58
4.32
4.07
3.65
3.59

/4

Corporate Income Tax: 20% for small
companies with net profit > 1 mil. baht
Withholding tax: 1 - 10% VAT: 7%
/1
/2
Source: NESDB; Bank of Thailand;
/3
Stock Market Exchange of Thailand;
/5
/4
Ministry of Finance; Ministry of
/6
Commerce; World Bank
F

= forecast; *TDI = Thai Direct Investment
p
(outward FDI); = preliminary data;
**FYQ = quarter of fiscal year; bil.=billion

ธัญชนก อุทัยวรรณ (#14127)
กิตติณัฏฐ จันทรสุเทพ (#14239)
กองสนเทศเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

นโยบายด้านการลงทุน
ภาพรวมการขอรับการลงทุน

สิทธิประโยชน์

การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(ม.ค.-มิ.ย.)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)

(ม.ค.-มิ.ย.)

จานวนโครงการ ๒,๐๑๔
๑,๑๖๒
๗๔๓
๑,๒๕๔
มูลค่าการลงทุน ๑,๐๒๖.๔๓ ๗๒๔.๗๔ ๑๘๕.๐๔ ๔๑๒.๖๙
(พันล้านบาท)
(y-o-y)
(y-o-y)
กิจ การที่ ข อรับ การสนั บ สนุ น การลงทุ น (ปี ๒๕๕๗) เรีย งตามมู ล ค่ า
การลงทุน ได้แก่ (๑) กิจการบริการและสาธารณูปโภค (๒) เคมี กระดาษ
และพลาสติ ก (๓) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ขนส่ ง
(๔) เกษตรกรรมและผลผลิตผลจากการเกษตร (๕) เหมืองแร่ เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน (๖) อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องไฟฟ้า และ (๗) กิจการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
๕ อันดับต่างชาติที่ขอรับการสนับสนุนการลงทุนในปี ๒๕๕๗
(เรียงตามจานวนโครงการ)
(๑) ญี่ปุ่น (๒) ยุโรป (๓) สิงคโปร์ (๔) สหรัฐอเมริกา (๕) ไต้หวัน

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ ๗ ปี มีผลใช้บังคับกับคาขอรับ
การส่งเสริมตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมการ
ลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ก้า วพ้น การเป็น ประเทศที่ มีรายได้ ระดั บ
ปานกลาง (middle income trap) และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- แบ่งกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นระดับ A ที่ใช้เทคโนโลยีสูง (A1A4) และระดับ B ที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสาคัญต่อ Value chain (B1-B2)

ทิศทางของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่
(๑) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ พัฒ นาขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ของภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริก าร และการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่
เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงาน
หรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมให้เกิด การรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
(๔) ส่งเสริมการลงทุ น ในพื้ นที่ จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อเสริมสร้า ง
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
(๕) ส่ งเสริ มการลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ โดยเฉพาะพื้ น ที่
ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๖) ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของไทยในต่ างป ระเทศ เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทย
ในเวทีโลก
๑/

๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม
มุ ก ดาหาร แม่ ฮ่ อ งสอน ยโสธร ร้ อ ยเอ็ ด ศรี ส ะเกษ สกลนคร สระแก้ ว สุ โขทั ย สุ ริน ทร์
หนองบัวลาภู อุบลราชธานี และอานาจเจริญ
๒/
(๑) อุ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิ จการที่ เกี ยวข้ อง (๒) การผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ เซรามิ กส์
(๓) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (๔) การผลิตเครื่องเรือน (๕) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
(๖) การผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ (๗) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ เครื่ อ งจั ก รและชิ้ น ส่ ว น
(๘) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (๙) การผลิตพลาสติก (๑๐) การผลิตยา
(๑๑) กิจการโลจิสติกส์ (๑๒) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (๑๓) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
จัดทาโดย น.ส.ธัญชนก อุทัยวรรณ และนายธิติ จาละ #๑๔๑๒๗
กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
(๑) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
(๒) สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ กระจายความเจริ ญ สู่ ภู มิ ภ าค หากตั้ ง
สถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนตามที่กาหนด ๓ กลุ่ม ได้ แก่ พื้น ที่ ๒๐
จังหวัด ๑ ที่ มีรายได้ ต่อหั ว ต่ า เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Science and Technology Park)
(๓) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม หากตั้งสถานประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
นโยบายพิเศษอื่น ๆ
(๑) นโยบายส่ งเสริม การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ จังหวั ด ชายแดน
ภาคใต้ โดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อาเภอของ
จังหวัดสงขลา กาหนดให้ทุกประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมได้รับสิทธิประโยชน์ ด้าน
ภาษีอากรสูงสุดตามที่กาหนด
(๒) นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน ๖ จังหวัด ได้แก่ ตาก
มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด และหนองคาย ได้ รับ สิท ธิ ป ระโยชน์ เท่ ากับ การ
ส่ งเสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่ ๒๐ จั งหวั ด ที่ มี รายได้ ต่ อ หั ว ต่ า และกรณี เป็ น กิ จ การ
เป้ า หมายส าหรับ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษตามที่ กนพ. กาหนด จะได้ รับ สิ ท ธิ
ประโยชน์เพิม่ เติม

การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (OFDI)

BOI กาหนดประเทศเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว
กลุ่มที่ ๒ จีน อินเดีย และอาเซียนอื่น ๆ
กลุ่มที่ ๓ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้และแอฟริกา
พัฒนาการสาคัญ
- วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗ คสช. มีคาสั่งโอนย้ายสังกัด BOI จากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็น
หน่วยงานในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยขึ้นตรงกับ นรม. และปรับปรุงองค์ประกอบของ
บอร์ด BOI เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนโยบายส่งเสริมการลงทุน
- วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ BOI ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
ฉบับใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
- วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ BOI ได้ออกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs
กาหนดประเภทกิจการ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม ๓๘ ประเภทกิจการ ซึ่งจะ
ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีสูงกว่าเกณฑ์ปกติ และหากตั้งสถานประกอบการในพื้นที่
๒๐ จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่าจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีกตามที่กาหนด
- วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมบอร์ด BOI เห็นชอบให้ผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริม
หรือยื่นขอรับส่งเสริมก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์
ตามนโยบายใหม่ เพิ่ ม เติ ม ได้ หากมี การลงทุ น ด้ า นการวิ จั ยพั ฒ นา การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมขั้นสูงแก่บุคลากร
- วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘ ที่ประชุมบอร์ด BOI เห็นชอบการกาหนดกิจการเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม๒
ครอบคลุม ๖๑ กิจการย่อยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ จังหวัด (ตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด และสงขลา) โดยแต่ละจังหวัดจะมีกิจการเป้าหมายแตกต่างกันไปตามศักยภาพ
- วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘ ที่ประชุมบอร์ด BOI เห็นชอบให้ผ่อนปรนเงื่อนไขสาหรับ SMEs ที่จะ
ลงทุ นในพื้ นที่ เขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ จากลงทุ นขั้ นต่ าไม่ น้ อยกว่ า ๑ ล้ านบาท เป็ น
๕ แสนบาท และอนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท มาใช้ในโครงการ

