
นายพลพฒัน์ นภาวรานนท ์
กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การส่งเสริมการลงทนุ 
เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน 



1 ประวัติศาสตร ์
 2 ความท้าทาย 
  3 แนวทางสู่อนาคต 
   8  ผลลัพธ์เพื่อ 
    การพัฒนาที่ยั่งยืน 



1 ประวัติศาสตร ์
 2 ความท้าทาย 
  3 แนวทางสู่อนาคต 
   8  ผลลัพธ์เพื่อ 
    การพัฒนาที่ยั่งยืน 



5 ทศวรรษการเดินทางของการส่งเสริมการลงทุน 

2509- 2518 
เร่ิมต้นส่งเสริมการลงทุน 

1986- 1995 
กระจายความเจริญ 

2549-2557 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

2558+ 
ส่งเสริมการลงทนุเพ่ืออนาคต 

2509 
กอ่ตัง้ BOI 
2515 
1) สง่เสรมิการลงทุนผลติ

ทดแทนการน าเขา้ 
2) เริม่สง่เสรมิการลงทุน

ผลติเพือ่สง่ออก 

2520 
- ปรบัปรงุกฎหมายสง่เสรมิการลงทุน  
1) เพิม่สทิธปิระโยชน์แกก่ารสง่ออก 
2) ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ 
2525 
- กอ่ตัง้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

- ใหส้ทิธปิระโยชน์สงูใน
จงัหวดัทีห่า่งไกลความเจรญิ 

- จดัตัง้ส านกังานสาขาใน
ภมูภิาค 

- นโยบายระยะสัน้เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 
- มาตรการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์เพือ่

สรา้งความเชือ่มัน่ในชว่งวกิฤต
เศรษฐกจิ 

- ปรบัปรงุกฎระเบยีบและขัน้ตอนสง่เสรมิการลงทุน 
- บงัคบัใหโ้ครงการลงทุนตอ้งมมีาตรฐาน

อุตสาหกรรม 
- เน้นสง่เสรมิอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูและ 

R&D  
- จดัตัง้หน่วยสง่เสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

2558 
- เริม่ใชน้โยบายสง่เสรมิการลงทนุ

ฉบบัใหม ่
1) เน้นสง่เสรมิอุตสาหกรรมแหง่

อนาคตและ R&D  
2) ก าหนด Core Technology ที่

ส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 1976- 1985 
ส่งเสริมการล่งออกและ
ส่งเสริมภาคอตุสาหกรรม 

2539-2548 
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง

วิกฤตเศรษฐกิจ 



GDP  
Growth 

(%) 

FDI 
(Mil.  
US) 

GDP  
per  

Capita 
(US) 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนกบัตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั 
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เร่ิมส่งเสริมลงทนุ ส่งเสริมการส่งออก กระจายความเจริญ กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความสามารถแข่งขนั 

Source : World Bank 



1 ประวัติศาสตร ์
 2 ความท้าทาย 
  3 แนวทางสู่อนาคต 
   8  ผลลัพธ์เพื่อ 
    การพัฒนาที่ยั่งยืน 



0 20 40 60 80 100

Singapore

Thailand

Brunei

Vietnam

Malaysia

Cambodia

Laos

Indonesia

Myanmar

Philippines

จ านวนปีที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์  
(65+ ≥ 20 % ของประชากร) 

Source: Sasin Thailand research fund 

สังคมสูงอายุ 
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คาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ย (2560-2564) 
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3 แนวทางสู่อนาคต 
• ส่งเสริมการลงทุนกิจการที่มูลค่าเพิ่มสูง 

(Move up) 
• ส่งเสริมลงทุนไทยในต่างประเทศ (Move out) 
• รัฐและเอกชนร่วมลงทุน (Move together) 



Move Up ด้วย THAILAND 4.0 

Source: Division of economics information, Ministry of Foreign Affairs, Thailand 



Source: Ministry of Finance, Thailand 

Move Up ด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย 



New Chapter of Investment Promotion 

Thailand 4.0 
เทคโนโลยีเป้าหมาย อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

Bio-tech เกษตรและอาหารแปรรปู 

Bio-Med อตุสาหกรรมสขุภาพ 

Mechatronics หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

Embedded Technology ดิจิทลั & IOT  

Service Design & 
Technology 

อตุสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละ
บริการมลูค่าเพ่ิมสงู 

อดีต ปัจจบุนัและอนาคต 

เน้นปริมาณของโครงการ
ลงทนุ 

เน้นคณุค่า 

มลูค่าเงินลงทนุ กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู 

การลงทนุในเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ทนัสมยั 

สร้างทนุมนุษย ์

การผลิต บริการมลูค่าเพ่ิมสงู 

สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการ
ลงทนุแบบมาตรฐาน 

เจรจาต่อรองเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กบัประเทศมากท่ีสดุ 

Investment 4.0 

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ด้ายการส่งเสริมการลงทุน 

พัฒนา 
มนุษย์ 

เทคโนโลยี
เป้าหมาย 

อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนา 
ผู้ประกอบการ 

Move UP ด้วยการส่งเสริมการลงทุน โดยเน้น “คน” และ “เทคโนโลยี”   



สิทธิประโยชน์ 
ด้านภาษี 

สิทธิประโยชน ์
ที่ไม่ใช่ภาษ ี

เครื่องมือส่งเสริมการลงทุน 

ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า 

ยกเว้นหรือลดหย่อน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

หักค่าขนส่ง ค่าไฟและ 
ค่าประปา 2 เท่า 

หักค่าติดต้ังหรือก่อสร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

สิทธิถือครองที่ดิน 

วีซ่าและการอนุญาตท างาน 

การอ านวยความ
สะดวกนักลงทุน 

จับคู่ธุรกิจ 

ให้ค าแนะน าปรึกษา 



5 รปูแบบการส่งเสริมการลงทุน 

+ 

• Bio & Medical Industries 
• Creative & Digital Industries 
• High Value Services 
• Advanced Manufacturing Industries 
• Basic & Supporting Industries 

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ตามเทคโนโลยีเป้าหมาย 

• Biotechnology 
• Nanotechnology 
• Advanced Material Technology 
• Digital Technology 

15 

มาตรการเฉพาะ 
มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต 

สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิ เพือ่ใหเ้กดิการลงทุน
ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรใหป้ระหยดัพลงังาน ใช้
พลงังานทดแทน ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพิม่

ประสทิธภิาพ และลงทุนใน R&D มากขึน้ 

มาตรการ SMEs 
สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิและ
ผอ่นปรนเงือ่นไขส าหรบั 

SMEs ไทย 

สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าโครงการ 

• R&D 
• สนับสนุนสถาบนัการศกึษา/วจิยั หรอื 

กองทุนพฒันาเทคโนโลยแีละบคุลากร 
• IP licensing fee 
• ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขีัน้สงู 
• พฒันา Local supplier 
• ออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์

สิทธิประโยชน์ตามพืน้ที่ 
• EEC (3 จงัหวดั) 
• SEZ (10 จงัหวดั) 
• ชายแดนภาคใต ้(4 จงัหวดั 4 อ าเภอ) 
• 20 จงัหวดัทีม่รีายไดต้่อหวัต ่า 
• นิคม/เขตอุตสาหกรรม 
• เขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่น 

Science Park, Food Innopolis, SKP 

1 2 

3 4 

5 
มาตรการส่งเสริม         

ภาคการเกษตรในระดบั
ท้องถ่ิน  
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A1 

 
A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู ้/ กจิการทีล่งทุนในสนิทรพัยถ์าวรไมส่งู เน้น R&D 
ซึง่ส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาขดีความสามารถของประเทศในระยะยาว 

A2: โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันาประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู กจิการดา้น
สิง่แวดลอ้ม และอุตสาหกรรมพืน้ฐานส าคญัทีม่ลีงทุนในประเทศน้อยหรอืยงั
ไมม่ ี

A3: กจิการใชเ้ทคโนโลยสีงูทีส่ าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยมฐีานผลติอยูบ่า้ง
แลว้ 

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยไีมเ่ทา่ A1-A3  แต่ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่แก่วตัถุดบิ
ในประเทศ และเสรมิสรา้ง Value Chain 

B1-B2: อุตสาหกรรมสนบัสนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แต่ยงัส าคญัต่อ Value Chain 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจกัร 

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ 
ผลิตเพ่ือส่งออก Non-tax 

A1 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน)     
A2 8 ปี    
A3 5 ปี    
A4 3 ปี    
B1 -    
B2 - -   

       สิทธปิระโยชน์ตามประเภทกิจการ 1 



       สิทธิประโยชน์ตามเทคโนโลยีเป้าหมาย 

• เพิ่มสิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเทคโนโลยีเปา้หมาย 
• โดยมีเงื่อนไขบังคับให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน) 
เทคโนโลยีเป้าหมาย กิจการสนับสนุนเทคโนโลยี 

• วิจัยและพัฒนา 
• สถานฝึกฝนวิชาชีพ (เฉพาะ S&T) 
• ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ออกแบบทางวิศวกรรม  
• บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
• บริการสอบเทียบมาตรฐาน 

• Biotechnology 
• Nanotechnology 
• Advanced Materials 

Technology 
• Digital Technology 

17 

2 
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      การให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
(Activity-based Incentives) 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives) 

+ 

ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดบั
ความส าคญัของประเภทกิจการ 

ก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม 
เพ่ือจงูใจให้มีการลงทนุหรือใช้จ่ายใน
กิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
หรืออตุสาหกรรมโดยรวมมากขึน้ 

 

 

A1 

 A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

1. สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนั 

2.  สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือกระจาย
ความเจริญสู่ภมิูภาค 

3.  สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันา
พืน้ท่ีอตุสาหกรรม 

3 
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จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 20 จังหวัด   
(กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ 
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด 
ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ 
หนองบัวล าภู อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) 

      สิทธปิระโยชน์ตามพื้นที่ (Area-based Incentives)  

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อ าเภอของ
สงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี :             
10 จังหวัด 23 อ าเภอ 90 ต าบล) 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

ลาว 

กมัพชูา 

เมียนมาร ์

4 



มาตรการส่งเสริมการลงทุน 

+ 

• Bio & Medical Industries 
• Creative & Digital Industries 
• High Value Services 
• Advanced Manufacturing Industries 
• Basic & Supporting Industries 

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ตามเทคโนโลยีเป้าหมาย 

• Biotechnology 
• Nanotechnology 
• Advanced Material Technology 
• Digital Technology 

20 

มาตรการเฉพาะ 
มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต 

สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิ เพือ่ใหเ้กดิการลงทุน
ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรใหป้ระหยดัพลงังาน ใช้
พลงังานทดแทน ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพิม่

ประสทิธภิาพ และลงทุนใน R&D มากขึน้ 

มาตรการ SMEs 
สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิและ
ผอ่นปรนเงือ่นไขส าหรบั 

SMEs ไทย 

สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าโครงการ 

• R&D 
• สนับสนุนสถาบนัการศกึษา/วจิยั หรอื 

กองทุนพฒันาเทคโนโลยแีละบคุลากร 
• IP licensing fee 
• ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขีัน้สงู 
• พฒันา Local supplier 
• ออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์

สิทธิประโยชน์ตามพืน้ที่ 
• EEC (3 จงัหวดั) 
• SEZ (10 จงัหวดั) 
• ชายแดนภาคใต ้(4 จงัหวดั 4 อ าเภอ) 
• 20 จงัหวดัทีม่รีายไดต้่อหวัต ่า 
• นิคม/เขตอุตสาหกรรม 
• เขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่น 

Science Park, Food Innopolis, SKP 

1 2 

3 4 

5 
มาตรการส่งเสริม         

ภาคการเกษตรในระดบั
ท้องถ่ิน  



3 แนวทางสู่อนาคต 
• ส่งเสริมการลงทุนกิจการที่มูลค่าเพิ่มสูง 

(Move up) 
• ส่งเสริมลงทุนไทยในต่างประเทศ (Move out) 
• รัฐและเอกชนร่วมลงทุน (Move together) 



อบรมและเตรียม 
ความพร้อมนักลงทุนไทย 

ให้ค าปรึกษาแนะน า สร้างโอกาสการลงทนุ 

ประสานงาน  
อ านวยความสะดวก 

ให้นักลงทุน 

ส่งเสริมลงทุนไทยในต่างประเทศ (Move out) 



3 แนวทางสู่อนาคต 
• ส่งเสริมการลงทุนกิจการที่มูลค่าเพิ่มสูง 

(Move up) 
• ส่งเสริมลงทุนไทยในต่างประเทศ (Move out) 
• รัฐและเอกชนร่วมลงทุน (Move together) 



รัฐและเอกชนร่วมลงทุน (Move together) 



1 ประวัติศาสตร ์
 2 ความท้าทาย 
  3 แนวทางสู่อนาคต 
   8  ผลลัพธ์เพื่อ 
    การพัฒนาที่ยั่งยืน 



ผลการสง่เสรมิการลงทุนต่อ SDGs  
ในทางตรง การพัฒนาทีย่ั่งยืน 



ผลการสง่เสรมิการลงทุนต่อ SDGs  
ในทางตรง 8 ผลลัพธ์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 



       ขจัดความยากจน 

ท าไมบางประเทศถึงจน 



             การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

มาตรการ 
Cluster     

106 โครงการ  
ผูไ้ด้รับอบรม 
1,107 คน 

ทวิภาค ี

สหกิจ
ศึกษา 

เรียนรู้
ร่วมกับ

การ
ท างาน 

Talent 
Mobility 



             การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การจ้างงานใน 

กิจการวิจัยและพัฒนา 
2558 2559 2560 

จ านวน (คน) 670 471 950 

การจ้างบุคลากรในกิจการด้านการวิจัยและพัฒนา 



            การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ปี 2560 อนุมัติ 625,080  
ล้านบาท เงินจะไหลสู่ระบบ

เศรษฐกิจภายใน 1-3 ปี 

 

เพิ่มเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
 

 

สร้างงานให้คนไทย 77,500 
ต าแหน่ง 

 

ใช้วัตถุดิบในประเทศ 
456,300 ล้านบาทต่อปี 

 

ผลิตส่งออกสร้างรายได้ 
493,700 ล้านบาทต่อปี 

 

 

สร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการไทย 



กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ า 

จากขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ 
และจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม  

              การส่งเสริมกิจการด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิต 
• การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
• ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแล้วท าให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น 
• มีการวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
• ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล 



การส่งเสริมกิจการด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (58-60)  

 ประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 13 13,777 

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 405 190,892 

กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับพลังงานแสงอาทิตย์ 14 29,745 



การส่งเสริมกิจการด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (58-60)  

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ผลที่ได้รับ 

การประหยัดพลังงาน 25 3,552.4 มูลค่าประหยัดพลังงานประมาณ 670 ล้านบาท/ป ี

การใช้พลังงาน
ทดแทน 

112 8,888.1 มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ในโครงการ คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 97.9 เมกกะวัตต์ 
คิดเป็นมูลค่าพลังงานทดแทนประมาณ 438.5 ล้าน
บาท/ป ี

การลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

28 3,693.0 มีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังนี ้
 การระบายก๊าซ NOx ลดลงประมาณ 21.6 ตัน/ป ี
 การระบาย VOCs ลดลงประมาณ 185 ตัน/ป ี
 ลดปริมาณน้ าเสียประมาณ 2.6 ล้าน ลบ.ม./ป ี

รวม 165 16,133.5   



  อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 

+ 

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ตามเทคโนโลยีเป้าหมาย 
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มาตรการเฉพาะ 
มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต มาตรการ SMEs 

สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าโครงการ สิทธิประโยชน์ตามพืน้ที่ 

1 2 

3 4 

5 
มาตรการส่งเสริม         

ภาคการเกษตรในระดบั
ท้องถ่ิน  



ไฟฟ้าจากขยะ 
ลงทุน 11,231 ล้านบาท 

 IHQ และ ITC 
ลงทุน 5,133 ล้านบาท 

ขนส่งทางราง 
ลงทุน 111,504 ล้านบาท 

ขนส่งทางอากาศ 
ลงทุน 25,766 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น  
ลงทุน 76,578 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ   
ลงทุน 52,458 ล้านบาท  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ลงทุน 128,178 ล้านบาท  

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ ลงทุน 53,562 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 
ลงทุน 37,487 ล้านบาท  

อุตสาหกรรมการแพทย์ 
ลงทุน 13,099  ล้านบาท 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
อื่นๆ 

249,838 ล้านบาท 
(39%) เช่น 

อุตสาหกรรมดิจิทัล 
ลงทุน 6,091 ล้านบาท 

วิจัยและพัฒนา 
ลงทุน 4,007 ล้านบาท 

5 อุตสาหกรรม 
เป้าหมายใหม่  

(New S-curve) 
151,087 ล้านบาท 

   (24%) 

อุตสาหกรรมหุ่นยนตร์ะบบ
อัตโนมัติ ลงทุน 1,830 ล้านบาท 5 อุตสาหกรรม 

    เป้าหมายเดิม  
(First S-curve) 

 241,055 ล้านบาท 
(37%) 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
ลงทุน 20,970 ล้านบาท  

อุตสาหกรรมอากาศยาน 
ลงทุน 1,889 ล้านบาท 

36 

    อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
    ปี 60 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย = 3.9 แสนล้านบาท (61%) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBjuS20YDVAhULPI8KHfY7AYcQjRwIBw&url=https://news.mthai.com/economy-news/496540.html&psig=AFQjCNFFzXpzjIEHIirC2cdpIHu367K00w&ust=1499842117815818


ผลการส่งเสริมการลงทุนต่อ SDGs ในทางอ้อม 

ขจัดความยากจน 

ขจัดความหิวโหย 

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

ลดความเหลื่อมล้ า 

แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน 



ตัวอย่าง SDGs 1 2 และ 10 

พื้นที่เป้าหมาย จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  15 2,628 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 13 9,170 

20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 25 6,460 

การอนุมัติส่งเสรมิการลงทนุตามพื้นทีเ่ป้าหมาย ในปี 2560 



ส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย   
(A2 เฉพาะ SEZ)  

อาหารทางการแพทยห์รือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
(A2) 

เคร่ืองมือแพทยห์รือช้ินส่วน (A1,A2, A3, A4) 

สารออกฤทธ์ิส าคญัในยา และ 
สารออกฤทธ์ิจากวตัถดิุบทาง
ธรรมชาติ (A2) สารสกดัจาก
วตัถดิุบทางธรรมชาติ (A4) 

ยาแผนโบราณ  
และแผนปัจจบุนั

(A3) 

กิจการผลิต 

             ตวัอย่าง SDGs 3 และ 12 
การส่งเสริมอตุสาหกรรมการแพทย ์

บริการ 
พ านักระยะยาว 

สปาและ 
นวดแผนไทย 

ศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ (B1) 

บริการเวชส าอาง 

ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (A2) โรงพยาบาล 
(A2) และบริการแพทยแ์ผนไทย (A3) 

กิจการบริการ 
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วิจยั พฒันาและ
ทดสอบทาง

วิทยาศาสตร ์(A1) 

โรงเรียนแพทย ์
พยาบาลและ

เภสชักรรม (A1) 

การขนส่งทาง
การแพทย ์

(A3 ) 

อตุสาหกรรมสนับสนุนอตุสาหกรรมสขุภาพ 
 

บริการทาง
การแพทยอ่ื์น เช่น 
บริการฆ่าเช้ือ 
เป็นต้น (A2)  

เทคโนโลยีชีวภาพ (A1) 



ก่อใหเ้กดิการจา้งงานและเกดิรายได ้ 
ลดความเหลื่อมล ้า และพฒันาคุณภาพชวีติ 



การสร้างกระแสการจัด
นิทรรศการระดับนานาชาต ิ



พระสัจธรรมแห่งแนวพระราชด าริ  
“Our loss is our gain”  

ขาดทุน คือ ก าไร  
๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ 

 
ท าอย่างไรให้ ก าไร มากกว่า ขาดทุน 
เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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Thailand, Taking off to New Heights 

Thank you 


