
10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต

New Engine Of Growth
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10 ปีทีผ่า่นมา:ลงทนุนอ้ย..ขยายตวัต า่

การลงทนุขยายตัวต า่จาก 9%  2%

เป็นการลงทนุเพือ่ซอ่ม..มากกวา่..เพือ่สรา้ง

ท าให ้GDP ขยายตัวต า่จาก 5% 3%

รายไดน้อ้ย-สง่ออกแขง่ขันไมไ่ด ้

การลงทุน %
GDP %

ปญัหาโครงสรา้ง..ลงทนุของประเทศนอ้ย.
.เศรษฐกจิขยายตวัต า่..แขง่ขนัไมไ่ด้

10 ปีทีผ่า่นมา: เงนิลงทนุมาไทยนอ้ยลง

สว่นแบง่ FDI จากตา่งประเทศ
มาไทย/อาเซยีน จาก 30% 20%

ลดลง 6% ทกุปี
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ลงทนุเพิม่ 10 %   GDP เพิม่   5-6%

เง ือ่นไข
1) ตอ้งเป็นการลงทนุ “เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่” อกีเทา่ตัว

 อตุสาหกรรมอนาคต ทัง้เกษตร-อตุสาหกรรม-บรกิาร

2) ตอ้งเป็นการลงทนุ “เพือ่สรา้งความสมดลุ”
 วางแผนแตล่ะอตุสาหกรรมอนาคตทัง้ คน-

สิง่แวดลอ้ม-เทคโนโลยี
 ลดความเหลือ่มล ้าโดยกระจายการลงทนุออกนอก

พืน้ทีน่อกกรงุเทพฯ

หมายเหต:ุ เมือ่กอ่น (2000-5) ลงทนุ 1% GDP เพิม่ 0.7%
ขณะนี ้(2006-14) ลงทนุ 1% GDP เพิม่แค ่0.3%

เพือ่กา้วสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแลว้
ภายในปี 2575 เศรษฐกจิไทยตอ้ง
ขยายตวั ประมาณรอ้ยละ 6 ตอ่ปี

1 เหรยีญสหรัฐตอ่คนตอ่ปี

Asset
based

ประเทศพฒันาแลว้ 
ภายในปี 2575

รายได้
ประชากร
5,4101

Knowledge 
based

รายได้
ประชากร
12,7461

17 ปีขา้งหนา้

6%/ปี

ภารกจิของประเทศ: ลงทนุเพิม่ 10%ทกุปี เพือ่สรา้งพลงัใหก้บั

ประเทศ
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เขตเศรษฐกจิ
การลงทนุ
พเิศษ

จนี: 
 เซนิเจิน้ เป็นโครงการน า
รอ่งในปี 2523  โดยมี
เป้าหมายคอืกลุม่
อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การ
สง่ออก

 ปี 2557 จนีมรีายไดต้อ่หัว
ประชากรสงูกวา่ไทย

มาเลเซยี: 
 5 เขตเศรษฐกจิการลงทนุ
พเิศษ สว่นใหญตั่ง้อยูใ่น
ฝ่ังตะวันออก

 มุง่สูก่ารพัฒนา
อตุสาหกรรมผลติชัน้สงู
และปรับปรงุอตุสาหกรรม
เดมิใหท้ันสมยั

 ในปี 2557 มาเลเซยีมี
อตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิรอ้ยละ 6

อนิเดยี: 
 382 เขตเศรษฐกจิการ
ลงทนุพเิศษไดรั้บการ
อนุมัตคิรอบคลมุทั่ว
ประเทศ

 ครอบคลมุอตุสาหกรรม
เบาและหนัก

ญีปุ่่ น: 
 เขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ
หรอืโทก ู(Tokku)ถกูใชใ้หเ้ป็น
เครือ่งมอืหลักเพือ่กระตุน้
เศรษฐกจิโดยนายกฯ อาเบะ

เกาหลใีต:้ 
 8 เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ มอีนิซอน
เป็นหลัก โดยมี
อตุสาหกรรม
เป้าหมายคอื
ธรุกจิขนสง่
(Logistics)
และการบนิ

เมยีนมารแ์ละ
เวยีดนาม: 
 รัฐบาล เรง่รัด
โครงการอยา่ง
ตอ่เนื่อง

 เวยีดนาม: มุง่เนน้
อตุสาหกรรมผลติ
และ ปิโตรเคม ี
และสามารถ
รักษาอตัราการ
เตบิโตทาง
เศรษฐกจิไดท้ี่
รอ้ยละ 6 ตอ่ปี  
ในชว่ง   3 ปีที่
ผา่นมา (2554-
2557)

หลายประเทศในภมูภิาคน ากลไกของเขตเศรษฐกจิการ
ลงทนุพเิศษไปใชอ้ยา่งไดผ้ล เพือ่ผลกัดนัการลงทนุใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย
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วเิคราะห ์
4 แนวโนม้โลกอนาคต..กบัไทย

• เทคโนโลยใีหม่ 12 อยา่ง
• การเชือ่มโยงเศรษฐกจิ.สงัคม.คน
• การรวมเป็นเมอืง
• สงัคมผูส้งูอายุ

สมัภาษณ ์ ผูล้งทนุ 70+ ราย
• ตา่งประเทศและในประเทศ 
• เจาะผูล้งทนุและเจา้ของเทคโนโลยี

ชัน้น า (จนี-ญีปุ่่ น-เกาหลใีต ้ยโุรป 
สหรัฐอเมรกิา)

หารอื   กบั 15 หน่วยงาน  
• คณะท างานสง่เสรมิการลงทนุ

ภาคเอกชน

น าเสนอ ทา่น รมต.คลัง..รอง นรม.

น าเสนอ นายกรัฐมนตรี

First S-Curve: ยกระดบัอตุสาหกรรม
ปจัจบุนัเพือ่ตอ่ยอดการเจรญิเตบิโต

ยานยนตแ์หง่อนาคต

ทอ่งเทีย่วระดบัคณุภาพ

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

เกษตรเชงิประสทิธภิาพ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

อาหารแหง่อนาคต

อตุสาหกรรมชวีภาพ: พลงังาน-เคมชีวีภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมดจิติอล

อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ 

อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพ

New S-Curve: พฒันาอตุสาหกรรมอนาคต
เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิไทยแบบกา้วกระโดด

ระยะสัน้ถงึปานกลาง ระยะยาว

1 2

5+5 อตุสาหกรรมเป้าหมาย.. ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ + 
เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม่
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การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ดจิติอล

อตุสาหกรรม
การแปรรปู
อาหาร 

อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิ
สอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรม
ยานยนต์
สมยัใหม่

อตุสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่ว

กลุม่รายไดด้แีละ
การทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่
อตุสาหกรรม

เชือ้เพลงิ
ชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร 

อตุสาหกรรม
การขนสง่
และการบนิ 

เตมิ 5 
อตุสาหกรรม

ใหม่

พัฒนาจาก

ตอ่ยอด 5 
อตุสาหกรรม

เดมิ

การพฒันาอตุสาหกรรมใหมม่รีากฐานสบืเนือ่งมาจากการตอ่ยอดอตุสาหกรรม
ปจัจบุนั 
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การตอ่ยอดอตุสาหกรรมเดมิ จะสามารถเพิม่รายไดป้ระชากรไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 70 จากเป้าหมาย อกีรอ้ยละ 30 จะมาจากอตุสาหกรรมใหม่

367.6

173.1

786.4

946.332.5

159.9

48.5

13.3
9.8

10.1
34.5

การ
ทอ่งเทีย่ว
กลุม่รายได้
ดแีละการ
ทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ

อเิล็กทรอ-
นกิสอ์จัฉรยิะ 

24.5
18.4

ยานยนต์
สมยัใหม่

เป้าหมายของ
ประเทศไทย

25.2

อตุสาห-
กรรมใหม่

อตุสาหกรรม
อืน่ๆ2

29.0

การแปร
รปูอาหาร 

การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ปัจจุบัน

ผลติภัณฑม์วลรวมของประเทศไทย, พันลา้นเหรยีญสหรัฐในมลูคา่ปี 25571 ขอ้มลูเบือ้งตน้

SOURCE: WorldBank; Global insights; NESDB; Team analysis

1 Converted from GNI per capital and population; using conversion rate from GNI to GDP from historical data. Back up calculation available. Then adjust GDP contribution in 2005 USD 
terms from global insights to real 2014 terms and match with World Bank. Data available until 2030 2 Growth rate projected by IHS global insights 

3 Assuming that existing sectors' growth rates will be uplifted to global top decile 4 Calculated from additional GDP growth of 5 existing sectors (Comparing new 
GDP to IHS Global Insights-predicted 2030 GDP) using indirect effect multiplier (from supply chains) and induced effect (from employee spending)

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ1 2

Direct impact

Indirect and induced impact4

70% 30%

เพือ่กา้วสูก่ารเป็น
ประเทศพฒันาแลว้
ภายในปี 2575 
เศรษฐกจิไทยตอ้ง
ขยายตวั ประมาณ
รอ้ยละ 6 ตอ่ปี

1 เหรยีญสหรัฐตอ่คนตอ่ปี

ประเทศพฒันาแลว้ 
ภายในปี 2575

Asset
based

รายได้
ประชากร
5,4101

Knowledge 
based

รายได้
ประชากร
12,7461

17 ปีขา้งหนา้

6%/ปี

เตมิ 5 

อตุสาห-

กรรมใหม่ปจัจบุนั



รฐับาลมีนโยบายพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รปูแบบ

Border SEZs Cluster-based SEZs

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ส าหรบัธรุกิจท่ีใช้แรงงานมาก ใช้วตัถดิุบจาก
ท้องถ่ิน ธรุกิจด้านโลจิสติกส ์และธรุกิจท่ีจะไป
เช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเอ้ือต่อ
การค้าระหว่างกนัในอนาคต 
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรปูแบบคลสัเตอร์
ยกระดบัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและเป็นฐานการผลิตใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือรองรบักิจการท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะ
มีการเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ในลกัษณะ
คลสัเตอร ์ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขนัสงูข น้



วตัถปุระสงคข์องการพฒันาคลสัเตอร์
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1. เพื่อสร้างความเข้มแขง็ของ Value Chain และน าไปสู่การสรา้งฐาน
อตุสาหกรรมแห่งอนาคต

2. เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพด้านการลงทนุของประเทศไทย  เพ่ือด งดดู          
การลงทนุท่ีมีคณุค่าทัง้จากนักลงทนุรายเดิมและรายใหม่

3. เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภมิูภาคและท้องถ่ิน ตลอดจนสร้าง
โอกาสทางธรุกิจให้กบั SMEs
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คณุสมบติัส าคญัของคลสัเตอร์

มีการกระจกุตวัในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมเชิงยทุธศาสตรใ์น

การพฒันาอตุสาหกรรมเฉพาะอย่าง

มีการเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ เพ่ือสรา้งความเข้มแขง็ให้กบั  
Value Chain และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
(ผูผ้ลิตต้นน ้า-กลางน ้า-ปลายน ้า อตุสาหกรรมสนับสนุน สถาบนัการศ กษา สถาบนัวิจยั 
สถาบนัเฉพาะทาง หน่วยงานรฐั องคก์รเอกชน และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง)

มีการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจท้องถ่ิน  เช่น จ้างงานหรือใช้

วตัถดิุบในท้องถ่ิน  เช่ือมโยงกบั SMEs ในท้องถ่ิน เป็นต้น

1

2

3
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คลสัเตอรเ์ป้าหมายอ่ืนๆ

• ภาคเหนือ (แปรรปูผกัผลไม้ ผลิตภณัฑส์มุนไพร)
• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ปศสุตัว ์มนัส าปะหลงั อ้อย 
ข้าวโพด)

• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สบัปะรด ยาง)
• ภาคตะวนัออก (แปรรปูผลไม้ ยาง)
• ภาคใต้ (ปาลม์ อาหารทะเลแปรรปู ยาง)

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ ตวัอย่างเช่น

เกษตรแปรรปู

ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

• ฝัง่ตะวนัตก เช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในเมียนมาร ์
• ฝัง่ตะวนัออก เช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในกมัพชูา
• กรงุเทพฯ เป็นศนูยก์ลางด้าน Design, Sourcing, Trading
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กิจการเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลสัเตอร์

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคลสัเตอร์

กิจการฐานความรู้

เช่น R&D, Biotech, Engineering Design, 
สถานฝ กฝนวิชาชีพ, บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร,์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน

กิจการโลจิสติกส์

เช่น สนามบินพาณิชย,์ ขนส่งทางราง,         
ขนถ่ายสินค้าส าหรบัเรือบรรทุกสินค้า, ICD,
ศนูยก์ระจายสินค้าระหว่างประเทศ

เช่น  Electronic Design, 
Digital-based Services
การปรบัปรงุพนัธุพ์ืชและสตัว์
การผลิตเส้นใยพิเศษ

เช่น ช้ินส่วนส าคญัท่ีมี
กระบวนการผลิตซบัซ้อน

ยงัไม่มีผูผ้ลิตหรือมีน้อยราย

เช่น การผลิตสารสกดั 
อาหารทางการแพทย,์ 

อปุกรณ์โทรคมนาคม

ต้นน ้าท่ีส าคญัของแต่ละคลสัเตอร์ อตุสาหกรรมสนับสนุน ผลิตภณัฑท่ี์ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู



สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์
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สิทธิประโยชน์ Super Cluster คลสัเตอรอ่ื์นๆ

Tax BOI
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี และลดหย่อน 50% 

เพ่ิมเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 3 – 8 ปี และ
ลดหย่อน 50% เพ่ิมเติม
อีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจกัร

กระทรวงการคลงั (อยู่ระหว่างด าเนินการ)
• ส าหรบักิจการเพ่ืออนาคตท่ีมีความส าคญัสงู              

จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 10-15 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรบั

ผูเ้ช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติท่ีท างานในพืน้ท่ี 
ท่ีก าหนด ทัง้คนไทยและต่างชาติ

Non-Tax • อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบ
กิจการท่ีได้รบัการส่งเสริม

• จะพิจารณาให้ถ่ินท่ีอยู่ถาวร (Permanent Residence) 
ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติ

เหมือนกนั
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สิทธิประโยชน์ส าหรบักิจการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร์

กิจการฐานความรู้ สิทธิประโยชน์

• กิจการวิจยัและพฒันา
• กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
• กิจการออกแบบทางวิศวกรรม 
• กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
• กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
• กิจการสถานฝ กฝนวิชาชีพ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) และ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี

กิจการโลจิสติกส์ สิทธิประโยชน์

• กิจการสนามบินพาณิชย์
• กิจการขนส่งทางราง
• กิจการขนถ่ายสินค้าส าหรบัเรือบรรทกุสินค้า 
• กิจการ Inland Container Depot (ICD)
• กิจการ International Distribution Center (IDC)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
5 – 8 ปี และ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี



เง่ือนไขบงัคบัส าหรบัการขอรบัสิทธิประโยชน์คลสัเตอร์
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 ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศ กษา / สถาบนัวิจยั / Center of Excellence 

ท่ีอยู่ในคลสัเตอร ์ เพ่ือพฒันาบคุลากรและยกระดบัเทคโนโลยี เช่น

• ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility / Work-integrated Learning / 

สหกิจศ กษา / ทวิภาคี

• ความร่วมมือเพ่ือพฒันาบคุลากรหรือเทคโนโลยี ตามท่ีได้รบัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

 ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2559 และต้องมีรายได้ครัง้แรกภายในปี 

2560 เพ่ือเร่งรดัให้เกิดการลงทนุโดยเรว็ แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น                

เป็นโครงการลงทนุขนาดใหญ่ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

พิจารณาผอ่นปรนตามความเหมาะสมได้



แนวทางการพฒันาแต่ละคลสัเตอร์
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Super Cluster ตวัอย่างเช่น

 คลสัเตอรย์านยนตแ์ละช้ินส่วน

 คลสัเตอรเ์ครือ่งใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และอปุกรณ์โทรคมนาคม 

 คลสัเตอรปิ์โตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 คลสัเตอรดิ์จิทลั

คลสัเตอรเ์ป้าหมายอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น

 คลสัเตอรเ์กษตรแปรรปู

 คลสัเตอรส่ิ์งทอและเครือ่งนุ่งห่ม
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คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู

ภาคกลางตอนล่าง (กาญจนบรีุ 
ราชบรีุ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ)์
• อ้อย สบัปะรด ยาง 

ภาคตะวนัออก (ระยอง จนัทบรีุ ตราด)
• แปรรปูผลไม้  ยาง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น
นครราชสีมา ชยัภมิู บรีุรมัย)์
• ปศสุตัว ์มนัส าปะหลงั อ้อย ข้าวโพด

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
ล าพนู)
• แปรรปูผกัผลไม้ สมนุไพร

ภาคใต้ (ชมุพร สรุาษฎรธ์านี กระบ่ี
สงขลา)
• ปาลม์ อาหารทะเลแปรรปู ยาง 

ท่ีตัง้ Rubber City

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร์

การปรบัปรงุพนัธุพ์ืชและสตัว์

สารสกดั/ผลิตภณัฑจ์ากสารสกดั

สารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient)

อาหารทางการแพทย ์(Medical 
Food) หรือ Food Supplement

การคดัคณุภาพ บรรจ ุเกบ็รกัษา
พืชผกัผลไม้ หรือดอกไม้ ท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู

ศนูยก์ลางการค้าสินค้าเกษตร

ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ 

นิคม/เขตอตุสาหกรรมยาง



มาตรการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร์
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การให้สิทธิ
ประโยชน์

การพฒันาคนและ
เทคโนโลยี

การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

การแก้ไขกฎระเบยีบ
ท่ีเป็นอปุสรรค

การสนับสนุน
เงินทนุ
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คณะกรรมการการ
ลงทนุอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 

คณะกรรมการก ากบั
ดแูลเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ หรอื เขต
เศรษฐกจิการลงทนุ
พเิศษ 

• “ก าหนดแผน” วา่ตอ้งการการลงทนุอะไรบา้งของคลสัเตอรเ์ป้าหมายนัน้ๆ ทัง้ที่
เป็น อตุสาหกรรมหลกั-อตุสาหกรรมสนับสนุน-อตุสาหกรรมบรกิาร

• “ก าหนดผูล้งทนุรายส าคญั” ทีเ่ป็นบรษัิทเป้าหมายหรอืเจา้ของเทคโนโลยทีี่
จะเป็นก าลงัผลกัดนัใหเ้กดิคลสัเตอรนั์น้ๆ ในเวลาอนัรวดเร็ว

คณะกรรมการระดบัชาต ิมหีนา้ที่

• อนุมตัแิผนการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ในพืน้ทีนั่น้ๆ ซึง่ประกอบดว้ย โครงการ
การลงทนุคลสัเตอรแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน การบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้
แผนงาน-แผนคน-แผนคน 

• อนุมตัแิผนงบประมาณและงบประมาณประจ าปี

• ประสานงานเชงินโยบายภายในและระหวา่งประเทศ

คณะอนุกรรมการเรง่รดัการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย

• คดัเลอืก-เจรจา กบัโครงการลงทนุส าคญั

ส านกังานบรหิารเขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ มหีนา้ที ่

• เป็น End-to-End ส าหรับนักลงทนุคอือ านวยความสะดวกตัง้แตก่ารตดิตอ่ การ
กอ่ตัง้และเริม่ท าการผลติ 

• ตดิตามความคบืหนา้ในการตดิตอ่และชกัจงูนักลงทนุทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของ
ประเทศไทย และเป็นเลขานุการใหก้บัคณะกรรมการระดบัชาติ

กลไกก ากบัดแูลอตุสาหกรรมเป้าหมาย และ เขตเศรษฐกจิพเิศษ

• “คดัเลอืก-เจรจากบัผูล้งทนุรายส าคญั” นัน้ ดว้ยสทิธปิระโยชนท์ั่วไปภายใต ้
การสง่เสรมิการลงทนุและสทิธปิระโยชนพ์เิศษนอกเหนอืจากการสง่เสรมิการ
ลงทนุทัว่ไป

คณะอนุกรรมการ
เรง่รดัการลงทนุ
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย
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▪ ประธาน: นายกรัฐมนตรี
▪ สมาชกิ:

– รองนายกรัฐมนตรดีา้นเศรษฐกจิ
– กระทรวงทีเ่กีย่วกับสงัคมและการเงนิ 

▪ จัดตัง้ในภายในส านัก
นายกรัฐมนตรี

▪ องคก์ารเฉพาะกจิ โดย
ประกอบดว้ย 4 สว่น พรอ้ม
เจา้หนา้ทีม่อือาชพี

องคก์รในการเรง่รดัการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย

คณะกรรมการนโยบาย
พฒันาเขตเศรษฐกจิการลงทนุ

พเิศษ

ส านกังานบรหิารเขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ

อนกุรรมการเรง่รดัการ
ลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย

▪ ประธาน:รอง นรม.
▪ กรรมการ รมต.อตุสาหกรรม รมต.คลัง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ เลขาธกิารส านักงานสง่เสรมิการลงทนุเป็น

กรรมการและเลขานุการ

คัดเลอืก-เจรจา ใหไ้ด ้
โครงการส าคัญทีจ่ะ
ผลักดันอตุสาหกรรม

เป้าหมาย

กองทนุพฒันา
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
กระทรวงอตุสาหกรรม

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ


