
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                           Board Of Investment 
  

 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                 1

สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
รายเดือนสะสมปี 2558 (มกราคม-กรกฎาคม) 

 
 
 

 
  สถิติการย่ืนขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน           

ปี 2558 (มค.- ก.ค.) มีจํานวนโครงการย่ืนขอส่งเสริมจํานวน 282 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 45,467 ล้านบาท                                                  

  จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 53.5   
ของจํานวนโครงการท้ังส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม (527 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน  
คิดเป็นร้อยละ 43.2 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม (105,165 
ล้านบาท) 

 จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในเดือน มค.-ก.ค.ของปี 2558  
ส่วนใหญ่เป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 38.6 ในด้าน
ของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจการบริการและสาธารณูปโภคเช่นกัน 
คิดเป็นร้อยละ 25.5    
  

          โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม  
 

     ประเภท 
ปี 2558 (มค.-ก.ค.) 

จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

   หมวด 1 14 6,847 
   หมวด 2 11 2,679 
   หมวด 3 12 3,384 
   หมวด 4 49 10,376 
   หมวด 5 71 9,578 
   หมวด 6 16 974 
   หมวด 7 109 11,629 

 
  โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม เป็นโครงการใหม่จํานวน 185 

โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 23,821 ล้านบาท ส่วนโครงการขยายมีจํานวน 
97 โครงการ มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 21,646 ล้านบาท  

  

โครงการลงทุนจากต่างชาติ แยกตามประเภทโครงการ 
 

ประเภท จํานวน
โครงการ

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 97 (34.3%) 21,646 (47.6%) 

โครงการใหม่ 185 (65.6%) 23,821 (52.3%) 

 
 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีปริมาณเงินลงทุนในการย่ืนขอส่งเสริมสูงที่สุด   

รองลงมาคือ จีนและญี่ปุ่น (สาเหตุสําคัญที่สถิติการลงทุนจากประเทศ
สิงคโปร์สูงเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากมีการขอรับการส่งเสริมการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์/Solar Cell มูลค่า 6,760 ล้านบาท) 
อันดับท่ี แหล่งท่ีมา จํานวน   

โครงการ
เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

1 สิงคโปร์ 45 11,970
2 จีน 28 9,916
3 ญี่ปุ่น 74 7,750
4 สหรัฐอเมริกา 10 6,564
5 ฮ่องกง 18 2,763
6 ไต้หวัน 19 2,204
7 เกาหลีใต้ 15 1,463
8 เนเธอร์แลนด์ 7 1,462
9 อินโดนีเซีย 1 1,382
10 มาเลเซีย 7 661

 
  โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 162 
โครงการ (12,267 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจํานวน 80 โครงการ (28,004 
ล้านบาท) ภาคเหนือจํานวน 17 โครงการ (2,556  ล้านบาท) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 7 โครงการ (572 ล้านบาท) ภาคใต้จํานวน 8 
โครงการ (324 ล้านบาท) และภาคตะวันตกจํานวน 7 โครงการ (1,195 
ล้านบาท) และอ่ืนๆ* จํานวน 1 โครงการ (550 ล้านบาท) 
 

สัดส่วนจํานวนโครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามท่ีต้ัง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

* หมายเหตุ: อ่ืนๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีตั้งแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น  
  

 โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 48 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 17.0 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม 

   โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2558 จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 16,074  คน
และต่างชาติ 1,980 คน 

 
โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม แยกตามกลุ่มกิจการเป้าหมาย 

กิจการเป้าหมาย จํานวน
โครงการ 

เงินลงทนุ
(ล้าน
บาท)

เศรษฐกิจดิจิทัล 51 370
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 47
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 39 791
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 227

ขั้นคําขอสุทธิ 
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ส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม 2 494
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน 13 10,769
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 31 2,646
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลการเกษตร 7 6,332
อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ 3 1,002

รวมท้ังส้ิน 149 22,678
 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม เป็นกิจการเป้าหมายท่ีสร้างมูลค่าแก่

ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
52.8 ของจํานวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่า 
22,678 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.8 ของปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม  

 โครงการที่ยื่นขอส่งเสริมตามกิจการเป้าหมาย ในแง่ของจํานวนโครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน 51 โครงการ ส่วนในแง่ของ
มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นกิจการส่งเสริมพลังงานทดแทนและประหยัด
พลังงานมูลค่า 10,769 ล้านบาท 
 

การขอรับการส่งเสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 

 พ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ตํ่า มีคําขอรับการส่งเสริม 2 โครงการ เงินลงทุน 
511.9 ล้านบาท ลงทุนในกิจการสํารวจแร่ จังหวัดสกลนคร และกิจการ
เหล็กแท่ง จังหวัดสระแก้ว  

 พ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม มีคํา
ขอรับการส่งเสริม 58 โครงการ เงินลงทุน 19,306.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดชลบุรีและระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติในปี 2558      

(มค.-ก.ค.) มีจํานวนโครงการได้รับการอนุมัติจํานวน 714 โครงการ มูลค่า
เงินลงทุน 300,379 ล้านบาท   

   จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 50.3          
ของจํานวนโครงการท้ังส้ินที่ได้รับการอนุมัติ (1,419 โครงการ) มูลค่าเงิน
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 61.7 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ 
(486,661 ล้านบาท) 

   จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในเดือนมค.-ก.ค.ของ ปี 2558 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ขนส่ง รองลงมา
เป็น กิจการบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 28.8 และร้อยละ 
23.5 ตามลําดับ ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจการ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ขนส่ง รองลงมาเป็นกิจการบริการ
และสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 25.9 และร้อยละ 23.3 ตามลําดับ  
  

โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม  
 

ประเภท 
ปี 2558 (มค.-ก.ค..)

จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ
(ล้านบาท)

   หมวด 1 24 5,734
   หมวด 2 25 12,305
   หมวด 3 45 15,453
   หมวด 4 206 78,028
   หมวด 5 123 69,463
   หมวด 6 123 49,374
   หมวด 7 168 70,022

   
 โครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ ในด้านของจํานวนโครงการ

ส่วนมากเป็นโครงการขยาย คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยโครงการขยายมี
มูลค่า 183,518 ล้านบาท โครงการใหม่มีจํานวน 303 โครงการ มูลค่า  
116,861 ล้านบาท   
 

       โครงการลงทุนจากต่างชาติ แยกตามประเภทโครงการ 
 

ขั้นอนุมัติ 
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ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 411 (57.5%) 183,518 (61.0%)
โครงการใหม่ 303 (42.4%) 116,861 (38.9%)
 

 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์  

 
 

อันดับท่ี แหล่งท่ีมา จํานวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

1 ญี่ปุ่น 306 111,605
2 สหรัฐอเมริกา 34 24,661
3 สิงคโปร์ 83 20,253
4 อินโดนีเซีย 9 19,201
5 ฮ่องกง 28 16,543
6 เนเธอร์แลนด์ 26 14,870
7 ไต้หวัน 35 13,621
8 มาเลเซีย 15 11,952
9 ลักเซมเบิร์ก 1 8,061
10 เยอรมนี 27 6,791
 

 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้ รับการอนุมั ติ ส่วนใหญ่อยู่ ในภาค
ตะวันออกจํานวน 367 โครงการ (165,421 ล้านบาท) ภาคกลางจํานวน 
249 โครงการ (67,074 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 33 
โครงการ (7,600 ล้านบาท) ภาคเหนือจํานวน 23 โครงการ (17,334 
ล้านบาท) ภาคใต้จํานวน 16 โครงการ (4,578 ล้านบาท) ภาคตะวันตก
จํานวน 12 โครงการ (1,421 ล้านบาท) และอ่ืนๆ* จํานวน 14 โครงการ 
(36,952 ล้านบาท)  
 

สัดส่วนจํานวนโครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติแยกตามท่ีต้ัง    

   
 

   * หมายเหตุ: อ่ืนๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีตั้งแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น   

 

  โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 157 โครงการ    

คิดเป็นร้อยละ 21.9 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ 

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติใน 7 เดือนแรกของปีนี้ จะก่อให้เกิดการ

จ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 72,001 คน และต่างชาติ 

2,181  คน 

 

โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ แยกตามกลุ่มกิจการเป้าหมาย 

กิจการเป้าหมาย จํานวน
โครงการ 

เงินลงทนุ
(ล้าน
บาท)

เศรษฐกิจดิจิทัล 30 181
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 67
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 27 525
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1 89
ส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม - -
ส่งเสริมพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน 6 2,350
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 15 1,774
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลการเกษตร 1 49
อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ - -

รวมท้ังส้ิน 82 5,036
 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ เป็นกิจการเป้าหมายที่สร้างมูลค่าแก่

ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

11.4 ของจํานวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด 

มีมูลค่า 5,036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของปริมาณเงินลงทุนจาก

ต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับอนุมัติ  

 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติตามกิจการเป้าหมาย ในแง่ของจํานวน

โครงการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน 30 โครงการ ใน

แง่ของมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นกิจการ ส่งเสริมพลังงานทดแทน การ

ประหยัดพลังงานมูลค่า 2,350 ล้านบาท 

 

ประโยชน์ของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติส่งเสริม 

 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 

526,285 ล้านบาท จํานวนโครงการส่วนใหญ่จะมาจากกิจการผลิตภัณฑ์

โลหะเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จํานวน 124 โครงการ มูลค่า 

68,907 ล้านบาท 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่า 182,288 ล้าน

บาทต่อปี โดยโครงการในหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะใช้

วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 67,747 ล้านบาทต่อปี  

 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตํ่า 

จํานวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,320 ล้านบาท อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว 

2 โครงการ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด

มหาสารคาม จังหวัดละ 1 โครงการ โดยเป็นการลงทุนในกิจการสํารวจ

แร่ กิจการผลิตแม่ พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตถุงมือยาง

สังเคราะห์ กิจการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางทันตกรรม และกิจการผลิตเยื่อ

กระดาษ 

 

 โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการ

อนุมัติในเดือน มค.-ก.ค. ปี 2558 จํานวน 55 โครงการคือ 

โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 
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โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

MR. PADRAIG MC 
GOWAN 

19,470 เซลล์แสงอาทิตย์

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จํากัด  

10,937 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
(ประเทศไทย)  จํากัด  

10,734 เคร่ืองปรับอากาศ 
Outdoor Unit/ 
เคร่ืองปรับอากาศ 
Indoor Unit 

MR. SHIGERU 
KOBAYASHI 

10,700 Substrate สําหรับ 
Catalytic Converter 

MR. WEN WHE PAN 9,822 เซลล์แสงอาทิตย์ และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์  
จํากัด  

9,007 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 
จํากัด (มหาชน)  

8,500 ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

MR. THOMAS SCHAEFER 8,061 เคร่ืองยนต์สําหรับ
รถยนต์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล       
เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

8,024 Heavy Naphtha และ 
Light Naphtha/ 
Benzene/ 
Paraxylene 

บริษัท โอตานิ เรเดียล 
จํากัด  

6,556 ยางรถยนต์/ยาง
รถจักรยานยนต์ 

นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน์ 5,500 เยื่อกระดาษ 

บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ 
จอยท์ สต๊อค จํากัด  

5,326 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
เอเชีย จํากัด  
 

5,137 Electricity Power 
from Natural Gas/ 
ไอน้ํา 

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) 
จํากัด  

4,793 Sodium Polycrylate

MR. FUSASHI OBORA 4,248 Automatic 
Transmission 

บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ 
ไทย  จํากัด  

3,960 Lighting Device 
Parts/ Lighting 
Device 

บริษัท สปาร์คเทค (ประเทศ
ไทย) จํากัด  

3,700 เปลือกโลหะของหัว
เทียน/ หัวเทียน 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอ
เคม จํากัด  

3,551 Bio-Butanediol (Bio-
BDO) 

บริษัท อินโดรามา โพลีเอ
สเตอร์ อินดัสตร้ีส์ จํากัด 
(มหาชน)  

3,460 PET Resin 

โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ 
ไทย  จํากัด  

3,458 ตลับลูกปืนสําหรับ
ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย)  จํากัด  

3,279 เหล็กแผ่นเคลือบ
อลูมิเนียม-สังกะสี และ
เหล็กแผ่นเคลือบสี 

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด์) จํากัด  

2,580 Sawed Dice และ 
Wafer Testing/ 
บริการทดสอบ IC/ 
แผงวงจรไฟฟ้า 

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จํากัด  

2,446 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสต
ร้ีส์ (ไทยแลนด์)  จํากัด  

2,429 ฟิล์มเคลือบโลหะ/ 
แผ่นฟิล์มพลาสติก 

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จํากัด  

2,424 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท ลา ครูเซ แมนูแฟค
เจอร่ิง (ไทยแลนด์) จํากัด  

2,386 ผลิตภัณฑ์เซรามิค

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น 
จํากัด  

2,362 เคร่ืองประดับและ
ชิ้นส่วน 

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต  
จํากัด  

2,339 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย 
จํากัด  

2,259 แผ่นใยสังเคราะห์

บริษัท อาโอยาม่าไทย  
จํากัด  

2,193 สลักเกลียวและแป้น
เกลียว 

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย)  จํากัด  

2,192 Mobile Phone

บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ 
(ประเทศไทย)  จํากัด  

2,176 Polished Glass Disk 
for Hard Disk Drive 

บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์
เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส 
จํากัด  

2,160 Protein Yeast/ 
Yeast Extract 

บริษัท อวาล สยาม จํากัด  1,900 โรงแรม

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

1,712 บริการทดสอบ IC/ 
Integrated Circuit 

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,684 Surgical Gloves

บริษัท แมกน่า ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,665 ชิ้นส่วนโลหะสําหรับ
ยานพาหนะ/ ชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้นรูป 

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,531 Surgical Gloves

บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) 1,520 Metal Parts for 
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โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

จํากัด  Automotive 
Product 

บริษัท สยามมิชลิน  จํากัด  1,499 ยางนอกท่ีใช้กับอากาศ
ยาน 

บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,445 เคร่ืองปรับอากาศ 
Outdoor Unit/ 
เคร่ืองปรับอากาศ 
Indoor Unit 

MR. ROGER RENSCH 
TEYNOLDS III 

1,440 สวนสนุก และอุทยาน
สัตว์น้ํา 

บริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คท
ริค คอนดัคเตอร์ จํากัด  

1,324 Aluminium Alloy 
Wire Rod/ 
Aluminium Alloy 
Wire 

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ 
จํากัด  

1,298 ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม
การอาหาร จํากัด  

1,272 บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,246 ตลับลูกปืน 

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จํากัด  

1,227 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,200 คอมเพรสเซอร์สําหรับ
เคร่ืองทําความเย็น 

บริษัท คาโต้ เวิร์คส์ (ไทย
แลนด์) จํากัด  

1,200 เครนเคล่ือนที่

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต  
จํากัด  

1,171 ขนส่งทางอากาศ

บริษัท เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ 
คอร์ด (ประเทศไทย) จํากัด  

1,130 ผ้าใบไทร์คอร์ด

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน 
จํากัด (มหาชน)  

1,126 พัฒนาอาคารสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย 
จํากัด  

1,100 ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี 
เอเชีย แปซิฟิค จํากัด  

1,050 วิจัยและพัฒนาด้าน
ยานยนต์ 

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ 
ซิสเท็มส์ เอเชีย  จํากัด  

1,000 ชิ้นส่วนยานยนต์

                                                        ข้อมูล ณ  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 
    กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ  โทร. 0-2553-8187                                                     

หมายเหตุ :1) สถิติของสํานักงานฯจะครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติท่ีมาขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
เท่านั้น ซึ่งข้อมูลในขั้นคําขอสุทธิและขั้นอนุมัติเป็นข้อมูลแสดงความจํานงท่ีจะลงทุน เป็น 
ตัวชี้แนวโน้ม FDI 

              2) สถิติขั้นคําขอสุทธิ คือ คําขอฯในแต่ละปีท่ีหักโครงการท่ีคืนคําขอฯ จนถึงวันประมวลผล 


