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สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
รายเดือนสะสมปี 2558 (มกราคม-สิงหาคม) 

 
 
 

 
  สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน           

ปี 2558 (มค.- ส.ค.) มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมจ านวน 332 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 50,267 ล้านบาท                                                  

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 52.7   
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (629 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน  
คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (119,410 
ล้านบาท) 

 จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในเดือน มค.-ส.ค.ของปี 2558  
ส่วนใหญ่เป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 39.5 ในด้าน
ของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจการบริการและสาธารณูปโภคเช่นกนั 
คิดเป็นร้อยละ 26.7    
  

          โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม  
 

      ประเภท 
ปี 2558 (มค.-ส.ค.) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

    หมวด 1 20 7,520 
    หมวด 2 12 2,714 
    หมวด 3 17 3,575 
    หมวด 4 53 11,709 
    หมวด 5 80 10,120 
    หมวด 6 19 1,203 
    หมวด 7 131 13,426 

 
  โครงการจากต่างชาติที่ ยื่นขอส่งเสริม  เป็นโครงการใหม่จ านวน 216 

โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 25,973 ล้านบาท ส่วนโครงการขยายมีจ านวน 
116 โครงการ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,294 ล้านบาท  

  
โครงการลงทุนจากต่างชาติ แยกตามประเภทโครงการ 

 

ประเภท 
จ ำนวน 
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท)  

โครงการขยาย 116 (35.0%) 24,294 (48.3%) 
โครงการใหม่ 216 (65.0%) 25,973 (51.7%) 

 
 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุด   

รองลงมาคือ จีนและญี่ปุ่น ทั้งนี้ การยื่นขอส่งเสริมจากสิงคโปร์รวมถึง
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทจีนที่ตั้งบริษัทในสิงคโปร์ด้วย 

 
อันดับที ่ แหล่งท่ีมำ จ ำนวน   

โครงกำร 
เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

1 สิงคโปร์ 51 13,143  
2 จีน 37 10,739 
3 ญี่ปุ่น 92 9,918 
4 สหรัฐอเมริกา 13 6,573 
5 ฮ่องกง 19 2,863 
6 ไต้หวัน 19 2,204 
7 เนเธอร์แลนด ์ 9 1,465 
8 เกาหลีใต้ 15 1,454 
9 อินโดนีเซีย 1 1,382 
10 มาเลเซีย 8 672 

  โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 187 
โครงการ (13,605 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน 99 โครงการ (30,362 
ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 20 โครงการ (2,618  ล้านบาท) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 8 โครงการ (806 ล้านบาท) ภาคใต้จ านวน 
10 โครงการ (1,131 ล้านบาท) และภาคตะวันตกจ านวน 7 โครงการ 
(1,195 ล้านบาท) และอื่นๆ* จ านวน 1 โครงการ (550 ล้านบาท) 
 

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามที่ตั้ง 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
* หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น  

  
 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 62 โครงการ      

คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม 
   โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในรอบ 8 เดือนแรกของปี 2558 จะ

ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 18,250  คน
และต่างชาติ 2,431 คน 

 
โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม แยกตามกลุ่มกิจการเป้าหมาย 

กิจกำรเป้ำหมำย จ ำนวน 
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำน
บำท) 

เศรษฐกิจดิจิทัล 60 495 
พัฒนาระบบโลจิสตกิส ์ - - 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 2 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ศูนย์กลางธุรกิจระหวา่งประเทศ 54 954 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 227 
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 2 493 
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน 14 11,419 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 35 2,708 
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลการเกษตร 11 6,783 
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ 3 1,002 

รวมทั้งสิ้น 183 24,133 

ข้ันค ำขอสทุธิ 
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 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม เป็นกิจการเป้าหมายที่สร้างมูลค่าแก่

ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 183 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
55.1 ของจ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด  มีมูลค่า 
24,133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.0 ของปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม  

 โครงการที่ยื่นขอส่งเสริมตามกิจการเป้าหมาย ในแง่ของจ านวนโครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการเศรษฐกิจดิจิทัล จ านวน 60 โครงการ ส่วนในแง่ของ
มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นกิจการส่งเสริมพลังงานทดแทนและประหยัด
พลังงานมูลค่า 11,419 ล้านบาท 
 

การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
 

 พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ า มีค าขอรับการส่งเสริม 2 โครงการ เงินลงทุน 
511.9 ล้านบาท ลงทุนในกิจการส ารวจแร่ จังหวัดสกลนคร และกิจการ
เหล็กแท่ง จังหวัดสระแก้ว  

 พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  มีค า
ขอรับการส่งเสริม 71 โครงการ เงินลงทุน 20,474 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดชลบุรีและระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติในปี 2558      

(มค.-ส.ค.) มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติจ านวน 792 โครงการ มูลค่า
เงินลงทุน 348,551 ล้านบาท   

   จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 50.6          
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (1,563 โครงการ) มูลค่าเงิน
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 64.3 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ 
(542,220 ล้านบาท) 

   จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในเดือน มค.-ส.ค.ของ ปี 2558 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง รองลงมา
เป็น กิจการบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 28.8 และร้อยละ 
24.0 ตามล าดับ ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจการ
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ รองลงมาเป็นกิจการโลหะ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ ง คิดเป็นร้อยละ 24.9 และร้อยละ 23.0 
ตามล าดับ  
  

โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม  
 

ประเภท 
ปี 2558 (มค.-ส.ค.) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

    หมวด 1 31 6,736 
    หมวด 2 26 12,356 
    หมวด 3 46 15,485 
    หมวด 4 228 80,125 
    หมวด 5 141 74,721 
    หมวด 6 130 86,760 
    หมวด 7 190 72,368 

   
 โครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ  ในด้านของจ านวนโครงการ

ส่วนมากเป็นโครงการขยาย จ านวน 444 โครงการ มีมูลค่า 224,440  
ล้านบาท ส่วนโครงการใหม่มีจ านวน 348 โครงการ มูลค่า  124,111 
ล้านบาท   
 

       โครงการลงทุนจากตา่งชาติ แยกตามประเภทโครงการ 
 

ประเภท 
จ ำนวน 
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

โครงการขยาย 444 (56.0%) 224,440 (64.4%) 
โครงการใหม่ 348 (44.0%) 124,111 (35.6%) 
 

 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร ์
 

 

ข้ันอนมุัติ 
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อันดับที ่ แหล่งท่ีมำ จ ำนวน   
โครงกำร 

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

1 ญี่ปุ่น 335 115,667 
2 สหรัฐอเมริกา 35 24,830 
3 สิงคโปร์ 89 20,485 
4 อินโดนีเซีย 9 19,201 
5 ฮ่องกง 32 16,570 
6 เนเธอร์แลนด ์ 27 15,039 
7 ไต้หวัน 38 13,777 
8 มาเลเซีย 19 12,324 
9 จีน 47 11,456 
10 ลักเซมเบิร์ก 1 8,061 

 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติ  ส่วนใหญ่อยู่ ในภาค
ตะวันออกจ านวน 399 โครงการ (210,289 ล้านบาท) ภาคกลางจ านวน 
288 โครงการ (70,017 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 35 
โครงการ (7,680 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 27 โครงการ (17,533 
ล้านบาท) ภาคใต้จ านวน 17 โครงการ (4,659 ล้านบาท) ภาคตะวันตก
จ านวน 12 โครงการ (1,421 ล้านบาท) และอื่นๆ* จ านวน 14 โครงการ 
(36,952 ล้านบาท)  
 

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติแยกตามที่ตั้ง 

   
 

   * หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น   
 

  โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 178 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ 

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติใน 8 เดือนแรกของปีนี้ จะก่อให้เกิดการ
จ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 76,512 คน และต่างชาติ   
2,929 คน 

โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ แยกตามกลุ่มกิจการเป้าหมาย 
กิจกำรเป้ำหมำย จ ำนวน 

โครงกำร 
เงินลงทุน 

(ล้ำน
บำท) 

เศรษฐกิจดิจิทัล 66 2,773 
พัฒนาระบบโลจิสตกิส ์ 2 232 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 3 345 
ศูนย์กลางธุรกิจระหวา่งประเทศ 59 1,276 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 1,688 
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 3 3,811 
ส่งเสริมพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน 12 45,400 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 50 18,074 
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลการเกษตร 3 8,103 
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ 6 1,396 

รวมทั้งสิ้น 208 83,099 

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ เป็นกิจการเป้าหมายที่สร้างมูลค่าแก่
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 208 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
26.3 ของจ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด 
มีมูลค่า 83,099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของปริมาณเงินลงทุน
จากต่างชาติทั้งสิ้นทีไ่ด้รับอนุมัติ  

 โครงการที่ ได้รับการอนุมัติตามกิจการเป้าหมาย ในแง่ของจ านวน
โครงการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการเศรษฐกิจดิจิทัล จ านวน 66 โครงการ ใน
แง่ของมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นกิจการ ส่งเสริมพลังงานทดแทน การ
ประหยัดพลังงานมูลค่า 45,400 ล้านบาท 
 

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับการอนุมตัิส่งเสริม 
 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 
575,123 ล้านบาท จ านวนโครงการส่วนใหญ่จะมาจากกิจการผลิตภัณฑ์
โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 140 โครงการ มูลค่า 
76,132 ล้านบาท 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่า 207.232 ล้าน
บาทต่อปี โดยโครงการในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะใช้
วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 68,042 ล้านบาทต่อปี  

 โครงการที่ได้รับการอนุมัติลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 
จ านวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,320 ล้านบาท อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว 
2 โครงการ จั งหวัดสกลนคร  จั งหวัดอุบลราชธานี  และจั งหวัด
มหาสารคาม จังหวัดละ 1 โครงการ โดยเป็นการลงทุนในกิจการส ารวจ
แร่ กิจการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตถุงมือยาง
สังเคราะห์ กิจการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางทันตกรรม และกิจการผลิตเยื่อ
กระดาษ 

 โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการ
อนุมัติในเดือน มค.-ส.ค. ปี 2558 จ านวน 59 โครงการคือ 

โครงกำร เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

ประเภทกิจกำร 

PTT GLOBAL CHEMICAL  
PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

25,333 Propylene Oxide; 
น้ ามันเชื้อเพลิง; Fuel 
Gas 

MR. PADRAIG MC 
GOWAN 

19,470 เซลล์แสงอาทิตย์ 

PTT GLOBAL CHEMICAL  
PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

11,527 โพลีอีเทอร์โพลีออล 
Polyols 

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จ ากัด  

10,937 ขนส่งทางอากาศ 

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
(ประเทศไทย)  จ ากัด  

10,734 เครื่องปรับอากาศ 
Outdoor Unit/ 
เครื่องปรับอากาศ 
Indoor Unit 

MR. SHIGERU 
KOBAYASHI 

10,700 Substrate ส าหรับ 
Catalytic Converter 

MR. WEN WHE PAN 9,822 เซลล์แสงอาทิตย์ และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์  
จ ากัด  

9,007 ขนส่งทางอากาศ 
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โครงกำร เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

ประเภทกิจกำร 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 
จ ากัด (มหาชน)  

8,500 ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

MR. THOMAS SCHAEFER 8,061 เครื่องยนต์ส าหรับ
รถยนต์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล       
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

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

บริษัท โอตาน ิเรเดียล 
จ ากัด  

6,556 ยางรถยนต์/ยาง
รถจักรยานยนต ์

นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน ์ 5,500 เยื่อกระดาษ 

บริษัท ไทย เวยีตเจ็ท แอร์ 
จอยท์ สตอ๊ค จ ากัด  

5,326 ขนส่งทางอากาศ 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
เอเชีย จ ากัด  
 

5,137 Electricity Power 
from Natural Gas/ 
ไอน้ า 

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) 
จ ากัด  

4,793 Sodium Polycrylate 

Mr. SU YEAUN JYH 4,420 เซลล์แสงอาทิตย์ และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

MR. FUSASHI OBORA 4,248 Automatic 
Transmission 

บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ 
ไทย  จ ากัด  

3,960 Lighting Device 
Parts/ Lighting 
Device 

บริษัท สปาร์คเทค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  

3,700 เปลือกโลหะของหัว
เทียน/ หัวเทียน 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอ
เคม จ ากัด  

3,551 Bio-Butanediol (Bio-
BDO) 

บริษัท อินโดรามา โพลีเอ
สเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ ากัด 
(มหาชน)  

3,460 PET Resin 

บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ 
ไทย  จ ากัด  

3,458 ตลับลูกปืนส าหรับ
ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย)  จ ากัด  

3,279 เหล็กแผ่นเคลือบ
อลูมิเนียม-สังกะสี และ
เหล็กแผ่นเคลอืบสี 

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด  

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

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จ ากัด  

2,446 ขนส่งทางอากาศ 

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสต
รี้ส ์(ไทยแลนด์)  จ ากัด  

2,429 ฟิล์มเคลือบโลหะ/ 
แผ่นฟิล์มพลาสติก 

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จ ากัด  

2,424 ขนส่งทางอากาศ 

บริษัท ลา ครูเซ แมนูแฟค
เจอริ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด  

2,386 ผลิตภัณฑ์เซรามิค 

โครงกำร เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

ประเภทกิจกำร 

บริษัท แพนดอรา่ โพรดักชั่น 
จ ากัด  

2,362 เครื่องประดับและ
ชิ้นส่วน 

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต  
จ ากัด  

2,339 ขนส่งทางอากาศ 

บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย 
จ ากัด  

2,259 แผ่นใยสังเคราะห์ 

บริษัท อาโอยาม่าไทย  
จ ากัด  

2,193 สลักเกลียวและแป้น
เกลียว 

บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย)  จ ากัด  

2,192 Mobile Phone 

บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด  

2,176 Polished Glass Disk 
for Hard Disk Drive 

บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์
เนช่ันแนล สวีทเทนเนอร์ส 
จ ากัด  

2,160 Protein Yeast/ 
Yeast Extract 

บริษัท อวาล สยาม จ ากัด  1,900 โรงแรม 

NNR HOTELS 
INTERNATIONAL 
(THAILAND) COMPANY 
LIMITED. 

1,858 โรงแรม 

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

1,712 บริการทดสอบ IC/ 
Integrated Circuit 

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

1,684 Surgical Gloves 

บริษัท แมกนา่ ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

1,665 ชิ้นส่วนโลหะส าหรับ
ยานพาหนะ/ ชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้นรูป 

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

1,531 Surgical Gloves 

บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด  

1,520 Metal Parts for 
Automotive 
Product 

บริษัท สยามมิชลิน  จ ากัด  1,499 ยางนอกที่ใช้กบัอากาศ
ยาน 

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

1,445 เครื่องปรับอากาศ 
Outdoor Unit/ 
เครื่องปรับอากาศ 
Indoor Unit 

MR. ROGER RENSCH 
TEYNOLDS III 

1,440 สวนสนุก และอุทยาน
สัตว์น้ า 

บริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คท
ริค คอนดัคเตอร์ จ ากัด  

1,324 Aluminium Alloy 
Wire Rod/ 
Aluminium Alloy 
Wire 

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร ์
จ ากัด  

1,298 ชิ้นส่วนยางสังเคราะห ์

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม
การอาหาร จ ากัด  

1,272 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

1,246 ตลับลูกปืน 
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โครงกำร เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

ประเภทกิจกำร 

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จ ากัด  

1,227 ขนส่งทางอากาศ 

บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

1,200 คอมเพรสเซอร์ส าหรับ
เครื่องท าความเย็น 

บริษัท คาโต้ เวิร์คส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด  

1,200 เครนเคลื่อนที่ 

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต  
จ ากัด  

1,171 ขนส่งทางอากาศ 

บริษัท เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ 
คอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  

1,130 ผ้าใบไทร์คอร์ด 

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน 
จ ากัด (มหาชน)  

1,126 พัฒนาอาคารส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย 
จ ากัด  

1,100 สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ด ี
เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด  

1,050 วิจัยและพัฒนาดา้น
ยานยนต ์

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ 
ซิสเท็มส์ เอเชีย  จ ากัด  

1,000 ชิ้นส่วนยานยนต ์

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

หมายเหตุ :1) สถิติของส านักงานฯจะครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติท่ีมาขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
เท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลในข้ันค าขอสุทธิและข้ันอนุมัติเป็นข้อมูลแสดงความจ านงท่ีจะลงทุน เป็น 
ตัวช้ีแนวโน้ม FDI 

              2) สถิติข้ันค าขอสุทธิ คือ ค าขอฯในแต่ละปีท่ีหักโครงการท่ีคืนค าขอฯ จนถึงวันประมวลผล 


