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สถิติการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ  
รายเดือนสะสมปี 2560 (มกราคม-มิถนุายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน            
ปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมจ านวน 371 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 119,029 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 
จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 14 ส่วนมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 
จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทนุ (ล้านบาท) 

ม.ค.-มิ.ย. 
2559 

ม.ค.-มิ.ย.
2560 

% 
เปลี่ยน 

ม.ค.-มิ.ย.
2559 

ม.ค.-มิ.ย.
2560 

% 
เปลี่ยน 

ต่างชาต(ิFDI) 433 371 -14 113,790 119,029 +5 
ขอรับทั้งสิ้น 708  612 -13 282,420 291,790 +3 

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 61 
ของจ านวนโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น (612 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน    
คิดเป็นร้อยละ 44 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (291,790        
ล้านบาท) 
• จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในเดือน ม.ค.-มิ.ย.ของปี 
2560 ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 44        
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการ ITC IHQ TISO และกิจการวิจัยและ
พัฒนา ในด้านของมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน     
มูลค่าสูง อาทิ กิจการผลิตรถยนต์ Hybrid มูลค่า 19,547 ล้านบาท กิจการ
ผลิตรถยนต์ มูลค่า 5,000 ล้านบาท เป็นต้น  
• โดยในเดือนมกราคม -มิถุนายนมี โครงการขนาดใหญ่ที่ ยื่นขอรับ           
การส่งเสริม อาทิ กิจการผลิตรถยนต์ Hybrid มูลค่า 19 ,547 ล้านบาท        
กิจการผลิตโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ มูลค่า 15,182 ล้านบาท กิจการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 8 ,293 ล้านบาท กิจการผลิต 
ISOPRENOL (IPEA) แ ละ  3-METHYL-1,5-PENTANEDIOL (MPD) มู ล ค่ า 
5,040 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์ มูลค่า 5,000 ล้านบาท กิจการผลิตตัวยึด
จับฮาร์ดดิสก์ มูลค่า 3,083 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป มูลค่า 
2,833 ล้านบาท กิจการโรงแรม มูลค่า 2,831 ล้านบาท กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียนมูลค่า 1 ,750       
ล้านบาท กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ อุตสาหกรรมการผลิต             
สารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่า 1,700 ล้านบาท กิจการขนส่งทาง
อากาศ มูลค่า 1 ,414 ล้านบาท กิจการผลิต Airbag Fabric มูลค่า 1,000     
ล้านบาท เป็นต้น 
 
 
 
 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม   

ประเภท 
       จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

 (ม.ค.-มิ.ย.) 
2559   2560 

% 
เปลี่ยน 

    (ม.ค.-มิ.ย.) 
     2559      2560 

% 
เปลี่ยน 

เกษตรและผลติผลจาก
การเกษตร 

27 15 -44 6,549 5,952     -9 

แร่ เซรามกิส์ และโลหะ 
ขั้นมูลฐาน 

7 5 -29 1,767 1,404    -21 

อุตสาหกรรมเบา 15 7 -53 4,849 833    -83 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณข์นส่ง 

75 67 -11 42,457 35,627 -16 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ   
อิเลก็ทรอนิกส ์

116 87 -25 21,333 22,541  +6 

เคมีภัณฑ์ พลาสตกิ  
และ กระดาษ 

28 27  -4 9,894 26,133 +164 

บริการและสาธารณูปโภค 165 163  -1 26,942 26,540  -1 

รวมท้ังสิ้น 433 371   -14 113,790 119,029   +5 

 โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการใหม่จ านวน 144 โครงการ   
มีมูลค่าเงินลงทุน 36,252 ล้านบาท ส่วนโครงการขยายมีจ านวน 227 โครงการ         
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,777 ล้านบาท  

โครงการลงทุนจากตา่งชาต ิแยกตามประเภทโครงการ  

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 227 (61%) 82,777 (70%) 
โครงการใหม ่ 144 (39%) 36,252 (30%) 

• ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 55 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยมีการขอรับการส่งเสริม
การลงทุนขนาดใหญ่  อาทิ  กิจการผลิต Hybrid Vehicle มูลค่า 19 ,547          
ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
มูลค่า 15,182 ล้านบาท กิจการผลิต ISOPRENOL (IPEA) และ 3-METHYL-
1,5-PENTANEDIOL (MPD) มูลค่า 5,040 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์ มูลค่า 
5,000 ล้านบาท กิจการผลิตตัวยึดจับฮาร์ดดิสก์ มูลค่า 3,083 ล้านบาท กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป มูลค่า 2 ,833 ล้านบาท กิจการวิจัยและพัฒนา        
และ/หรือ อุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่า 
1,700 ล้านบาท กิจการผลิต Airbag Fabric มูลค่า 1,000 ล้านบาท กิจการ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) จ านวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 394        
ล้านบาท เป็นต้น   
• รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็น     
ร้อยละ 13 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด มีโครงการยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน อาทิ กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
มูลค่า 8,293 ล้านบาท (โดยเป็นการลงทุนจากจีนผ่านสิงคโปร์) กิจการโรงแรม 
มูลค่า 1,040 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม 
มูลค่า 980 ล้านบาท เป็นต้น 
• อันดับที่สาม คือ จีน มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริม คิดเป็น        
ร้อยละ 6 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  อาทิ กิจการโรงแรม มูลค่า 2,831      
ล้านบาท กิจการผลิตกระแสไฟฟ้า มูลค่า 1,500 ล้านบาท กิจการผลิตวัตถุเจือ
ปนอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มูลค่า 1 ,960       
ล้านบาท (ซ่ึงเป็นการลงทุนจากจีนผ่านฮ่องกง) เป็นต้น 
 ส่วนในแง่ของจ านวนโครงการญี่ปุ่นมีจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 
 
 
 

ขัน้ค ำขอสทุธิ 
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แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ขอรับการส่งเสริม 10 อันดับแรก    
อันดับที ่ แหล่งท่ีมา จ านวน   

โครงการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  1 ญี่ปุ่น 117 65,435 
2 สิงคโปร ์ 45 15,260 
3 จีน 35 7,134 
4 ฮ่องกง 13 3,346 
5 ไต้หวัน 19 3,074 
6 เกาหลีใต ้ 17 2,983 
7 สวิตเซอร์แลนด ์ 7 2,953 
8 รัสเซีย 1 2,783 
9 ลักเซมเบิร์ก 2 2,487 
10 อังกฤษ 16 2,099 

  โค รงก ารที่ นั ก ล งทุ น ต่ า งช าติ ยื่ น ข อ รับ ก ารส่ ง เส ริ ม ส่ วน ให ญ่                 
อยู่ในภาคกลาง จ านวน 190 โครงการ (22,766 ล้านบาท) ภาคตะวันออก     
จ านวน 123 โครงการ (74,730 ล้านบาท) ภาคตะวันตก จ านวน 8 โครงการ              
(1,300 ล้านบาท) ภาคใต้จ านวน 17 โครงการ (9,573 ล้านบาท) ภาคเหนือ
จ านวน 19 โครงการ (7,591 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน    
12 โครงการ (2,827 ล้านบาท) และอื่นๆ* จ านวน 2 โครงการ มูลค่า 242 
ล้านบาท  

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติทีย่ื่นขอส่งเสริมแยกตามที่ตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   * หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ เป็นต้น 

 

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 69 โครงการ
มูลค่ารวม 48,826 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 41 ตามล าดับ
ของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด   
   โครงการต่ างชาติที่ ยื่นขอส่ งเสริ ม ในหกเดือนแรกของปี  2560            
จะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 26,192 คน 
และต่างชาติในต าแหน่งบริหารและเทคนิค 1,871 คน 

การลงทุนในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 
   โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดือนมกราคม-
มิถุนายน ปี 2560 จ านวน 167 โครงการ มูลค่ารวม 99,645 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 84 ของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมทั้งสิ้นตามล าดับ ในแง่ของจ านวนโครงการส่วนใหญ่เป็นการขอรับการ
ส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32       
ของจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น       
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่
เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่ารวม 29,377 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิตรถยนต์ Hybrid มูลค่า 
19,547 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
มูลค่ารวม 25,575 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของมูลค่าการขอรับการ
ส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจากการลงทุน     
ในกิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ มูลค่า 15,182 ล้านบาท กิจการผลิต 
Isoprenol (IPEA) / 3 -Methyl-1 ,5 -pentanediol (MPD) มู ล ค่ า  5 ,040    
ล้านบาท เป็นต้น 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน                                   
จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ม.ค.-มิ.ย.)  

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิน้ส่วน 19 29,377 
ปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ์ 23 25,575 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

32 22,219 

อุตสาหกรรมการเกษตร 16 6,304 
ท่องเที่ยว 8 12,492 
การแพทย์ 7 2,090 
ดิจิทัล 54 320 
ระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนต ์ 5 627 
อากาศยาน 1 61 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2 580 

รวมท้ังสิ้น 167 99,645 

การขอรับการส่งเสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในเดือนมกราคม -มิถุนายน 
2560 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี ้
• พื้นที่ ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม            
มีค าขอรับการส่งเสริม 144 โครงการ มูลค่ารวม 74,114 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่
ในภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี 
• โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จ านวน 1 โครงการ มูลค่าร 37 ล้านบาท ในกิจการผลิตเครืองนุ่งห่ม 
เครื่องประกอบการแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก  

โครงการจากต่างชาติทีย่ื่นขอรับการสง่เสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
จ านวนโครงการ        เงินลงทุน (ล้านบาท) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
 2559  2560 

% 
เปลี่ยน 

      (ม.ค.-มิ.ย.) 
 2559     2560 

% 
เปลี่ยน 

นิคมอุตสาหกรรมหรือ 
เขตอตุสาหกรรม 

116 144 +24 63,634 74,114 +16 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

4 1 -75 1,084 37 -97 
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• สถิติโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมของใน
ปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติจ านวน 350 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 122,746 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 
ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 22 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ร้อยละ 8  

 
จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทนุ (ล้านบาท) 

ม.ค.-มี.ค. 
2559 

ม.ค.-มี.ค. 
2560 

% 
เปลี่ยน 

ม.ค.-มี.ค. 
2559 

ม.ค.-มี.ค. 
2560 

% 
เปลี่ยน 

ต่างชาต(ิFDI) 446 350 -22 133,220 122,746 -8 
อนุมตัิทั้งสิน้ 826 590 -28 295,680 341,310 +15 

  จ านวนโครงการจากต่ างชาติที่ ได้รับการอนุมัติ คิดเป็ นร้อยละ  59             
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (590 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน         
คิดเป็นร้อยละ 36 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ ได้รับการอนุมัติ (341,310       
ล้านบาท) 
  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ของปี 2560   
ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 37 ซ่ึงส่วนใหญ่   
เป็นการลงทุนในกิจการ ITC IHQ และกิจการวิจัยและพัฒนา ในด้านของปริมาณ
เงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวด ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมมูลค่าสูง อาทิ กิจการ
ผลิตยางเรเดียล มูลค่า 12,384 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนพาหนะที่ใช้กับ
อากาศยาน มูลค่า 4,694 ล้านบาท เป็นต้น 
• โดยในเดือนมกราคม-มิถุนายนมีโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติ           
ส่งเสริม อาทิ กิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ มูลค่า 15 ,182 ล้านบาท กิจการ
ผลิตเส้นใยไลโอเซลล์ มูลค่า 11,157 ล้านบาท กิจการผลิต Integrated Circuit 
(IC); IC Testing; Sawed Dice และ Wafer Testing มูลค่า 7,318 ล้านบาท 
กิจการผลิต ISOPRENOL (IPEA) และ 3-METHYL-1,5-PENTANEDIOL (MPD) 
มูลค่า 5,040 ล้านบาท เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
  ปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เกษตรและผลติผลจากการเกษตร 16 5,561 

แร่ เซรามกิส์ และโลหะขั้นมลูฐาน 10 1,546 

อุตสาหกรรมเบา 10 12,919 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณข์นส่ง 59 30,923 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ 101 16,960 

เคมีภัณฑ์ พลาสตกิ และ กระดาษ 25 27,396 

บริการและสาธารณูปโภค 129 27,441 

รวมท้ังสิ้น 350 122,746 

 โครงการจากต่างชาติที่ ได้รับการอนุมัติ ในด้านของจ านวนโครงการ   
ส่วนมากเป็นโครงการใหม่ จ านวน 216 โครงการ มีมูลค่า 59,910 ล้านบาท  
ส่วนโครงการขยายมีจ านวน 134 โครงการ มูลค่า 62,836 ล้านบาท         

โครงการลงทุนจากตา่งชาต ิแยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 134 (54%) 62,836 (51%) 
โครงการใหม่ 216 (46%) 59,910 (49%) 

 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจาก  
ญี่ ปุ่ น  โดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่  อาทิ         
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ มูลค่า 
15,182 ล้านบาท กิจการผลิต ISOPRENOL (IPEA) และ 3-METHYL-1,5-
PENTANEDIOL (MPD) มูลค่า 5,040 ล้านบาท กิจการผลิตยางล้อส าหรับ
อากาศยาน มูลค่า 4,694 ล้านบาท กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
แช่แข็ง มูลค่า 2,833 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน มูลค่า 2,286 
ล้านบาท กิจการผลิต Silicone Fluid มูลค่า 2,200 ล้านบาท กิจการผลิต    
เซมิคอนดัคเตอร์ มูลค่า 2,092 ล้านบาท กิจการผลิตยางหล่อดอกอากาศยาน 
มูลค่า 1,495 ล้านบาท เป็นต้น  
 รองลงมาเป็น เนเธอร์แลนด์ โดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการ
ขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตยางเรเดียล มูลค่า 12,384 ล้านบาท กิจการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องโทรศัพท์มือถือ มูลค่า 2,000 ล้านบาท กิจการผลิตกล้องติด
รถยนต์ที่มีระบบควบคุมการขับเคลื่อน มูลค่า 1,127 ล้านบาท กิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่า 630 ล้านบาท กิจการบริการการค้าระหว่าง
ประเทศมูลค่า 274 ล้านบาท เป็นต้น 
• อันดับที่สาม คือ ออสเตรีย มีโครงการขนาดใหญ่ลงทุนในกิจการผลิต    
เส้นใยไลโอเซลล์ มูลค่า 11,157 ล้านบาท  
 ส่วนในแง่ของจ านวนโครงการญี่ปุ่นได้รับการอนุมัติส่ งเสริมมากที่สุด       
มีจ านวน 112 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวนโครงการลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งหมด  
แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากตา่งประเทศที่ได้รับการอนุมัติ 10 อันดับแรก 
อันดับที ่ แหล่งท่ีมา จ านวน   

โครงการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 112 49,680 
2 เนเธอร์แลนด ์ 15 16,667 
3 ออสเตรีย 1 11,157 
4 อินโดนีเซีย 1 4,769 
5 สิงคโปร ์ 34 3,266 
6 มาเลเซีย 9 3,156 
7 ฮ่องกง 16 3,017 
8 จีน 34 2,755 
9 เยอรมน ี 12 2,002 
10 ไต้หวัน 16 1,877 

ขัน้อนุมติั 
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 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางจ านวน  
192 โครงการ (18,332 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน  106 โครงการ 
(86,352 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 18 โครงการ (780 ล้านบาท) ภาคใต้
จ านวน 16 โครงการ (3,551 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน          
4 โครงการ (1,393 ล้านบาท) ภาคตะวันตกจ านวน 8 โครงการ (700 ล้านบาท) 
และอื่นๆ* จ านวน 6 โครงการ (11,638 ล้านบาท)  

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติแยกตามทีต่ั้ง 

 
 * หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น   

• โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน  85 โครงการ      
มูลค่ารวม 79,404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 และร้อยละ 65 ตามล าดับ            
ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ  

• โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในหกเดือนของปีนี้ จะก่อให้เกิด    
การจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 19,551 คน และต่างชาติ
ในต าแหน่งบริหารและเทคนิค 1,157 คน  

การลงทุนในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 
• โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2560 จ านวน 170 โครงการ มูลค่ารวม 88,775      
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 72 ของโครงการต่างชาติทีไ่ด้รับการ
อนุมัติส่งเสริมทั้งสิ้นตามล าดับ ในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่ได้รับการ
อนุมัติส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41 
ของจ านวนโครงการที่ ได้รับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น      
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่
เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรและเคมีภัณฑ์ มูลค่ารวม 26,083 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ งหมด โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิต
ผลิ ตภัณ ฑ์ พ อลิ เมอร์ชนิ ดพิ เศษ  หรือ เคมี ภัณ ฑ์ ชนิ ดพิ เศษ  มู ล ค่ า           
15,182 ล้านบาท และกิจการผลิต ISOPRENOL (IPEA) และ 3-METHYL-
1,5-PENTANEDIOL (MPD) มู ล ค่ า 5 ,040 ล้ านบาท  รองลงมา ได้ แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่ารวม 22,779 ล้านบาท คิดเป็น     
ร้อยละ 26 ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุติส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งหมด โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในกิจการผลิตยางเรเดียล มูลค่า 
12,384 ล้านบาท และกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้กับอากาศยาน 
มูลค่า 4,694 ล้านบาท  

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รบัการอนุมัติส่งเสรมิ 
• โครงการที่ ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 
140,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจากกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 42,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้จากการ
ส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมา      
เป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภค มูลค่า 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 25        
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่า 83,000     
ล้านบาทต่อปี โดยโครงการในหมวดบริการและสาธารณูปโภคจะใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 25,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
31 ของมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้

การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มูลค่า 22,100 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 27   

โครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน                                    
จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ม.ค.-มิ.ย.)  

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิน้ส่วน 15 22,779 
ปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ์ 21 26,083 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

31 16,651 

อุตสาหกรรมการเกษตร 16 5,561 
ท่องเที่ยว - - 
การแพทย์ 7 2,682 
 ดิจิทัล 70 309 
ระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนต ์ 3 724 
อากาศยาน 3 2,485 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 4 11,501 

รวมท้ังสิ้น 170 88,775 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพ้ืนที่เปา้หมาย 
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2560 มีการ
ลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
• พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม            
มีจ านวน 111 โครงการ มูลค่ารวม 84,086 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี 
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จ านวน 4 โครงการ มูลค่า 1,563 ล้านบาท ได้แก่  
 -  กิจการผลิตถุงมือส าหรับตรวจโรค มูลค่า 700 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สงขลา 
 -  กิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ มูลค่า 700 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สงขลา   
 -  กิจการผลิต Ceramic Dipping Former มูลค่า 126 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสงขลา  
 -  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ มูลค่า 37 ล้านบาท 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว 
• โครงการที่ ได้ รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 23 โครงการ มูลค่ารวม 45,506 ล้านบาท ได้แก่   
 -  กิจการผลิตยางเรเดียล มูลค่า 12,384 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
 -  กิจการผลิตเส้นใยไลโอเซลล์ มูลค่า 11 ,157 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 -  กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า และ/หรือ ชิ้นส่วนส าหรับอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า มูลค่า 7,318 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 -  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้กับอากาศยาน มูลค่า 4,694 ล้านบาท 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
 -  กิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน มูลค่า 2,286 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ลพบุร ี
 -  กิจการผลิต Silicone Fluid มูลค่า 2 ,200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ระยอง 
 -  กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องโทรศัพท์มือถือ มูลค่า 2,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดปทุมธานี 
 -  กิจการผลิตยางหล่อดอกอากาศยาน มูลค่า 1 ,495 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุรี 
 -  กิจการผลิตกิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA)/ 
Automotive Camera Lens (AC Lens) มูลค่า 1,127 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชลบุร ี
 -  กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม มูลค่า 478 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง    
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 -  กิจการผลิตเฟืองท้าย (Differential) มูลค่า 122 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ระยอง 
 -  กิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม มูลค่า 81 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 -  กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and Measurement ส าหรับ
ยานพาหนะ มูลค่า 58 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 -  กิ จการผลิ ต  Flexible Printed Circuit Assembly (FPCA) ส าห รับ
ฮาร์ดดิสก์ มูลค่า 37 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
 -  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับฮาร์ดดิสก์ มูลค่า 37 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 -  กิจการซอฟต์แวร์ (8 โครงการ) มูลค่ารวม 32 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่และภูเก็ต   

โครงการจากต่างชาติที่ไดร้ับการอนุมตัิส่งเสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ        เงินลงทุน (ล้านบาท) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
 2559  2560 

% 
เปลี่ยน 

      (ม.ค.-มิ.ย.) 
 2559     2560 

% 
เปลี่ยน 

นิคมอุตสาหกรรมหรือ 
เขตอตุสาหกรรม 

143 111 -22 69,194 84,086 +22 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  

2 4 +100 419 1,563 +273 
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• โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการอนุมัติในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2560 จ านวน 19 โครงการคือ 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ สัญชาติผู้ถือหุ้น 

คุณสิริณัฐ ทรรพวสุ พอลิเอไมด์ชนิดพิเศษและคอมพาวด์/ ยางเทอร์โมพลาสติก ญี่ปุ่น, ไทย 

CONTINENTAL TYRES (THAILAND) COMPANY LIMITED ยางเรเดียล ดัตช ์

Mr. Christian Dressler เส้นใยไลโอเซลล์ ออสเตรีย 

MICROCHIP TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY 
LIMITED 

Integrated Circuit (IC); IC Testing; Sawed Dice และ Wafer 
Testing 

อเมริกัน, บริติช เวอร์จิ้น 

HUTCHISON LAEMCHABANG TERMINAL LIMITED เรือบรรทุกสินค้า บริติช เวอร์จิ้น, ไทย 

Ms. Sirinat Dubpavasu 
 

Isoprenol (IPEA); 3-Methyl-1,5-pentanediol (MPD); 
RAFFINATE-2 (C4R2) 

ญี่ปุ่น 

THAI LION MENTARI COMPANY LIMITED ขนส่งทางอากาศ อินโดนีเซีย, ไทย 

BRIDGESTONE SPECIALTY TIRE  
MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. 

ยางนอกที่ใช้กับอากาศยาน; ชิ้นส่วนยานพาหนะ ญี่ปุ่น 

ASIAN BEST CHICKEN COMPANY LIMITED 
อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง 
 

ญี่ปุ่น, ไทย 

NMB-MINEBEA THAI COMPANY LIMITED ชิ้นส่วนอากาศยาน ญี่ปุ่น, ไทย 

SHIN-ETSU SILICONES (THAILAND) CO., LTD. 
Silicone Fluid (PE Modified);  
Silicone Fluid (Amino Modified) 

ญี่ปุ่น 

TOSHIBA SEMICONDUCTOR (THAILAND) CO., LTD.  Semiconductor  ญี่ปุ่น, ไทย 

SONY DEVICE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. ชิ้นส่วนเครื่องโทรศัพท์มือถือ ญี่ปุ่น 

SIAMTRUCK RADIAL COMPANY LIMITED ยางเรเดียลส าหรับยานพาหนะ ฮ่องกง, ไทย 

THAI KYOWA BIOTECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Amino Acids ญี่ปุ่น 

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED เขตอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น, ไทย 

Mr. Kenji Kinoshita ยางหล่อดอกอากาศยาน ญี่ปุ่น 

THAI AIRASIA COMPANY LIMITED ขนส่งทางอากาศ มาเลเซีย, ไทย 

SONY TECHNOLOGY (THAILAND)  COMPANY LIMITED 
 

Automotive Camera; Automotive Lens Module 
(AC Lens Module); Automotive Camera Lens  
(AC Lens); Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 

ดัตช์, ไทย 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
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