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จํานวนโครงการ

336

407

2554(มค.-เมย.)

2555(มค.-เมย.)

มูลค่าเงินลงทุน

108,027

155,489

2554(มค.-เมย.)

2555(มค.-เมย.)

              สถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
       รายเดือนสะสมป 2555 (มกราคม-เมษายน) 
 
 
 
 

  สถิติการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
เดือน มค.-เมย. ของปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
จํานวนโครงการและปริมาณเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.1 และ 43.9 
ตามลําดับ      

                                                     ปี 2554          ปี 2555 
                                                 (มค.-เมย.)       (มค.-เมย.) 
           จํานวนโครงการ                          336               407          21.1 %  
           มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)           108,027         155,489        43.9 % 
 
  จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 65.4 ของ

จํานวนโครงการทั้งส้ินท่ียื่นขอส่งเสริม (622 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 54.4 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม (285,668   
ล้านบาท) 

  ขนาดของโครงการลงทุนที่ยื่นขอส่งเสริมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มีสัดส่วน
ร้อยละ 50.6 โครงการขนาด 100-999  ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 40.5 และ
โครงการขนาดเงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของ
โครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม 

 นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่งสูงที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนร้อยละ 32.2 และ 23.1 ตามลําดับ ในด้านของ
ปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.8 ของปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอ
ส่งเสริม  

 
      โครงการต่างชาติที่ย่ืนขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

            เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
    ปี 2554 (มค.-เมย.)       ปี 2555 (มค.-เมย.) 

      ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 24 5,073 18 13,469 
    หมวด 2 12 5,927 9 3,635 
    หมวด 3 20 3,471 23 10,157 
    หมวด 4 119 48,880 131 37,336 
    หมวด 5 72 18,652 94 51,090 
    หมวด 6 33 10,394 60 22,188 
    หมวด 7 56 15,631 72 17,616 
 โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ยื่นขอส่งเสริมใน

ไตรมาสแรกของปี 2555 มีจํานวน 36 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการขยายกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ  

 โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 116 โครงการคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 28.5 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม 

 

  โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม มีจํานวนโครงการขยายการลงทุน
มากกว่าโครงการใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 59.0 และ 41.0 ตามลําดับ 

 
       โครงการลงทนุจากต่างชาติ  
       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 240 113,099 
โครงการใหม่ 167 42,390 

 ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูง
ที่สุด รองลงมาคือมาเลเซียและเนเธอร์แลนด์ 

อันดับที ่       แหล่งที่มา จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 228 93,068 
    2 มาเลเซีย 12 10,746 
    3 เนเธอร์แลนด์ 11 9,808 
    4 สหรัฐอเมริกา 17 9,116 
    5 สิงคโปร์ 42 8,936 

           ทั้ง น้ี ปริมาณเงินลงทุนจากมาเลเซีย เนเธอร์แลนด์และฮ่องกง          
ส่วนหน่ึงเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นยื่นขอส่งเสริม โดยนํา
เงินลงทุนผ่านมาจากประเทศดังกล่าว 

 
  โครงการท่ีนักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการลงทุนที่ 2 

จํานวน 231 โครงการ (95,427 ล้านบาท) ในเขตการลงทุนที่ 1 จํานวน 
105 โครงการ (29,733 ล้านบาท) และในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ 3 
จํานวน 71 โครงการ (30,329 ล้านบาท) โดยพ้ืนท่ีที่จะมีการจัดต้ัง
โครงการมากที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี ระยองและพระนครศรีอยุธยา 

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 2
57%

เขต 1
26%

เขต 3
17%

 
 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในเดือน มค.-เมย. ของปีนี้ จะก่อให้เกิด

การจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 58,383 คนและต่างชาติ 
1,453 คน 

 ญี่ปุ่น : มีโครงการท่ียื่นขอส่งเสริม 228 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 93,068 
ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.6 มูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า 1.1 เท่า   

 ยุโรป : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 55 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 19,677 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 จํานวนโครงการ
ลดลงร้อยละ 8.3 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 2.2 เท่า แหล่งเงินทุนส่วน
ใหญ่มาจากเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์กและสวีเดน 

 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 54 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 
19,682 ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.6 มูลค่าเงินลงทุน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.7 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากมาเลเซียและสิงคโปร์ 

 จีน : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 13 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2,536     
ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 44.4 ส่วนมูลค่า
เงินลงทุนลดลงร้อยละ 87.4 

 เกาหลีใต้ : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 8 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 212 
ล้านบาท จํานวนโครงการน้อยกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 3.3 มูลค่าเงินลงทุน
ลดลงร้อยละ 92.9  

 ไต้หวัน : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,332  
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จํานวนโครงการและปริมาณเงิน
ลงทุนลดลงร้อยละ 17.6 และ 61.9 ตามลําดับ 

ข้ันคําขอสุทธิ 
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 อินเดีย : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 6 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 849 ล้านบาท 
จํานวนโครงเท่ากันกับปีก่อนหน้า ส่วนปริมาณเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 2.3 เท่า 

มูลค่าเงินลงทุน

102,085

87,327
2554(มค.-เมย.)

2555(มค.-เมย.)

จํานวนโครงการ

267

324

2554(มค.-เมย.)

2555(มค.-เมย.)

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 2
53%

เขต 1
29%

เขต 3
18%

 
 
 
 

โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีได้รับการอนุมัติในเดือน มค.-เมย. ของ

 2555 

   21.3  %  

   จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 49.2 ของจํานวน

   

    อุปกรณ์ขนส่งมีจํานวนโครงการท่ีได้ร

     โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติฯแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

        
      ปี 2555 มีจํานวน 324 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 102,085 ล้านบาท        

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน จํานวนโครงการและปริมาณเงิน
ลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.3 และ 16.9 ตามลําดับ        

                                               ปี 2554           ปี
                                            (มค.-เมย.)        (มค.-เมย.) 
            จํานวนโครงการ                  267                 324       
            มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)    87,327            102,085        16.9  % 
 


โครงการท้ังส้ินท่ีได้รับการอนุมัติ (659 โครงการ) มูลค่างินลงทุน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 48.7 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ (209,404 ล้านบาท) 
ขนาดของโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มีสัดส่วน
ร้อยละ 57.1 โครงการขนาด 100-999  ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 36.7 และ
โครงการขนาดเงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 6.2 ของ
โครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและ ับ
การอนุมัติมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.2 ส่วนกิจการที่มีปริมาณเงินลงทุน
สูงสุดคืออิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.6 ของ
ปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ 

 

      เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
ปี 2554 (มค.-เมย.) ปี 2555 (มค.-เมย.)     

ประเภท   จํานวน 
โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  จํานวน 
โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 12 1,689 13 5,960 
    หมวด 2 4 9,531 12 15,986 
    หมวด 3 28 5,430 19 4,801 
    หมวด 4 89 29,919 88 18,994 
    หมวด 5 53 13,689 69 30,243 
    หมวด 6 34 6,648 52 8,641 
    หมวด 7 47 20,420 71 17,460 

   
 โครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจากโครงการใหม่ในสัดส่วน   

ร้อยละ 58.0 และโครงการขยายการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 42.0   
      โครงการลงทนุจากต่างชาติ 

แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จํานวน   
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 136 56,588 
โครงการใหม่ 188 45,497 

 

 หล่งที่มาของเงินทุนในโครงการท่ีได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาแ
จากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์   

 
 

อันดับที ่       แหล่งที่มา จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 169 58,344 
    2 สหรัฐอเมริกา 13 6,914 
    3 เนเธอร์แลนด์ 11 5,710 
    4 สิงคโปร์ 19 3,772 
    5 ฮ่องกง 6 2,803 

 
 โครงการท่ีนักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการ

 

   โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 91 โครงการ   

 รต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในไตรมาสแรกของปีนี้จะก่อให้เกิด

่ (เงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการ

 


ลงทุนที่ 2 จํานวน 171 โครงการ (54,667 ล้านบาท) รองลงมาคือเขต
การลงทุนที่ 1 จํานวน 94 โครงการ (16,525 ล้านบาท) และเขตส่งเสริม
การลงทุนที่ 3 จํานวน 59 โครงการ (30,893 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวส่วนมากต้ังอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยองและกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.1 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการ
อนุมัติ 
โครงกา
การจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 38,998 คน และ
ต่างชาติ 877 คน 

  โครงการขนาดใหญ
อนุมัติในเดือนมกราคม-เมษายนปี 2555 มีจํานวน 20 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
(ไทย,ตา่งชาติอื่นๆ) 

10,642 กิจการขนส่งทางอากาศ 

นซ่ิง  10,343 ผลิตเหล็กทรงแบน นิปปอน สตีล กัลวาไ
(ประเทศไทย)จํากัด (ญี่ปุ่น) 
พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง  
(ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 

5,974 ผลิต Connector 

ศไทย) 4,431 ผลิต Integrated Circuit โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเท
จํากัด (เนเธอร์แลนด์) 
เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย)  
จํากัด (สหรัฐฯ) 

2,977 ผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร 

เทคโน  
) 

2,830 ผลิต Prepreg (PCB Part) เอ็มจีซี อิเล็กโทร
(ประเทศไทย) จํากัด(ญี่ปุ่น
กระจกไทย อาซาฮี จํากัด (มหาชน) 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

2,565 ผลิต Float Glass 

์การไฟฟ้า จํากัด 2,540 ผลิต Auto Lamp for  ไทยสแตนเลย
(มหาชน) (ไทย,ญี่ปุ่น) Eco-Car 
เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
จํากัด (ฮ่องกง) 

2,340 ผลิต HDD Parts;  Semi-
Finished Product 

เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์  2,319 ผลิต Capacitor 

ข้ันอนุมัติ 

ประเทศไทย จํากัด (ญี่ปุ่น) 
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B

โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

เอ็กเซตี้ (ประเทศไทย) จํากัด 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,892 ผลิต Automotive Parts for 
Eco-Car 

อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จํากัด  1,870 ted Wool Yarn 
(มอริเชียส) 

ผลิต Wors

แม็กซิม อินทริเกรดเด็ด โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

1,640 ผลิต IC & Wafer Testing 

จอรี่ง 1,563 ผลิต Surface Treatment ยูเนียน ออโตพาร์ทส แมนูแฟคเ
จํากัด (ไทย, ญี่ปุ่น) 
ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

1,360 ผลิต Suspension Assembly 
Manufacturing, Inspection   
and Reclaim 

เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท 
ุ่น)คอนโทรล (ไทยแลนด์) จํากัด(ญี่ป  

1,310 ive Air  ผลิต Automot
Compressor 

คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 1,300 ผลิต Electronic และชิ้นส่วน 
ไดซิน จํากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 1,125 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
(ไทย, ต่างชาติอื่น) 

1,100 กิจการเขตอุตสาหกรรม 

ยแลนด์) จํากดั 1,000 ผลิต Aliphatic Hydrocarbon 

***********  
ันที่ 10 พฤษภาคม 2555 

หมายเหตุ

เซออน เคมิคัลส์ (ไท
(ญี่ปุ่น) Resin 

********
ข้อมูล ณ  ว

สํานักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
โทร. 0-2553-8111 ต่อ 6191 

 : สถิติของสาํนักงานฯจะครอบคลมุข้อมูลโครงการต่างชา

ง 

ติทีม่าขอรับการส่งเสริม 

              การลงทุนเท่าน้ัน ซ่ึงข้อมูลในข้ันคาํขอสทุธิและข้ันอนุมัติเป็นข้อมูลแสดงความจําน

             ที่จะลงทุน เป็นตัวช้ีแนวโน้ม FDI 


