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จํานวนโครงการ

522

692

2554(มค.-มิย.)

2555(มค.-มิย.)

มูลค่าเงินลงทุน

154,973

171,092

2554(มค.-มิย.)

2555(มค.-มิย.)

                สถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

        รายเดือนสะสมป 2555 (มกราคม-มิถุนายน) 

 
 
 

  สถิติการย่ืนขอสงเสริมการลงทุนของโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ในเดือน 6 เดือนแรกของป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ในชวงเวลา

เดียวกัน จํานวนโครงการและปริมาณเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 32.6 และ 

66.5 ตามลําดับ      

                                               ป 2554          ป 2555 

                                              (มค.-มิย.)       (มค.-มิย.) 

           จํานวนโครงการ                     522             692       32.6 %  

           มูลคาเงินลงทุน(ลานบาท)        167,274         278,470    66.5 % 

 

  จํานวนโครงการจากตางชาติที่ย่ืนขอสงเสริมการลงทุนคิดเปนรอยละ 65.5 

ของจํานวนโครงการทั้งสิ้นท่ีย่ืนขอสงเสริม (1,057 โครงการ) มูลคาเงินลงทุน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.2 ของปริมาณเงินลงทุนท้ังสิ้นท่ีย่ืนขอสงเสริม 

(478,474 ลานบาท) 

  ขนาดของโครงการลงทุนที่ยื่นขอสงเสริมมูลคาไมเกิน 100 ลานบาท มีสัดสวน

รอยละ 50.9 โครงการขนาด 100-999  ลานบาท มีสัดสวนรอยละ 40.7 และ

โครงการขนาดเงินลงทุนตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไปมีสัดสวนรอยละ 8.4 

ของโครงการตางชาติทั้งสิ้นที่ย่ืนขอสงเสริม 

 กิจการผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณขนสงมีจํานวนโครงการและ
ปริมาณเงินย่ืนขอสงเสริมสูงที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ 34.7 และ 39.1 

ตามลําดับ ของจํานวนโครงการและปริมาณเงินลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้นท่ีย่ืน

ขอสงเสริม  

 

      โครงการตางชาติที่ยื่นขอสงเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

            เปรียบเทียบกบัปกอนหนา 

    ป 2554 (มค.-มิย.)       ป 2555 (มค.-มิย.) 

      ประเภท จํานวน 

โครงการ 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

โครงการ 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

    หมวด 1 41 8,789 38 17,755 

    หมวด 2 19 8,136 16 7,678 

    หมวด 3 37 8,902 37 15,464 

    หมวด 4 182 72,660 240 108,882 

    หมวด 5 103 32,046 134 59,658 

    หมวด 6 57 16,888 97 27,331 

    หมวด 7 83 19,855 130 41,705 

 

 โครงการขนาดใหญ (เงินลงทุนต้ังแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป) ที่ย่ืนขอสงเสริม

ใน 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 58 โครงการ สวนใหญเปนการลงทุน

ในกิจการผลิตช้ินสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส กิจการผลิตช้ินสวน

ยานพาหนะ และกิจการบริการ/สาธารณูปโภค 

 โครงการผลิตเพื่อการสงออกรอยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 194 โครงการ   

คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.0 ของโครงการตางชาติทั้งสิ้นที่ย่ืนขอสงเสริม 

  โครงการจากตางชาติที่ย่ืนขอสงเสริม เปนโครงการขยายและโครงการใหม

ในสัดสวนรอยละ 59.1 และ 40.9 ตามลําดับ 

 

 

       โครงการลงทุนจากตางชาติ  

       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
  จํานวน 

 โครงการ 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 
ข้ันคําขอสุทธิ 

โครงการขยาย 409 185,519 

โครงการใหม 283 92,952 

 ญ่ีปุนยังคงเปนประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการย่ืนขอสงเสริมสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ สิงคโปรและเนเธอรแลนด 

  อันดับที่ แหลงท่ีมา    จํานวน   

โครงการ 

 เงินลงทุน 

  (ลานบาท) 

1 ญ่ีปุน 389 176,298 

2 สิงคโปร 69 18,097 

3 เนเธอรแลนด 19 12,054 

4 ฮองกง 22 11,471 

5 มาเลเซีย 17 11,352 

            

  โครงการท่ีนักลงทุนตางชาติย่ืนขอฯ สวนใหญอยูในเขตการลงทุนท่ี 2 

จํานวน 396 โครงการ (195,169 ลานบาท) ในเขตการลงทุนท่ี 1 จํานวน 

179 โครงการ (41,045 ลานบาท) และในเขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 จํานวน 

117 โครงการ (42,257 ลานบาท) โดยจังหวัดท่ีจะมีการจัดต้ังโครงการมาก

ที่สุดคือ ชลบุรี ระยองและพระนครศรีอยุธยา 

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 2
57%

เขต 1
26%

เขต 3
17%

 

 โครงการตางชาติที่ย่ืนขอสงเสริมในเดือน มค.-มิย.ของปนี้ จะกอใหเกิดการ

จางงานภายในประเทศ แยกเปนแรงงานไทย 80,537 คนและตางชาติ 

2,354 คน 

 

 ญี่ปุน : มีโครงการท่ีย่ืนขอสงเสริม 389 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 176,298 

ลานบาท จํานวนโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 43.0 มูลคาเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจากป

กอนหนา 1.4 เทา 

 ยุโรป : มีโครงการย่ืนขอสงเสริม 85 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 23,610 

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 จํานวนโครงการ

ลดลงรอยละ 5.5 สวนมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 58.5 แหลงเงินทุน

สวนใหญมาจากเนเธอรแลนด เดนมารกและสวีเดน 

 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 88 โครงการ มูลคาเงินลงทุนรวม 

29,572 ลานบาท จํานวนโครงการเพิ่มข้ึนรอยละ 66.0 มูลคาเงินลงทุน

เพิ่มขึ้นรอยละ 40.7 แหลงเงินทุนสวนใหญมาจากสิงคโปรและมาเลเซีย 

 จีน : มีโครงการย่ืนขอสงเสริม 18 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 5,532     

ลานบาท จํานวนโครงการเทากันกับปกอนหนา สวนมูลคาเงินลงทุนลดลง

รอยละ 76.0 

 เกาหลีใต : มีโครงการย่ืนขอสงเสริม 13 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 1,050 

ลานบาท จํานวนโครงการและมูลคาเงินลงทุนลดลงจากปกอนหนารอยละ 

38.1 และ 82.9 ตามลําดับ  

 ไตหวัน : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 27 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 3,753  

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา จํานวนโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 

17.4 ปริมาณเงินลงทุนลดลงรอยละ 20.6 

 อินเดีย : มีโครงการย่ืนขอสงเสริม 15 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 2,346  

ลานบาท จํานวนโครงมากกวาปกอนหนา 6 โครงการ สวนปริมาณเงิน

ลงทุนเพิ่มขึ้น 2.5 เทา 
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มูลค่าเงินลงทุน

171,092

154,973
2554(มค.-มิย.)

2555(มค.-มิย.)

จํานวนโครงการ

471

541

2554(มค.-มิย.)

2555(มค.-มิย.)

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 2
56%

เขต 1
27%

เขต 3
17%

 

 

 

 โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีไดรับการอนุมัติในรอบ 6 เดือนแรก 

ของป 2555 มีจํานวน 541 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 171,092 ลานบาท              

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวนโครงการและปริมาณ

เงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 14.9 และ 10.4 ตามลําดับ        

                                         ป 2554            ป 2555 

                                        (มค.-มิย.)         (มค.-มิย.) 

     จํานวนโครงการ                     471                 541      14.9 %              

มูลคาเงินลงทุน(ลานบาท)         154,973           171,092    10.4 % 

 

 

   จํานวนโครงการจากตางชาติที่ไดรับการอนุมัติคิดเปนรอยละ 53.2 ของ

จํานวนโครงการทั้งสิ้นที่ไดรับการอนุมัติ (1,016 โครงการ) มูลคางินลงทุน      

คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.6 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ไดรับการอนุมัติ 

(338,276 ลานบาท) 

   ขนาดของโครงการลงทุนที่ไดรับการอนุมัติมูลคาไมเกิน 100 ลานบาท มี

สัดสวนรอยละ 56.9 โครงการขนาด 100-999 ลานบาท มีสัดสวนรอยละ 

36.4 และโครงการขนาดเงินลงทุนตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป มีสัดสวน  

รอยละ 6.7 ของโครงการตางชาติทั้งสิ้นที่ไดรับการอนุมัติ 

 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณขนสงมีจํานวนโครงการที่
ไดรับการอนุมัติมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 30.0 ของจํานวนโครงการ

จากตางชาติทั้งสิ้นที่ไดรับการอนุมัติ สวนปริมาณเงินลงทุนอยูในกิจการ

อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา และกิจการผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักรและ

อุปกรณขนสง คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.8 และ 25.0 ตามลําดับ ของปริมาณ

เงินลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้นที่ไดรับการอนุมัติ 

 

โครงการตางชาติที่ไดรับการอนุมัติ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

      เปรียบเทยีบกบัปกอนหนา 

ป 2554 (มค.-มิย.) ป 2555 (มค.-มิย.) 

    ประเภท   จํานวน 

โครงการ 

 เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

  จํานวน 

โครงการ 

 เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

    หมวด 1     29 5,130 29 12,993 

    หมวด 2    17 15,493 15 16,709 

    หมวด 3    42 8,800 31 9,740 

    หมวด 4   164 49,050 162 42,769 

    หมวด 5   89 25,279 109 44,085 

    หมวด 6   56 24,711 74 19,941 

    หมวด 7   74 26,511 121 24,856 

   

 โครงการจากตางชาติที่ไดรับการอนุมัติ เปนโครงการขยายและโครงการใหม 

ในสัดสวนรอยละ 45.3 และ 54.7 ตามลําดับ    

      โครงการลงทุนจากตางชาต ิ

แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จํานวน   

โครงการ 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

โครงการขยาย 245 104,229 

โครงการใหม 296 66,863 

 

 

 แหลงที่มาของเงินทุนในโครงการที่ไดรับการอนุมัติสวนใหญมาจาก

ประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร 

  อันดับที่       แหลงท่ีมา   จํานวน 

  โครงการ 

  เงินลงทุน 

  (ลานบาท) 

1 ญ่ีปุน 291 106,280 

2 สหรัฐอเมริกา 22 10,300 

3 สิงคโปร 35 9,608 

4 เนเธอรแลนด 16 8,799 

5 อินเดีย 7 3,751 

 

 โครงการท่ีนักลงทุนตางชาติไดรับการอนุมัติ สวนใหญอยูในเขตการ
ลงทุนที่ 2 จํานวน 303 โครงการ (110,158 ลานบาท) รองลงมาคือเขต

การลงทุนที่ 1 จํานวน 145 โครงการ (21,632 ลานบาท) และเขตสงเสริม

การลงทุนที่ 3 จํานวน 93 โครงการ (39,301 ลานบาท) ทั้งนี้ โครงการ

ดังกลาวสวนใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดชลบุรี ระยองและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงการผ 152 โครงการ   

คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.1 ของโครงการตางชาติทั้งสิ้นที่ไดรับการ

อนุมัติ 

ลิตเพื่อการสงออกรอยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 

 โครงการตางชาติที่ไดรับการอนุมัติใน 6 เดือนแรกของปนี้จะกอใหเกิด

การจางงานภายในประเทศ แยกเปนแรงงานไทย 58,000 คน และ

ตางชาติ 1,529 คน 

  โครงการขนาดใหญ (เงินลงทุนต้ังแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป) ที่ไดรับการ

อนุมัติในเดือน มค.-มิย. ป 2555 มีจํานวน 36 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ประเภทกิจการ 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

(ไทย,ตางชาติอ่ืนๆ) 

10,642 กิจการขนสงทางอากาศ 

นิปปอน สตีล กัลวาไนซิ่ง  

(ประเทศไทย)จํากัด (ญ่ีปุน) 

10,343 ผลิตเหล็กทรงแบน 

พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง  

(ประเทศไทย) จํากัด (ญ่ีปุน) 

5,974 ผลิต Connector 

เจเอสอาร บีเอสที อิลาสโดเมอร 

จํากัด (ไทย,ญ่ีปุน) 

5,900 ผลิต Solution Styrene 

Butadiene Rubber 

โซน่ี ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จํากัด (เนเธอรแลนด) 

4,431 ผลิต Integrated Circuit 

เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส 

(ประเทศไทย) จํากัด (ญ่ีปุน) 

4,027 ผลิต Capacitor 

วาย เอส ภัณฑ จํากัด (ไทย,ญ่ีปุน) 4,000 ผลิต Exhaust Manifold 

เรียวบิ ได คาสต้ิง (ไทยแลนด) 

จํากัด (ญ่ีปุน) 

3,014 ผลิต Metal Parts for 

Automotive Products 

เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย)  

จํากัด (สหรัฐฯ) 

2,977 ผลิตส่ิงปรุงแตงอาหาร 

โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)(ไทย,สิงคโปร,อินเดีย,

ตางชาติอ่ืนๆ 

2,880 ผลิต PET Resin;  

Polyester Film 

ข้ันอนุมัติ 
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B

โครงการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ประเภทกิจการ 

เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน  

(ประเทศไทย) จํากัด(ญ่ีปุน) 

2,830 ผลิต Prepreg (PCB Part) 

กระจกไทย อาซาฮี จํากัด 

(มหาชน) (ไทย,ญ่ีปุน) 

2,565 ผลิต Float Glass 

ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด 

(มหาชน) (ไทย,ญ่ีปุน) 

2,540 ผลิต Auto Lamp for  

Eco-Car 

เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด 

(สหรัฐฯ) 

2,387 ผลิต Potato Chip, 

Extruder 

เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด  

(ไทยและตางชาติอ่ืนๆ) 

2,385 ผลิต Essence of Chicken 

เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 

จํากัด (ฮองกง) 

2,340 ผลิต HDD Parts;  Semi-

Finished Product 

เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส  

ประเทศไทย จํากัด (ญ่ีปุน) 

 

2,319 ผลิต Capacitor 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด 

(มหาชน) (ไทย,ญ่ีปุน) 

2,151 กิจการเขตอุตสาหกรรม 

มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-พารท

 จํากัด (ญ่ีปุน) 

1,939 ผลิต Car Audio/Stereo 

เอ็กเซต้ี (ประเทศไทย) จํากัด 

(ไทย,ญ่ีปุน) 

1,892 ผลิต Automotive Parts for 

Eco-Car 

อินโดรามา โฮลดิ้งส จํากัด  

(มอริเชียส) 

1,870 ผลิต Worsted Wool Yarn 

โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

(ไทย,ญ่ีปุน) 

1,739 ผลิต Commuter (Toyota 

Hiace) 

แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส 

(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

1,640 ผลิต IC & Wafer Testing 

โฮยาเลนซ ไทยแลนด จํากัด 

(เนเธอรแลนด) 

1,567 ผลิต Ophthalmic Plastic 

Lenses 

ยูเนียน ออโตพารทส แมนูแฟคเจอร่ีง

จํากัด (ไทย, ญ่ีปุน) 

1,563 ผลิต Surface Treatment 

โฮยาเลนซ ไทยแลนด จํากัด 

(เนเธอรแลนด) 

1,497 ผลิต Spectacle Lenses 

ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรช่ันส 

(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

1,360 ผลิต Suspension Assembly 

Manufacturing, Inspection  

and Reclaim 

เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท 

คอนโทรล (ไทยแลนด) จํากัด 

(ญ่ีปุน) 

1,310  ผลิต Automotive Air 

Compressor 

คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด (ญ่ีปุน) 1,300 ผลิต Electronic และช้ินสวน 

สิชล รีสอรท ดีเวลลอปเมนทส จํากัด

(บริติช เวอรจินฯ) 

1,178 กิจการโรงแรม 

เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด (สิงคโปร) 

1,139 ผลิต Hard Disk Drive 

Component 

MR.HIROYUKI SUGIURA  

(ญ่ีปุน) 

1,234 ผลิต CNC Automatic  

Lathes 

โครงการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ประเภทกิจการ 

ไดซิน จํากัด (ไทย,ญ่ีปุน) 1,125 ผลิตช้ินสวนยานยนต 

อมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

(ไทย, ตางชาติอ่ืน) 

1,100 กิจการเขตอุตสาหกรรม 

ไทยไฟน ซินเตอร จํากัด (ไทย,ญ่ีปุน) 1,100 ผลิต Sintered Metal  

Products 

เซออน เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 

(ญ่ีปุน) 

1,000 ผลิต Aliphatic Hydrocarbon

Resin 

******************* 

ขอมูล ณ  วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

สํานักความรวมมือการลงทุนตางประเทศ 

โทร. 0-2553-8111 ตอ 6191 

หมายเหต ุ:1) สถิติของสํานักงานฯจะครอบคลุมขอมูลโครงการตางชาติที่มาขอรับการสงเสริม 

                การลงทุนเทาน้ัน ซ่ึงขอมูลในข้ันคําขอสุทธิและข้ันอนุมัติเปนขอมูลแสดง 

                ความจํานงที่จะลงทุน เปนตัวช้ีแนวโนม FDI 

            2) สถิติข้ันคําขอสุทธิ คือ คําขอฯในแตละปที่หักโครงการที่คืนคําขอฯ จนถึงวัน 
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