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                สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
     รายเดือนสะสมปี 2557 (มกราคม-กุมภาพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน    

ปี 2557(มค.-กพ.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 40.7 และ 43.2 
ตามล าดับ      

                                                ปี 2556           ปี 2557 
                                                         (มค.-กพ.)       (มค.-กพ.) 
           จ านวนโครงการ                    204             121      -40.7 % 
           มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)      83,225         47,296    -43.2 % 
 

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 64.4 
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (188 โครงการ) มูลค่าเงิน
ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 74.9 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม 
(63,149 ล้านบาท) 

 ขนาดของโครงการลงทุนที่ยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการที่มูลค่าไม่เกิน 100   
ล้านบาท จ านวน 176 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999  ล้านบาท 
จ านวน 38 โครงการ และเป็นโครงการขนาดเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000    
ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.8 ร้อยละ 31.4 
และ 5.8 ตามล าดับ 

 จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมใน 2 เดือนแรกของปี 2557 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภค และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 33.4 และ 47.2 
ตามล าดับ ส่วนปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
กระดาษและพลาสติก รองลงมาคือ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 47.2 และ 35.1 ตามล าดับ 
 

      โครงการต่างชาติท่ีย่ืนขอส่งเสริมแยกตามประเภทอตุสาหกรรม 
            เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

      ประเภท 
    ปี 2556(มค.-กพ.)  ปี 2557(มค.-กพ.) 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 20 12,123 2 440 
    หมวด 2 6 3,431 4 1,576 
    หมวด 3 11 1,086 4 260 
    หมวด 4 61 27,450 37 16,595 
    หมวด 5 33 10,652 22 452 
    หมวด 6 23 4,600 14 22,313 
    หมวด 7 50 23,883 38 5,660 
     
  โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม ทั้งในด้านของจ านวนโครงการ

และมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายคิดเป็นร้อยละ 65.3 
และ 93.5 ตามล าดับ 

 
 
 

       โครงการลงทุนจากต่างชาติ  
       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 79 44,248 
โครงการใหม่ 42 3,048 

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุด 
รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ 
อนัดบัท่ี แหล่งท่ีมา   จ านวน   

โครงการ 
  เงินลงทุน 

   (ล้านบาท) 
1 ญี่ปุ่น 61 17,379 
2 สหรัฐอเมริกา 3 9,760 
3 สิงคโปร์  11   2,195 
4 ฮ่องกง   8   2,128 
5 เนเธอร์แลนด ์  2   1,998 

  โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการลงทุน 2 
จ านวน 68 โครงการ (40,678 ล้านบาท) ในเขตการลงทุน 1 จ านวน 
33 โครงการ (1,923 ล้านบาท) และในเขตการลงทุน 3 จ านวน 20 
โครงการ (4,695 ล้านบาท) โดยจังหวัดที่จะมีการตั้งโครงการมาก
ที่สุดคือ ชลบุรี กรุงเทพมหานครและระยอง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 22 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 18.2 ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม 

 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมใน 2 เดือนแรกของปี 2557 จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 8,042 คน
และต่างชาติ 518 คน 

 ญ่ีปุ่ น : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 61 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 17,379 
ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อนหน้า  
ร้อยละ 42.4 และ 63.6 ตามล าดับ 

 สหรฐัฯ : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,761 
ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 75.0 ส่วนมูลค่า
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 8,983 ล้านบาท (มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขอส่งเสริม
ในกิจการผลิตรถยนต์) 

 ยโุรป : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 17 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,094
ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อนหน้า  
ร้อยละ 34.6 และ 64.7 ตามล าดับ แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก
เนเธอร์แลนด์ 

 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 16 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 
2,785 ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 11.1 และ 82.4 ตามล าดับ แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก
สิงคโปร์ 

 จีน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,461      
ล้านบาท จ านวนโครงการเท่าเดิมจากปีก่อนหน้า ส่วนมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวจากปีก่อนหน้า (มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขอส่งเสริม
ในกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน) 

 เกาหลีใต้ : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 54 
ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อนหน้า  
ร้อยละ 81.8 และ 98.8 ตามล าดับ   

 ไต้หวนั : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 367
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จ านวนโครงการและมูลค่าเงิน
ลงทุนลดลงร้อยละ 28.6 และ 83.4 ตามล าดับ  

 อินเดีย : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน            
440 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 33.3 ส่วนมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.9  
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 โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติในปี 2557 

(มค.-กพ.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวน
โครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 22.9 และ 61.3 ตามล าดับ 
                                              ปี 2556         ปี 2557 
                                            (มค.-กพ.)     (มค.-กพ.) 

     จ านวนโครงการ                        196            151        -22.9 %                
มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)          36,361        14,068     -61.3 % 

 
   จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 47.2 ของ

จ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (320 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 57.9 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ ได้รับการอนุมัติ 
(24,287 ล้านบาท) 

   ขนาดของโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติ  เป็นโครงการมูลค่าไม่เกิน 
100 ล้านบาท จ านวน 100 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999     
ล้านบาท จ านวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.2 และ 33.8 ตามล าดับ  

   จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติใน 2 เดือน
แรกของปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่งคิดเป็นร้อยละ 41.0 และ 53.0 ตามล าดับ 
 
โครงการต่างชาติท่ีได้รบัการอนุมติั แยกตามประเภทอตุสาหกรรม 

      เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

    ประเภท 
ปี 2556(มค.-กพ.) ปี 2557(มค.-กพ.) 

  จ านวน 
 โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  จ านวน 
 โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 7 1,176 6 862 
    หมวด 2 4 786 3 538 
    หมวด 3 10 4,731 9 784 
    หมวด 4 67 10,270 62 7,459 
    หมวด 5 34 9,979 20 1,234 
    หมวด 6 25 4,526 15 1,674 
    หมวด 7 49 4,893 36 1,517 

   
 โครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ ในด้านของจ านวนโครงการและ

มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการขยายโครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.9 
และ 65.6 ตามล าดับ    

      โครงการลงทุนจากต่างชาติ 
แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จ านวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 83 9,227 
โครงการใหม่ 68 4,841 

 
 
 

 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มา
จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และจีน 

  อนัดบัท่ี       แหล่งท่ีมา   จ านวน 
  โครงการ 

  เงินลงทุน 
  (ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 73 7,216 
2 สิงคโปร์ 18 1,736 
3 จีน 9 1,430 
4 อินเดีย 4 1,244 
5 ไต้หวนั 8   826 
    

 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติ อยู่ในเขตการลงทุน 2 
จ านวน 83 โครงการ (10,271 ล้านบาท) รองลงมาคือเขตการลงทุน 
1 จ านวน 49 โครงการ (2,273 ล้านบาท) และเขตการลงทุน 3 
จ านวน 19 โครงการ (1,524 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่จัด
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยองและกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
  
 
                   
 
 
   โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 28 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ได้รับการ
อนุมัติ 

 โครงการต่างชาติที่ ได้ รับการอนุมัติ ใน  2 เดือนแรกของปีนี้           
จะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 7,858 
คน และต่างชาติ 564 คน 

 
 

ข้อมูล ณ  วันที่ 7 มีนาคม  2557 
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

โทร. 0-2553-8111 ต่อ 6191 
หมายเหตุ :1) สถติขิองส านกังานฯจะครอบคลมุขอ้มลูโครงการต่างชาตทิีม่าขอรบัการสง่เสรมิ 
                     การลงทุนเทา่นัน้ ซึง่ขอ้มลูในขัน้ค าขอสทุธแิละขัน้อนุมตัเิป็นขอ้มลูแสดง 
                     ความจ านงทีจ่ะลงทนุ เป็นตวัชีแ้นวโน้ม FDI 
                 2) สถติขิ ัน้ค าขอสทุธ ิคอื ค าขอฯในแต่ละปีทีห่กัโครงการทีค่นืค าขอฯ จนถงึวนั 
                    ประมวลผล 
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