
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                           Board Of Investment 

  

 ส ำนักควำมร่วมมือกำรลงทุนต่ำงประเทศ                                                                                                                                                 1 

                สถิติการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 
        รายเดือนสะสมปี 2557 (มกราคม-เมษายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน    

ปี 2557(มค.-เมย.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
จ านวนโครงการและมูลค่ าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 36.8 และ 1.9 
ตามล าดบั      

                                                ปี 2556             ปี 2557 
                                                         (มค.-เมย.)       (มค.-เมย.) 
           จ านวนโครงการ                    418               264        -36.8 % 
           มูลค่าเงนิลงทุน(ลา้นบาท)     224,314         219,932      -1.95 % 
 

  จ านวนโครงการจากต่างชาตทิี่ยื่นขอส่งเสรมิการลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 66.2 
ของจ านวนโครงการทัง้สิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (399 โครงการ) มูลค่าเงิน
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 81.4 ของปริมาณเงินลงทุนทัง้สิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม 
(270,026 ลา้นบาท) 

 ขนาดของโครงการลงทุนที่ยื่นขอส่งเสรมิเป็นโครงการที่มูลค่าไม่เกนิ 100   
ลา้นบาท จ านวน 159 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999  ลา้นบาท 
จ านวน 80 โครงการ และเป็นโครงการขนาดเงินลงทุนตัง้แต่ 1,000    
ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.2 ร้อยละ 30.3 
และ 9.5 ตามล าดบั 

 จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในไตรมาสแรกของปี 2557 
ส่วนใหญ่เป็นกจิการบรกิารและสาธารณูปโภค และกจิการผลติผลติภณัฑ์
โลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ 31.1 
ตามล าดับ ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจการผลิต
ผลติภณัฑโ์ลหะ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ขนส่งคดิเป็นรอ้ยละ 72.8 
 

      โครงการต่างชาติท่ีย่ืนขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
            เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

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

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 40 20,502 8 961 
    หมวด 2 13 10,398 10 13,366 
    หมวด 3 23 5,927 9 558 
    หมวด 4 138 120,528 82 160,162 
    หมวด 5 71 15,007 46 4,381 
    หมวด 6 53 10,710 25 23,816 
    หมวด 7 80 41,242 84 16,688 
     
  โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม ทัง้ในด้านของจ านวนโครงการ

และมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายคิดเป็นร้อยละ 64.1 
และ 66.0 ตามล าดบั 

 
 
 

       โครงการลงทนุจากต่างชาติ  
       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 169 145,166 
โครงการใหม่ 95 74,766 

 
 ญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสรมิสูงที่สุด 

รองลงมาคอื ลกัเซมเบริก์และสหรฐัอเมรกิา 
อนัดบัท่ี แหล่งท่ีมา   จ านวน   

โครงการ 
  เงินลงทุน 

   (ล้านบาท) 
1 ญี่ปุ่ น 126 67,321 
2 ลกัเซมเบริก์ 3 57,509 
3 สหรฐัอเมรกิา   11  41,080 
4 สาธารณรฐัเกาหล ี   10  12,179 
5 จนี    7  9,344 
    

  โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการลงทุน 2 
จ านวน 140 โครงการ (190 ,036 ล้านบาท) ในเขตการลงทุน 1 
จ านวน 76 โครงการ (10,588 ล้านบาท) และในเขตการลงทุน 3 
จ านวน 48 โครงการ (195,308 ล้านบาท) โดยจงัหวดัที่จะมีการตัง้
โครงการมากที่สุดคอื ชลบุร ีกรุงเทพมหานครและระยอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึน้ไป มีจ านวน 52 โครงการ
คดิเป็นรอ้ยละ 19.7 ของโครงการต่างชาตทิัง้สิน้ที่ยื่นขอส่งเสรมิ 

 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมใน 4 เดือนแรกของปี 2557 จะ
ก่อใหเ้กิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 39,640 คน
และต่างชาต ิ1,234 คน 

 ญ่ีปุ่ น : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 126 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
67,311 ลา้นบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อน
หน้ารอ้ยละ 41.7 และ 55.0 ตามล าดบั 

 สหรัฐฯ : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 11 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
41,090 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 60.7 
ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 7.8 เท่า (มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขอ
ส่งเสรมิในกจิการผลติรถยนต)์ 

 ยุโรป : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 37 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 
63,743 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 24.5 
ส่วนมูลค่าเงนิลงทุนเพิ่มขึน้ 3.7 เท่า โดยแหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่มาจาก
ลักเซมเบิร์กที่ ยื่ นขอส่ งเสริม ในกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
ยานพาหนะ และจากเนเธอรแ์ลนดใ์นกจิการผลติเคมภีณัฑ์ 

 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอส่งเสรมิ 28 โครงการ มูลค่าเงนิลงทุนรวม 
5,254 ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 20.0 และ 76.5 ตามล าดบั แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก
สงิคโปรแ์ละอนิโดนีเซยี 

 จีน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 7 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,344      
ลา้นบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 50.0 ส่วนมูลค่า
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า (มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขอส่งเสริมใน
กจิการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นและกจิการผลติรถยนต)์ 

 สาธารณรฐัเกาหลี : มโีครงการยื่นขอส่งเสรมิ 10 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 12,179 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
37.5 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึน้ 1.6 เท่า(มโีครงการขนาดใหญ่ยื่นขอ
ส่งเสรมิในกจิการผลติโทรทศัน์สแีละกจิการผลติเหลก็ขัน้ปลาย)   

ข้ันค าขอสุทธิ 
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 ไต้หวนั : มโีครงการยื่นขอส่งเสรมิ 10 โครงการ มูลค่าเงนิลงทุน 835
ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า จ านวนโครงการและมูลค่าเงิน
ลงทุนลดลงรอ้ยละ 52.4 และ 79.6 ตามล าดบั  

 อินเดีย : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 6 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน            
602 ล้านบาท จ านวนโครงการเท่ากันกับปีก่อนหน้า ส่วนมูลค่าเงิน
ลงทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.4  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รบัการอนุมตัิใน ปี 2557 

(มค.-เมย.) เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกนั จ านวน
โครงการและมูลค่าเงนิลงทุนลดลงรอ้ยละ 41.5 และ 87.2 ตามล าดบั 
                                              ปี 2556         ปี 2557 
                                            (มค.-เมย.)     (มค.-เมย.) 

     จ านวนโครงการ                     501            293        -41.5 %                
มูลค่าเงนิลงทุน(ลา้นบาท)      209,196        26,725     -87.2 % 

 
   จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รบัการอนุมตัิคิดเป็นร้อยละ 54.3 ของ

จ านวนโครงการทัง้สิน้ที่ไดร้บัการอนุมตั ิ(539 โครงการ) มูลค่าเงนิลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของปริมาณเงินลงทุนทัง้สิ้นที่ ได้รับการอนุมัต ิ
(43,539 ลา้นบาท) 

   ขนาดของโครงการลงทุนที่ได้รบัการอนุมตัิ เป็นโครงการมูลค่าไม่เกิน 
100 ล้านบาท จ านวน 196 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999     
ลา้นบาท จ านวน 97 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 66.9 และ 33.1 ตามล าดบั  

   จ านวนโครงการและมูลค่าเงนิลงทุนจากต่างชาติที่ได้รบัอนุมตัิใน 4 เดอืน
แรกของปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นกจิการผลติผลิตภณัฑ์โลหะเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ขนส่งคดิเป็นรอ้ยละ 39.2 และ 53.5 ตามล าดบั 
 
โครงการต่างชาติท่ีได้รบัการอนุมติั แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

      เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

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

  จ านวน 
 โครงการ 

 เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

  จ านวน 
 โครงการ 

 เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 32 10,619 13 1,504 
    หมวด 2 5 1,586 7 979 
    หมวด 3 27 8,240 15 1,118 
    หมวด 4 138 69,049 115 14,308 
    หมวด 5 106 57,055 44  2,687 
    หมวด 6 90 32,946 29  3,481 
    หมวด 7 103 29,701 70  2,648 

   
 โครงการจากต่างชาติที่ได้รบัการอนุมตัิ ในด้านของจ านวนโครงการและ

มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการขยายโครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.0 
และ 69.9 ตามล าดบั    

 
 

      โครงการลงทุนจากต่างชาต ิ
แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จ านวน   
โครงการ 

เงนิลงทุน 
(ลา้นบาท) 

โครงการขยาย 170 18,677 
โครงการใหม่ 123 8,048 

 
 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รบัการอนุมตัิส่วนใหญ่มา

จากประเทศญี่ปุ่ น สงิคโปรแ์ละจนี 
  อนัดบัท่ี       แหล่งท่ีมา   จ านวน 

  โครงการ 
  เงินลงทนุ 
  (ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่ น 139 14,398 
2 สงิคโปร ์ 28 2,524 
3 จนี 19 2,234 
4 องักฤษ 9 1,435 
5 ไตห้วนั 15 1,277 
    

 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้รบัการอนุมตัิ อยูใ่นเขตการลงทุน 2 
จ านวน 169 โครงการ (20,344 ลา้นบาท) รองลงมาคอืเขตการลงทุน 
1 จ านวน 87 โครงการ (3,834 ล้านบาท ) และเขตการลงทุน 3 
จ านวน 37 โครงการ (2,547 ล้านบาท) ทัง้น้ี โครงการส่วนใหญ่ตัง้อยู่
ในเขตจงัหวดัชลบุร ีกรุงเทพมหานครและระยอง 

 
 

 
  
 
                   
 
 
  โครงการผลติเพื่อการส่งออกรอ้ยละ 80 ขึน้ไป มีจ านวน 57 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 19.4 ของโครงการต่างชาตทิัง้สิน้ที่ไดร้บัการอนุมตัิ 
 โครงการต่างชาติที่ ได้รับการอนุมัติในไตรมาสแรกของปีน้ี จะ

ก่อใหเ้กิดการจา้งงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 15,374 
คน และต่างชาต ิ1,017 คน 

 
 

ขอ้มลู ณ  วนัที ่19 พฤษภาคม 2557 
กองความร่วมมอืการลงทนุต่างประเทศ 

โทร. 0-2553-8111 ต่อ 6191 
หมายเหตุ :1) สถติขิองส านกังานฯจะครอบคลุมขอ้มลูโครงการต่างชาตทิีม่าขอรบัการส่งเสรมิ 
                     การลงทุนเท่านัน้ ซึง่ขอ้มลูในข ัน้ค าขอสุทธแิละข ัน้อนุมตัเิป็นขอ้มลูแสดง 
                     ความจ านงทีจ่ะลงทุน เป็นตวัชี้แนวโน้ม FDI 
                 2) สถติขิ ัน้ค าขอสุทธ ิคอื ค าขอฯในแต่ละปีทีห่กัโครงการทีค่นืค าขอฯ จนถงึวนั 
                    ประมวลผล 

ข้ันอนุมัติ 


