
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                           Board of Investment 
  

 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                 1 

สถิติการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ  
รายเดือนสะสมปี 2559 (มกราคม –พฤศจิกายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน            
ปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมจ านวน 790 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 226,116 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) 
จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 และ ร้อยละ 148 
ตามล าดับ เนื่องจากในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559 มีนักลงทุนหลาย
รายสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการซอฟต์แวร์ตามนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ประกอบกับมีโครงการขนาดใหญ่ที่เงินลงทุน
มากกว่า 1,000 ล้านบาท ยื่นขอรับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาของนักลงทุนใน
การขยายการลงทุนในไทย 

 
จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทนุ (ล้านบาท) 

ม.ค.-พ.ย. 
2558 

ม.ค.-พ.ย. 
2559 

% 
เปลี่ยน 

ม.ค.-พ.ย. 
2558 

ม.ค.-พ.ย. 
2559 

% 
เปลี่ยน 

ต่างชาติ
(FDI) 

491 790 +61 91,290 226,116 +148 

ขอรับ
ทั้งสิ้น 

908 1,313 +45 183,346 501,504 +174 

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 60 
ของจ านวนโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น (1,313 โครงการ) มูลค่าเงิน 
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้ งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม 
(501,504 ล้านบาท) 

 จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในเดือน ม.ค.-พ.ย. ของปี  
2559 ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 39     
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการ ITC IHQ และ TISO ในด้านของมูลค่า
เงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภคเช่นกัน คิดเป็น   
ร้อยละ 31 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนมูลค่าสูงในกิจการขนส่งทางอากาศ    
(13 โครงการ มูลค่ารวม 15,360 ล้านบาท) กิจการโรงแรม (7 โครงการ 
มูลค่ารวม 8,207 ล้านบาท)  
 
 
 

 
 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม   

ประเภท 
       จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

 (ม.ค.-พ.ย.) 
2558   2559 

% 
เปลี่ยน 

    (ม.ค.-พ.ย.) 
     2558      2559 

% 
เปลี่ยน 

   เกษตรและผลิตผลจาก
การเกษตร 

23 49 +113 9,109 10,987  +1,106 

   แร่ เซรามิกส ์และโลหะ 
   ขั้นมูลฐาน 

9 12 +33 1,795 2,420     +35 

   อุตสาหกรรมเบา 20 24  +20 3,358 9,658   +188 

   ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่งจกัร
และอุปกรณข์นส่ง 

77 125  +62 15,545 57,456 +270 

   เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ   
อิเลก็ทรอนิกส ์

123 219  +78 26,344 40,565  +54 

   เคมีภณัฑ์ พลาสติก  
และ กระดาษ 

20 51 +155 1,378 35,859 +2,502 

   บริการและสาธารณูปโภค 219 310  +42 33,761 69,171 +105 

รวมท้ังสิ้น 491 790    +61 91,290 226,116 +148 

 โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการใหม่จ านวน 510 โครงการ   
มีมูลค่าเงินลงทุน 57,976 ล้านบาท ส่วนโครงการขยายมีจ านวน 280 โครงการ     
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 168,140 ล้านบาท  

โครงการลงทุนจากตา่งชาต ิแยกตามประเภทโครงการ  

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 280 (35%) 168,140 (74%) 

โครงการใหม ่ 510 (65%) 57,976 (26%) 

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยมีการขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะ มูลค่า 7,200  
ล้านบาท กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าและ/หรือชิ้นส่วนส าหรับอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า มูลค่า 4,731 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์เอนกประสงค์ มูลค่า 2,875     
ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 1,880 ล้านบาท กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย มูลค่า 1,330 ล้านบาท กิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ เช่น 
Cross-linked Acrylic Polymer มูลค่า 970 ล้านบาท กิจการผลิต Isophtaloyl 
Chloride มูลค่า 950 ล้านบาท และกิจการผลิตสารเคมีส าหรับใช้ท าปฏิกิริยาเพื่อ
พองถุงลมนิรภัย มูลค่า 941 ล้านบาท    

 รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 12 
ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่งทางอากาศ 2 โครงการ มูลค่ารวม 
9,881 ล้านบาท (ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์) กิจการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์  2 โครงการ (ซ่ึงเป็นการลงทุนจากแคนาดา
และจีนผ่านสิงคโปร์)  มูลค่า 9 ,378 ล้านบาท กิจการโรงแรม มูลค่า  1,405        
ล้านบาท  

 อันดับที่สาม คือ จีน มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 12 
ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
เป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่งทางอากาศ 9 โครงการ มูลค่ารวม 5,660 
ล้านบาท (ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและจีน) กิจการผลิตยางนอกยานพาหนะ 
มูลค่า 4,370 ล้านบาท กิจการผลิตเส้นใยแก้ว มูลค่า 2,752 ล้านบาท กิจการผลิต
เส้นลวดใยเหล็ก มูลค่า 2,484 ล้านบาท กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 1,788 

ขัน้ค ำขอสทุธิ 
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ล้านบาท และกิจการผลิตสารซิลิกาชนิดพิเศษ (Highly Dispersible Silica) 
มูลค่า 1,400 ล้านบาท 
 ส่วนในแง่ของจ านวนโครงการญี่ปุ่นมีจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด
แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ขอรับการส่งเสริม 10 อันดับแรก    

อันดับที ่ แหล่งท่ีมา จ านวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  1 ญี่ปุ่น 221 40,898 
2 สิงคโปร ์ 94 27,274 
3 จีน 92 26,008 
4 ฮ่องกง 33 20,148 
5 เนเธอร์แลนด ์ 33 13,496 
6 อเมริกา 26 9,297 
7 เกาหลีใต ้ 29 8,570 
8 ไต้หวัน 35 6,148 
9 สหราชอาณาจักร 22 4,782 
10 มาเลเซีย 29 3,284 

  โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางจ านวน          
446 โครงการ (45,976 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน 239 โครงการ         
(128,468 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 35 โครงการ (6,744 ล้านบาท)                 
ภาคใต้จ านวน 27 โครงการ (6,582 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
จ านวน 13 โครงการ (1,890 ล้านบาท) และภาคตะวันตกจ านวน 9 โครงการ 
(723 ล้านบาท) และอื่นๆ* จ านวน 21 โครงการ (35,733 ล้านบาท)  

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติทีย่ื่นขอส่งเสริมแยกตามที่ตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   * หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น 

 

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 233 โครงการ
มูลค่ารวม 116,384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 และร้อยละ 51 ตามล าดับ
ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด   
   โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในสิบเอ็ดเดือนแรกของปี 2559 จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 59,996 คน และ
ต่างชาติในต าแหน่งบริหารและเทคนิค 4,360 คน 

การลงทุนในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 

 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน ปี 2559 จ านวน 397 โครงการ มูลค่ารวม 151,638    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 และร้อยละ 67 ของโครงการต่างชาติที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้นตามล าดับ ในแง่ของจ านวนโครงการส่วนใหญ่เป็น
การขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 158 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ ส่วนในแง่ของมูลค่าการ
ลงทุนส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

มูลค่ารวม 44,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิตยางรถยนต์ 
ยางรถบรรทุกและกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มูลค่ารวม 39,323 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนและ/
หรืออุปกรณ์ส าหรับระบบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจการ
ผลิตเครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง   

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน                                   
จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2559 (มกราคม-พฤศจิกายน) 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ม.ค.-พ.ย.)  

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิน้ส่วน 39 44,225 
ปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ์ 44 35,073 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

64 39,323 

อุตสาหกรรมการเกษตร 49 10,987 
ท่องเที่ยว 10 9,249 
การแพทย์ 10 5,468 
ดิจิทัล 158 1,690 
ระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนต ์ 9 616 
อากาศยาน 4 467 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10 4,540 

รวมท้ังสิ้น 397 151,638 

การขอรับการส่งเสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในเดือนมกราคม -พฤศจิกายน 
2559 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี ้

 พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ า มีค าขอรับการส่งเสริม 5 โครงการ มูลค่ารวม  
1,058 ล้านบาท ได้แก่ 

- กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ส าหรับอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ เป็นต้น มูลค่า 515 ล้านบาท ตั้งอยู่
ที่จังหวัดสระแก้ว  

- กิจการคัดคุณภาพข้าว มูลค่า 450 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร   
- กิจการปรับปรุงพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มูลค่า 47 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่     

จังหวัดแพร่ 
- กิจการผลิตหมอนยางพารา มูลค่า 36 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร  
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์

พลาสติก เป็นต้น มูลค่า 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร   

 พื้นที่ ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ ได้รับการส่งเสริม            
มีค าขอรับการส่งเสริม 215 โครงการ มูลค่ารวม 119,148 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุร ี

 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดน จ านวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 2,681 ล้านบาท ได้แก่  
 -  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้น

ใยชนิดต่างๆ) มูลค่า 700 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 
- กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ส าหรับอุตสาหกรรม

ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ เป็นต้น มูลค่า 515 ล้านบาท ตั้งอยู่
ที่จังหวัดสระแก้ว  
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- กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจั กร และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 417 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก  

- กิจการคัดคุณภาพข้าว มูลค่า 450 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร 
- กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์จ านวน 2 โครงการ 

มูลค่ารวม 365 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดและกาญจนบุรี  
-  กิจการผลิต Ceramic Dipping Former มูลค่า 117 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่

จังหวัดสงขลา 
-  กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ มูลค่า 105 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่

จังหวัดตาก 
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค มูลค่า 10 ล้านบาท 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร  
- กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ 

มูลค่า 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน       
1 โครงการ มูลค่า 161 ล้านบาท โดยเป็นโครงการในกิจการโรงแรม ตั้งอยู่ที่
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

 มีค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 27 โครงการ มูลค่ารวม 
35,043 ล้านบาท ได้แก่ 

-  กิจการผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะ มูลค่า 7,200 ล้านบาท ตั้งอยู่
ที่จังหวัดชลบุรี  

-  กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มูลค่า 
4,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง   

-  กิจการผลิตเครื่องซักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่า 3,541 ล้านบาท   
ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี   

-  กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ มูลค่า 3,384 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุร ี

-  กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 3,021 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุร ี
-  กิจการผลิตยางล้อส าหรับยานพาหนะ จ านวน 3 โครงการ มูลค่ารวม

5,683 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี 
-  กิจการผลิต Optical Fiber for Telecommunication Equipment 

Parts มูลค่า 2,800 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี 
-  กิจการผลิตระบบหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 1,754   

ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง  
-  กิจการผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็นตัวอ่าน มูลค่า 

385 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-  กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มูลค่า 1,085 

ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง  
 - กิจการผลิต Electric Resolver Sensor And Parts มูลค่า 754      

ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 -  กิจการผลิตแผงวงจรควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 510 ล้านบาท 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
-  กิจการผลิตชุดเกียร์ส่งก าลัง มูลค่า 414 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุร ี
-  กิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ มูลค่า 222 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
-  กิจการผลิต Automation Equipment มูลค่า 200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่

จังหวัดชลบุรี 

-  กิจการผลิตเซ็นเซอร์วัดแรงบิด เงินลงทุน 60 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี  
-  กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ จ านวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 24 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่

จังหวัดภูเก็ต (2 โครงการ) และเชียงใหม่ (5 โครงการ) 
 

โครงการจากต่างชาติทีย่ื่นขอรับการสง่เสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
จ านวนโครงการ        เงินลงทุน (ล้านบาท) 

(ม.ค.-พ.ย.) 
 2558  2559 

% 
เปลี่ยน 

      (ม.ค.-พ.ย.) 
 2558     2559 

% 
เปลี่ยน 

20 จังหวัดที่มรีายได้ 
ต่อหัวต่ า 

11 5 -55 3,536 1,058  -70 

นิคมอุตสาหกรรมหรือ 
เขตอตุสาหกรรม 

125 215 +72 40,994 119,148 +191 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

1 10 +900 56 2,681 +4,688 
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 สถิติโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมของ
ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติจ านวน 854 
โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 330,849 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 
(ม.ค.-พ.ย.) ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 20 ส่วนมูลค่า
เงินลงทุนลดลงร้อยละ 32 เนื่องจากในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2558 มีมูลค่า
การอนุมัติให้การส่งเสริมมากกว่าปกติ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาค าขอรับ
การส่งเสริมที่ยื่นเข้ามาในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 จ านวนมากกว่า 2 ,000 
โครงการ เงินลงทุนรวมมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ซ่ึงเป็นการยื่นขอรับการ
ส่งเสริมเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมก่อนที่จะ
ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ในปี 2558 

 
จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทนุ (ล้านบาท) 

ม.ค.-ต.ค. 
2558 

ม.ค.-ต.ค. 
2559 

% 
เปลี่ยน 

ม.ค.-ต.ค. 
2558 

ม.ค.-ต.ค. 
2559 

% 
เปลี่ยน 

ต่างชาติ
(FDI) 

1,074 854 -20 484,457 330,849 -32 

อนุมตัิ
ทั้งสิ้น 

2,083 1,567 -25 783,941 816,439 +4 

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 54 ของ
จ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (1,567 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน   
คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (816,439 
ล้านบาท) 
  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในเดือน ม.ค.-พ.ย. ของปี 2559    
ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 34 ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในกิจการ ITC IHQ TISO ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่
อยู่ในหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และ กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องจากมี
โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมมูลค่าสูงในสาขานี้  เช่น กิจการผลิต  
Ethylene ส าหรับน าไปเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ มูลค่า 
16,330 ล้านบาท กิจการผลิตยางสังเคราะห์ (SSBR)  มูลค่า 12,054 ล้านบาท 
กิจการผลิต Butadiene/ Propylene/ Ethylene มูลค่า 33,946 ล้านบาท 
และ กิจการผลิต PolyLactic Acid (PLA), Amorphous Lactide และ 
Lactic Acid (Technical Grade) มูลค่า 4,000 ล้านบาท กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม มูลค่า 3,811 ล้านบาท เป็นต้น 
 
 
 

โครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
   ปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เกษตรและผลติผลจากการเกษตร 64 53,771 

แร่ เซรามกิส์ และโลหะขั้นมลูฐาน 21 14,788 

อุตสาหกรรมเบา 33 8,767 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง 

153 59,898 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ 234 62,383 

เคมีภัณฑ์ พลาสตกิ และ กระดาษ 58 93,664 

บริการและสาธารณูปโภค 291 37,578 

รวมท้ังสิ้น 854 330,849 

 โครงการจากต่างชาติที่ ได้รับการอนุมัติ ในด้านของจ านวนโครงการ   
ส่วนมากเป็นโครงการใหม่ จ านวน 501 โครงการ มีมูลค่า 105,156 ล้านบาท ส่วน
โครงการขยายมีจ านวน 353 โครงการ มูลค่า 225,693 ล้านบาท          

โครงการลงทุนจากตา่งชาต ิแยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 353 (41%) 225,693 (68%) 
โครงการใหม่ 501 (59%) 105,156 (32%) 

 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น 
โดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตเหล็ก
รูปพรรณ มูลค่า 7,500 ล้านบาท กิจการผลิต Automotive Engine มูลค่า 
7,200 ล้านบาท กิจการผลิต Pick up Passenger Vehicle (PPV) มูลค่า 6,566 
ล้านบาท กิจการเขตอุตสาหกรรม มูลค่า 4,015 ล้านบาท กิจการผลิตแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้า มูลค่า 3,000 ล้านบาท กิจการผลิตน้ ากาแฟเข้มข้น/กาแฟผงและ
กาแฟผงส าเร็จรูป มูลค่า 2,786 ล้านบาท กิจการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม มูลค่า 
2,660 ล้านบาท กิจการผลิตจอบหมุน มูลค่า 2,031 ล้านบาท กิจการผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง มูลค่า 1 ,910 ล้านบาท และกิจการผลิต High Voltage 
Ceramic Capacitor มูลค่า 1,470 ล้านบาท เป็นต้น  

 รองลงมาเป็น จีน มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ 
กิจการผลิตยางรถบรรทุก ยางรถบัส ยางออฟเดอะโรด มูลค่า 13,570 ล้านบาท 
กิจการผลิตยางเรเดียล ยางนอกรถจักรยานยนต์ มูลค่า 4,371 ล้านบาท กิจการ
ผลิตยางแท่งและยางผสม มูลค่า 3,485 ล้านบาท กิจการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
อะลูมิเนียม-สังกะสีและเหล็กแผ่นเคลือบสี มูลค่า 2,600 ล้านบาท กิจการผลิต 
Maltitol Syrup ส่วนผสมอาหารสัตว์และน้ ามันข้าวโพด มูลค่า 1,734 ล้านบาท 
เป็นต้น  

 อันดับที่สาม คือ เนเธอร์แลนด์ มีโครงการขนาดใหญ่ลงทุนในกิจการผลิต 
FRU Drive Sled Assembly & FRU Drive With Carrier/Head Stack 
Assembly (HSA) & Carriage Pivot Flex Assembly (CPFA)/ Data Storage 
Platform Unit/ Data Storage Devices/ R & D (Products from HDD) 
มูลค่า 10,206 ล้านบาท กิจการผลิต Lactic Acid (Technical Grade)/ 
Amorphous Lactide/ Polylactic Acid (PLA) มูลค่า 4,000 ล้านบาท กิจการ
ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์; Hydrogen Gas; ไอน้ า มูลค่า 3,811 ล้านบาท 
กิจการผลิต Contact Lenses มูลค่า 2,401 ล้านบาท กิจการผลิตก๊าซออกซิเจน      
ก๊าซไนโตรเจน และอากอนเหลว มูลค่า 1,968 ล้านบาท และกิจการผลิต 
Electronic Fuel Injector มูลค่า 1,754 ล้านบาท เป็นต้น  

ขัน้อนุมติั 
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 ส่วนในแง่ของจ านวนโครงการญี่ปุ่นได้รับการอนุมัติส่งเสริมมากที่สุด
เช่นกัน มีจ านวน 262 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวนโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 

แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ 10 อันดับแรก 
อันดับที ่ แหล่งท่ีมา จ านวน   

โครงการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 262 77,140 
2 จีน 97 48,302 
3 เนเธอร์แลนด ์ 34 28,837 
4 อเมริกา 25 25,261 
5 ออสเตรเลีย 27 19,856 
6 สิงคโปร ์ 90 10,667 
7 มาเลเซีย 34 8,163 
8 ไต้หวัน 42 7,756 
9 เกาหลีใต ้ 30 6,232 
10 สวิตเซอร์แลนด ์ 10 3,514 

 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง
จ านวน 460 โครงการ (64,970 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน 283 
โครงการ (217,120 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 38 โครงการ (13,890 ล้านบาท)
ภาคใต้จ านวน 32 โครงการ (11,970 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน 20 โครงการ (14,053 ล้านบาท) ภาคตะวันตกจ านวน 7 โครงการ 
(1,567 ล้านบาท) และอื่นๆ* จ านวน 14 โครงการ (7,169 ล้านบาท)  

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติแยกตามทีต่ั้ง   

 
 * หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น   

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 263 โครงการ     
มูลค่ารวม 136,440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 และร้อยละ 41 ตามล าดับ            
ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ  

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในสิบเอ็ดเดือนแรกของปีนี้ จะก่อให้เกิด
การจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 72,715 คน และต่างชาติใน
ต าแหน่งบริหารและเทคนิค 3,697 คน  

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รบัการอนุมัติส่งเสรมิ 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ  
660,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจากกิจการหมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 413,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 
ของรายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
ทั้งหมด รองลงมาเป็นกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
มูลค่า 86,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13        

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มูลค่า 311,000    
ล้านบาทต่อปี โดยโครงการในหมวดเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร จะใช้ 

วัตถุดิบภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 85,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น    
ร้อยละ 27 รองลงมาเป็นหมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และ กระดาษ มูลค่า 84,000 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ ามีจ านวน 9 
โครงการ มูลค่ารวม 2,125 ล้านบาท  

- กิจการฆ่าและช าแหละสัตว์ มูลค่า 900 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว  
- กิจการผลิตอาหารสัตว์ มูลค่า 293 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว 
- กิจการผลิตชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ/ชิ้นส่วน 

พลาสติกส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ มูลค่า 593 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 
จังหวัดสระแก้ว 

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติรวม 5 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
331 ล้านบาท โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร (2 โครงการ) กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี  

 -  กิจการผลิตถุงพลาสติกและแผ่นพลาสติกส าเร็จรูป มูลค่า 8 ล้านบาท ตั้งอยู่
ที่จังหวัดมุกดาหาร  

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน       
1 โครงการ มูลค่า 161 ล้านบาท โดยเป็นโครงการในกิจการโรงแรม ตั้งอยู่ที่
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จ านวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 1,377 ล้านบาท ได้แก่ 

- กิจการผลิตชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ/ชิ้นส่วน 
พลาสติกส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ มูลค่า 593 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 
จังหวัดสระแก้ว 

-  กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ จ านวน 2 โครงการ มูลค่า 
365 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดและกาญจนบุรี 

- กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ มูลค่า 417 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก  

- กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกายและเคหะสิ่งทอ มูลค่า 
2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก  
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 โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการอนุมัติในเดือน ม.ค.-พ.ย. ปี 2559 จ านวน 61 โครงการคือ 
บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ สัญชาติผู้ถือหุ้น 

PTT GLOBAL CHEMICAL  PUBLIC COMPANY LIMITED เอทธิลีน; Propylene; Butadiene ไทย, อื่นๆ 

นางสุจาร ีรุ่งโรจน์สุนทร 
เอทธิลีน; Reffinate (C3+); Acid Gases; Methane & Hydrogen; 
Cracker Bottom 

ไทย, อเมรกิัน  

Mr. Huashun Xie ยางรถบรรทุก และยางรถบัส; ยางออฟเดอะโรด ไทย, จีน 

PTT GLOBAL CHEMICAL  PUBLIC COMPANY LIMITED Solution Styrene Butadiene Rubber (S-SBR) ไทย, อื่นๆ 

SEAGATE TECHNOLOGY (THAILAND)  COMPANY LIMITED 
Hard Disk Drive (HDD); Head Stack Assy (HSA); Head Gimbal 
Assembly (HGA); Head Disk Assembly (HDA) 

อเมริกนั, หมู่เกาะเคย์แมน 

HGST (THAILAND) COMPANY LIMITED 
Data Storage Devices; Data Storage Platform Unit; Head Stack 
Assembly (HSA) & Carriage Pivot Flex Assembly (CPFA) 

ไทย, ดัตช ์ 

นายมานพ ศิริกุล เหล็กรูปพรรณ ไทย, ญี่ปุ่น  

Mr. Benjamin William Bootle ผลิตภัณฑ์จากน้ านมดิบ ออสเตรเลีย 

MAZDA POWERTRAIN MANUFACTURING (THAILAND) 
COMPANY LIMITED 

Automotive Engine ญี่ปุ่น 

NISSAN MOTOR (THAILAND) Co.,Ltd. Pick up Passenger Vehicle (PPV) ไทย, ญี่ปุ่น   

MICROCHIP TECHNOLOGY [THAILAND] COMPANY LIMITED แผงวงจรไฟฟ้า; IC Testing; Sawed Dice และ Wafer Testing อเมริกนั, หมู่เกาะเคย์แมน 

Mr. Benjamin William Bootle น้ านมดิบ; ก๊าซชีวภาพ; ปุ๋ยอินทรีย์ ไทย, ออสเตรเลีย   

Mr. Benjamin William Bootle น้ านมดิบ; ปุ๋ยอินทรีย์; ก๊าซชีวภาพ ไทย, ออสเตรเลีย   

SIAM POWER PHASE 2 COMPANY LIMITED พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต;ิ ไอน้ า ไทย, มาเลเซีย   

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) COMPANY LIMITED ยางเรเดียล; ยางนอกรถจักรยานยนต;์ Diagonal Tire จีน 

Mr. Xianqing Xie เซลล์แสงอาทิตย์ และแผงเซลล์แสงอาทติย์ สิงคโปร ์

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED เขตอตุสาหกรรม ไทย, ญี่ปุ่น     

EXPALKAN (THAILAND) LIMITED 
Polylactic Acid (PLA); Amorphous Lactide; Lactic Acid 
(Technical Grade) 

ดัตช ์

BANGKOK INDUSTRIAL GAS CO., LTD. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด;์ Hydrogen Gas; ไอน้ า ไทย, ดัตช ์

PTT GLOBAL CHEMICAL  PUBLIC COMPANY LIMITED พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต;ิ ไอน้ า ไทย, อื่นๆ     

LLIT (THAILAND) COMPANY LIMITED ยางแท่ง (Block Rubber) และยางผสม (Compound Rubber) จีน 

CMK CORPORATION (THAILAND) COMPANY LIMITED แผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า ญี่ปุ่น 

LUMENTUM INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY 
LIMITED 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับระบบใยแก้วน าแสง อเมริกนั 

AJINOMOTO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED Instant Drink Coffee; กาแฟผงและกาแฟผงส าเร็จรูป; น้ ากาแฟเขม้ขน้ ไทย, ญี่ปุ่น   

BAXTER MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED น้ ายาล้างไต สวิส  

PTT GLOBAL CHEMICAL  PUBLIC COMPANY LIMITED โพลีสไตรีน ไทย, อื่นๆ 

BANGKOK CAN MANUFACTURING COMPANY LIMITED กระปอ๋งอะลูมิเนียม ไทย, ญี่ปุ่น       

นายพรชัย โตนิติวงศ ์ เหล็กแผน่เคลอืบอลมูิเนียม-สังกะสีและเหลก็แผน่เคลอืบสี ไทย, จีน    

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LIMITED Contact Lenses ดัตช ์

AMATA CORPORATION  PUBLIC COMPANY LIMITED เขตอตุสาหกรรม ไทย, อื่นๆ 

SIAM KUBOTA CORPORATION CO.,LTD. จอบหมุน ไทย, ญี่ปุ่น     

Mr. Hsieh Jung Hui ไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด ไต้หวัน 
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บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ สัญชาติผู้ถือหุ้น 

AMATA CORPORATION  PUBLIC COMPANY LIMITED เขตอตุสาหกรรม ไทย, อื่นๆ 

BANGKOK INDUSTRIAL GAS Co., Ltd. 
ก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจน; ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และ
อารก์อนเหลว 

ไทย, ดัตช์   

B. FOODS PRODUCT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง ไทย, ญี่ปุ่น        

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LIMITED เลนส์แก้วตาเทียม ดัตช์, ญี่ปุน่ 

M.L.T. SOLAR ENERGY PRODUCT COMPANY LIMITED Solar Cells จีน 

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES (THAILAND) 
CO.,LTD. 

Electronic Fuel Injector ดัตช ์

B. FOODS PRODUCT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ช าแหละไก ่ ไทย, ญี่ปุ่น       

SUNSHINE BIOTECH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Maltitol Syrup; ส่วนผสมอาหารสัตว;์ น้ ามันข้าวโพด จีน 

MITSUI HYGIENE MATERIAL (THAILAND) CO., LTD. แผ่นใยสังเคราะห ์ ญี่ปุ่น 

MARS PETCARE (THAILAND) CO., LTD. อาหารสัตวเ์ลี้ยงบรรจุภาชนะผนกึ; อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเม็ด อเมริกนั 

DAO CHEMICAL THAILAND  COMPANY LIMITED Polyether Polyol อเมริกนั 

GOODYEAR (THAILAND)  PUBLIC COMPANY LIMITED Radial Aviation Tire ไทย, อเมรกิัน 

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO., LTD. Green Diesel; เมล็ดในปาล์มอบแห้ง ไทย, อื่นๆ      

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO., LTD. Green Diesel; เมล็ดในปาล์มอบแห้ง ไทย, อื่นๆ      

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO., LTD. Green Diesel; เมล็ดในปาล์มอบแห้ง ไทย, อื่นๆ      

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO., LTD. Green Diesel; เมล็ดในปาล์มอบแห้ง ไทย, อื่นๆ      

MURATA ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD. High Voltage Ceramic Capacitor ญี่ปุ่น       

THAI S P F PRODUCTS CO., LTD. สุกรขุน ไทย, ญี่ปุ่น       

Mr. QUE WEI DONG Highly Dispersion Silica จีน 

UNITHAI SHIPYARD & ENGINEERING COMPANY LIMITED การซ่อมเรือ 
ไทย, ญี่ปุ่น, เบอรม์ิวดา, หมู่เกาะบริ
ติชเวอร์จิน้ 

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED เขตอตุสาหกรรม ไทย, ญี่ปุ่น       

นายชาญ เสนีย์นนัท ์ กระดาษพิมพ์เขียน ไทย, ญี่ปุ่น       

CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

ผลิตภัณฑ์อิเลก็ทรอนกิส์ส าเร็จรูปและชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส์ ไทย, จีน    

PREPACK THAILAND CO., LTD. บรรจุภัณฑแ์บบอ่อน ไทย, ฮ่องกง    

GPV ASIA (THAILAND) CO., LTD. Electronic Control and Measurement เดนมารก์ 

CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

อุปกรณ์หน่วยความจ า; Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ไทย, ไต้หวัน, จีน 

PARVI (THAILAND) COMPANY LIMITED ขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล อินโดนีเซีย 

AJINOMOTO (THAILAND) COMPANY LIMITED เครื่องปรุงรสอาหาร ไทย, ญี่ปุ่น    

MCKEY FOOD SERVICES (THAILAND) CO., LTD. เนื้อไก่แชแ่ข็ง ไทย, ลักเซมเบิรก์     

                             ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 

 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ  โทร. 0-2553-8187 
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