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สถิติการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ  
รายเดือนสะสมปี 2560 (มกราคม-กุมภาพันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน            
ปี 2560 (ม.ค.-ก.พ.) มีจ านวนโครงการยื่นขอส่งเสริมจ านวน 99 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 15,341 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (ม.ค.-ก.พ.) 
จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 15 ส่วนมูลค่าลดลงร้อยละ 2 

 
จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทนุ (ล้านบาท) 

ม.ค.-ก.พ. 
2559 

ม.ค.-ก.พ.
2560 

% 
เปลี่ยน 

ม.ค.-ก.พ.
2559 

ม.ค.-ก.พ.
2560 

% 
เปลี่ยน 

ต่างชาติ
(FDI) 

116 99 -15 15,682 15,341 -2 

ขอรับ
ทั้งสิ้น 

177 171 -3 30,813 30,536 -0.9 

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 58 
ของจ านวนโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น (171 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน    
คิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (30,536        
ล้านบาท) 

 จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในเดือน ม.ค. -ก.พ. ของปี 
2560 ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 40        
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการ DC ITC IHQ และ TISO ในด้านของ
มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 
45 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนมูลค่าสูง อาทิ กิจการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร 
(Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มูลค่า 1,960 ล้านบาท 
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน
มูลค่า 1,750 ล้านบาท กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ อุตสาหกรรมการ
ผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่า 1,700 ล้านบาท กิจการขนส่ง
ทางอากาศ มูลค่า 1,414 ล้านบาท กิจการผลิต Airbag Fabric มูลค่า 1,000 
ล้านบาท เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม   

ประเภท 
       จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

 (ม.ค.-ก.พ.) 
2559   2560 

% 
เปลี่ยน 

    (ม.ค.-ก.พ.) 
     2559      2560 

% 
เปลี่ยน 

   เกษตรและผลิตผลจาก
การเกษตร 

6 6    0 2,012 2,360 +17 

   แร่ เซรามิกส ์และโลหะ 
   ขั้นมูลฐาน 

2 1  -50 304 57 -81 

   อุตสาหกรรมเบา 2 2    0 21 169    +705 

   ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่งจกัร
และอุปกรณข์นส่ง 

15 21  +40 3,971 4,383 +10 

   เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ   
อิเลก็ทรอนิกส ์

29 24  -17 4,934 1,034 -79 

   เคมีภณัฑ์ พลาสติก  
และ กระดาษ 

8 5  -38 1,769 476    -73 

   บริการและสาธารณูปโภค 54 40 +26 2,671 6,863 +157 

รวมท้ังสิ้น 116 99    -15 15,681 15,341  -2.2 

 โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการใหม่จ านวน 60 โครงการ   
มีมูลค่าเงินลงทุน 5,256 ล้านบาท ส่วนโครงการขยายมีจ านวน 39 โครงการ         
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,086 ล้านบาท  

โครงการลงทุนจากตา่งชาต ิแยกตามประเภทโครงการ  

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 39 (39%) 10,086 (66%) 

โครงการใหม ่ 60 (61%) 5,256 (34%) 

 

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดคิดเป็น    
ร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยมีการขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ อุตสาหกรรม      
การผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่า 1,700 ล้านบาท กิจการผลิต 
Airbag Fabric มูลค่า 1,000 ล้านบาท กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(ITC) จ านวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 394 ล้านบาท เป็นต้น   

 รองลงมา คือ ฮ่องกง มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 
13 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร 
(Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มูลค่า 1,960 ล้านบาท (ซ่ึงเป็น
การลงทุนจากจีนผ่านฮ่องกง) เป็นต้น 

 อันดับที่สาม คือ มาเลเซีย มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมคิดเป็น   
ร้อยละ 13 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด มีโครงการยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่งทางอากาศ มูลค่า 
1,414 ล้านบาท (ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและมาเลเซีย) เป็นต้น 
 ส่วนในแง่ของจ านวนโครงการญี่ปุ่นมีจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 
 
 
 
 
 

ขัน้ค ำขอสทุธิ 
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แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ขอรับการส่งเสริม 10 อันดับแรก    
อันดับที ่ แหล่งท่ีมา จ านวน   

โครงการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  1 ญี่ปุ่น 36 6,136 
2 ฮ่องกง 5 2,035 
3 มาเลเซีย 5 1,995 
4 สิงคโปร ์ 11 1,121 
5 เยอรมน ี 4 660 
6 ไต้หวัน 8 625 
7 จีน 4 261 
8 อเมริกา 2 216 
9 อินเดีย 3 180 
10 เกาหลีใต ้ 7 143 

  โครงการที่ นั กลงทุนต่ างชาติยื่ นขอรับการส่ ง เสริมส่วนใหญ่อยู่               
ในภาคกลาง จ านวน 50 โครงการ (4,492 ล้านบาท) ภาคตะวันออก     
จ านวน 33 โครงการ (7,596 ล้านบาท) ภาคตะวันตกจ านวน 2 โครงการ              
(449 ล้านบาท) ภาคใต้จ านวน 3 โครงการ (302 ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 
7 โครงการ (535 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 โครงการ                
(1,967 ล้านบาท)  

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติทีย่ื่นขอส่งเสริมแยกตามที่ตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   * หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ เป็นต้น 

 

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 17 โครงการ
มูลค่ารวม 5,383 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 และร้อยละ 35 ตามล าดับของ
โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งหมด   
   โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในสองเดือนแรกของปี 2560            
จะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 4,632 คน และ
ต่างชาติในต าแหน่งบริหารและเทคนิค 469 คน 

การลงทุนในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 

 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ ปี 2560 จ านวน 46 โครงการ มูลค่ารวม 8,256 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 46 และร้อยละ 54 ของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
ทั้งสิ้นตามล าดับ ในแง่ของจ านวนโครงการส่วนใหญ่เป็นการขอรับการ
ส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น       
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่
เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่ารวม 2,462 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิต Airbag Fabric มูลค่า 
1,000 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร มูลค่ารวม 2,356 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรม

เป้าหมายทั้งหมด มูลค่าส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในกิจการผลิตวัตถุ         
เจือปนอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มูลค่า 1,960 
ล้านบาท และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ มูลค่า 207 ล้านบาท 

โครงการต่างชาติที่ยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน                                   
จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2560 (มกราคม-กุมภาพันธ์) 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ม.ค.-ก.พ.)  

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิน้ส่วน 8 2,462 
ปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ์ 3 340 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

9 892 

อุตสาหกรรมการเกษตร 5 2,356 
ท่องเที่ยว - - 
การแพทย์ 4 1,845 
ดิจิทัล 14 139 
ระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนต ์ 2 185 
อากาศยาน - - 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 37 

รวมท้ังสิ้น 46 8,256 

การขอรับการส่งเสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 
2560 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 

 พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม            
มีค าขอรับการส่งเสริม 36 โครงการ มูลค่ารวม 7,114 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุร ี

โครงการจากต่างชาติทีย่ื่นขอรับการสง่เสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
จ านวนโครงการ        เงินลงทุน (ล้านบาท) 

(ม.ค.-ก.พ.) 
 2559  2560 

% 
เปลี่ยน 

      (ม.ค.-ก.พ.) 
 2559     2560 

% 
เปลี่ยน 

นิคมอุตสาหกรรมหรือ 
เขตอตุสาหกรรม 

24 36 +50 7,694 7,114 -8 
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 สถิติโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมของใน
ปี 2560 (ม.ค.-ก.พ.) มีจ านวนโครงการได้รับการอนุมัติจ านวน 107 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 25,062 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 (ม.ค.-ก.พ.) 
ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 21 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ร้อยละ 27  

 
จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทนุ (ล้านบาท) 

ม.ค.-ก.พ. 
2559 

ม.ค.-ก.พ. 
2560 

% 
เปลี่ยน 

ม.ค.-ก.พ. 
2559 

ม.ค.-ก.พ. 
2560 

% 
เปลี่ยน 

ต่างชาติ
(FDI) 

135 107 -21 34,419 25,062 -27 

อนุมตัิ
ทั้งสิ้น 

251 202 -20 79,892 55,276 -31 

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ ได้รับการอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ  53             
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (202 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน         
คิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ ได้รับการอนุมัติ (55,276       
ล้านบาท) 
  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในเดือน ม.ค.-ก.พ. ของปี 2560   
ส่วนใหญ่เปน็หมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 34 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 
การลงทุนในกิจการ ITC IHQ ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวด 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 64 โดยมี 
โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมมูลค่าสูง อาทิ กิจการผลิตยางเรเดียล มูลค่า 
12,384 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์มูลค่า 718 
ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่า 630 ล้านบาท และกิจการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร มูลค่า 515 ล้านบาท เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
  ปี 2560 (ม.ค.-ก.พ.) 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

เกษตรและผลติผลจากการเกษตร 5 1,075 

แร่ เซรามกิส์ และโลหะขั้นมลูฐาน 3 200 

อุตสาหกรรมเบา 5 1,517 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณข์นส่ง 17 16,147 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ 33 2,897 

เคมีภัณฑ์ พลาสตกิ และ กระดาษ 8 1,655 

บริการและสาธารณูปโภค 36 1,572 

รวมท้ังสิ้น 107 25,062 

 โครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ ในด้านของจ านวนโครงการ   
ส่วนมากเป็นโครงการใหม่ จ านวน 76 โครงการ มีมูลค่า 16,942 ล้านบาท  
ส่วนโครงการขยายมีจ านวน 31 โครงการ มูลค่า 8,121 ล้านบาท          

โครงการลงทุนจากตา่งชาต ิแยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 31 (29%) 8,121 (32%) 
โครงการใหม่ 76 (71%) 16,942 (68%) 

 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจาก  
เนเธอร์แลนด์ โดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ   
กิจการผลิตยางเรเดียล มูลค่า 12,384 ล้านบาท เป็นต้น  
 รองลงมาเป็น ญี่ปุ่น โดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการ       
ขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตสารกึ่งตัวน า มูลค่า 2,093 ล้านบาท กิจการ         
ผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ มูลค่า 950 ล้าน
บาท กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ สายถ่ายเลือดพร้อมเข็ม มูลค่า 443         
ล้านบาท เป็นต้น   

 อันดับที่สาม คือ มาเลเซีย มีโครงการขนาดใหญ่ลงทุนในกิจการผลิตถุงมือ 
ส าหรับตรวจโรค มูลค่า 700 ล้านบาท และกิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ 
มูลค่า 700 ล้านบาท เป็นต้น 
 ส่วนในแง่ของจ านวนโครงการญี่ปุ่นได้รับการอนุมัติส่งเสริมมากที่สุด 
เช่นกัน มีจ านวน 29 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด  
แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากตา่งประเทศที่ได้รับการอนุมัติ 10 อันดับแรก 
อันดับที ่ แหล่งท่ีมา จ านวน   

โครงการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1 เนเธอร์แลนด ์ 6 13,305 
2 ญี่ปุ่น 29 5,121 
3 มาเลเซีย 3 1,484 
4 สิงคโปร ์ 10 1,325 
5 เยอรมน ี 6 1,321 
6 จีน 12 780 
7 ไต้หวัน 5 717 

8 เกาหลีใต ้ 8 556 
9 แคนาดา 3 187 
10 สวีเดน 2 121 

 

ขัน้อนุมติั 
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 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางจ านวน  
63 โครงการ (2,935 ล้านบาท) ภาคตะวันออกจ านวน 27 โครงการ (19,376    
ล้านบาท) ภาคเหนือจ านวน 6 โครงการ (53 ล้านบาท) ภาคใต้จ านวน 5 
โครงการ (1,411 ล้านบาท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 2 โครงการ (765 
ล้านบาท) และอื่นๆ* จ านวน 3 โครงการ (455 ล้านบาท)  

สัดส่วนจ านวนโครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติแยกตามทีต่ั้ง 

 
 * หมายเหตุ: อื่นๆ คือ กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน เช่น กิจการขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ เป็นต้น   

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 27 โครงการ      
มูลค่ารวม 19,707 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 79 ตามล าดับ            
ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ  

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในสองเดือนแรกของปีนี้ จะก่อให้เกิดการ
จ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 6,275 คน และต่างชาตใินต าแหน่ง
บริหารและเทคนิค 426 คน  

การลงทุนในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2560 จ านวน 58 โครงการ มูลค่ารวม 20,896      
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 และร้อยละ 83 ของโครงการต่างชาติที่ได้รับการ
อนุมัติส่งเสริมทั้งสิ้นตามล าดับ ในแง่ของจ านวนโครงการ ส่วนใหญ่ได้รับการ
อนุมัติส่งเสริมในอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45 
ของจ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น      
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ ส่วนในแง่ของมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่
เป็นมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่ารวม 13,725 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิตยาง
เรเดียล มูลค่า 12,384 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มูลค่ารวม 2,761 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13 ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุติส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งหมด โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในกิจการผลิตสารกึ่งตัวน า 
มูลค่า 2,093 ล้านบาท  

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รบัการอนุมัติส่งเสรมิ 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการส่งออกสร้างรายได้สู่ประเทศ ปีละ 29,300 
ล้านบาท มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 12,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของรายได้จาก
การส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมา
เป็นกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรมูลค่า 5,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18        

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมูลค่า 9,200 ล้านบาท
ต่อปี โดยโครงการในหมวดเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรจะใช้วั ตถุดิบ
ภายในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 2,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 

ของมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริมทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ขนส่ง มูลค่า 1,800 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 20   

โครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน                                    
จ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2560 (มกราคม-กุมภาพันธ์) 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ม.ค.-ก.พ.)  

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ยานยนต์และชิน้ส่วน 7 13,725 
ปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ์ 6 1,293 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

7 2,761 

อุตสาหกรรมการเกษตร 5 1,075 
ท่องเที่ยว   
การแพทย์ 3 1,263 
 ดิจิทัล 26 137 
ระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนต ์ 1 210 
อากาศยาน 1 180 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2 254 

รวมท้ังสิ้น 58 20,896 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพ้ืนที่เปา้หมาย 
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2560 มีการ
ลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

 พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม            
มีจ านวน 28 โครงการ มูลค่ารวม 19,065 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออก ที่จังหวัดระยองและชลบุรี 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จ านวน 2 โครงการ มูลค่า 1,400 ล้านบาท ได้แก่  
 -  กิจการผลิตถุงมือส าหรับตรวจโรค มูลค่า 700 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สงขลา 
 -  กิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ มูลค่า 700 ล้านบาท  ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สงขลา   

 โครงการที่ ได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 12,400 ล้านบาท ได้แก่   
 -  กิจการผลิตยางเรเดียล มูลค่า 12,385 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
 -  กิจการซอฟต์แวร์ (3 โครงการ) มูลค่ารวม 15 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่   
 

โครงการจากต่างชาติที่ไดร้ับการอนุมตัิส่งเสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
จ านวนโครงการ        เงินลงทุน (ล้านบาท) 

(ม.ค.-ก.พ.) 
 2559  2560 

% 
เปลี่ยน 

      (ม.ค.-ก.พ.) 
 2559     2560 

% 
เปลี่ยน 

นิคมอุตสาหกรรมหรือ 
เขตอตุสาหกรรม 

24 28 +17 7,694 19,065 +248 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

2 2 0 900 1,400 +156 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร ์

0 4 - 0 12,400    - 
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 โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการอนุมัติในเดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 2560 จ านวน 2 โครงการคือ 

บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ สัญชาติผู้ถือหุ้น 

CONTINENTAL TYRES (THAILAND) COMPANY LIMITED ยางเรเดียล ดัตช ์

TOSHIBA SEMICONDUCTOR (THAILAND) CO., LTD. Semiconductor ญี่ปุ่น, ไทย 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 
 กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ  โทร. 0-2553-8187 

หมายเหตุ :1) สถิติของส านักงานฯจะครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติท่ีมาขอรับการส่งเสริมการลงทุนเท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลในข้ันค าขอสุทธิเป็นข้อมูลแสดงความจ านงท่ีจะลงทุนเป็นตัวช้ีแนวโน้ม FDI 
              2) สถิติข้ันค าขอสุทธิ คือ ค าขอฯในแต่ละปีท่ีหักโครงการท่ีคืนค าขอฯ จนถึงวันประมวลผล 

 
 
 
 
 


