
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                           oard Of Investment 
  

 สํานักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                 1

B

              สถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
       รายเดือนสะสมป 2555 (มกราคม-มีนาคม) 

มูลค่าเงินลงทุน

70,111

134,151

2554(มค.-มีค.)

2555(มค.-มีค.)

จํานวนโครงการ

254

312

2554(มค.-มีค.)

2555(มค.-มีค.)

 
 
 
 

 สถิติการย่ืนขอส่งเสริมการลงทุนของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน

                       ปี 2554          ปี 2555 
 

  22.8 %  

  จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 66.4  ของ

  รงการลงทุนที่ยื่นขอส่งเสริมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มีสัดส่วน

 บการส่งเสริมในกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ 

      โครงการต่างชาติที่ย่ืนขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 


ไตรมาสแรกของปี 2555 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
จํานวนโครงการและปริมาณเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.8 และ 91.3 
ตามลําดับ      

                              
                                                  (มค.-มีค.)        (มค.-มีค.)
           จํานวนโครงการ                          254               312       
           มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)            70,111           134,151      91.3 % 
 

จํานวนโครงการทั้งส้ินท่ียื่นขอส่งเสริม (470 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 58.0 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม (231,133   
ล้านบาท) 
ขนาดของโค
ร้อยละ 50.9 โครงการขนาด 100-999  ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 39.1  และ
โครงการขนาดเงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
โครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม 
นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจยื่นขอรั
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่งสูงที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนร้อยละ 29.2 และ 23.4 ตามลําดับ ในด้านของ
ปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.9 ของปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอ
ส่งเสริม  

 

            เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
    ปี 2554 (มค.-มีค.)       ปี 2555 (มค.-มีค.) 

      ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 16 4,012 13 9,778 
    หมวด 2 7 3,149 7 3,340 
    หมวด 3 16 2,690 19 8,781 
    หมวด 4 88 23,598 91 27,469 
    หมวด 5 58 13,903 73 48,175 
    หมวด 6 22 8,628 52 19,883 
    หมวด 7 47 14,130 57 16,726 
 นาดใหญ่ ( งทุนต้ั 0 ล้านบาทขึ้นไป) ิมใน

ิที่ยื่นขอส่งเสริม มีจํานวนโครงการขยายการลงทุนมากกว่า  

 

       โครงการลงทนุจากต่างชาติ  

 โครงการข เงินล งแต่ 1,00 ที่ยื่นขอส่งเสร
ไตรมาสแรกของปี 2555 มีจํานวน 31 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการขยายการ
ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ง 

  โครงการจากต่างชาต
โครงการใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 59.0 และ 41.0 ตามลําดับ 

 

       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 184 97,978 
โครงการใหม่ 128 36,174 

 ญ ระเทศที่มีปริมาณเง ุนในการยื่น ูงี่ปุ่นยังคงเป็นป ินลงท ขอส่งเสริมส
ที่สุด รองลงมาคือมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา 

อันดับที ่       แหล่งที่มา จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 173 77,982 
    2 มาแลเซีย 11 10,714 
    3 สหรัฐอเมริกา 17 9,116 
    4 เนเธอร์แลนด์ 10 8,505 
    5 ฮ่องกง 6 5,370 

           ิม งทุนจากมาเลเซีย เธอร์แลน ่องกง          

 
   โครงการท่ีนักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการลงทุนที่ 2 

ทั้ง น้ี ปร าณเงินล  เน ด์และฮ
ส่วนหน่ึงเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นยื่นขอส่งเสริม โดยนํา
เงินลงทุนผ่านมาจากประเทศดังกล่าว 


จํานวน 172 โครงการ (76,923 ล้านบาท) ในเขตการลงทุนที่ 1 จํานวน 
82 โครงการ (29,458 ล้านบาท) และในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ 3 จํานวน 
58 โครงการ (27,769 ล้านบาท) โดยพ้ืนที่ที่จะมีการจัดต้ังโครงการมาก
ที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี ระยองและพระนครศรีอยุธยา 

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 2
55%

เขต 1
26%

เขต 3
19%

 
  โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 95 โครงการ      

 ร

 ญี่ปุ่น : มีโครงการท่ียื่นขอส่งเสริม 173 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 77,982 

 นขอส่งเสริม 46 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 18,271 

 าร มูลค่าเงินลงทุนรวม 

 5     
าน

 รงการย่ืนขอส่งเสริม 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 157 

 งเสริม 13 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,182   
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จํานวนโครงการและปริมาณเงิน
ลงทุนลดลงร้อยละ 30 และ 59.7 ตามลําดับ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.4 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม 
โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในไตรมาสแรกของปีนี้ จะก่อให้เกิดกา
จ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 46,705 คนและต่างชาติ 
1,397 คน 

 


ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.1 มูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า 1.2 เท่า   
 ยุโรป : มีโครงการยื่
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 จํานวนโครงการ
ลดลงร้อยละ 6.1 ส่วนปริมาณเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 3 เท่า แหล่งเงินทุนส่วน
ใหญ่มาจากเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์กและสวีเดน 
 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 36 โครงก
15,735 ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 ปริมาณเงินลงทุน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.9 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากมาเลเซียและสิงคโปร์ 
 จีน : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 7 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,94
ล้ บาท จํานวนโครงการเท่ากันกับปีก่อนหน้า ส่วนมูลค่าเงินลงทุน
เพ่ิมขึ้น 1.5 เท่า  
 เกาหลีใต้ : มีโค
ล้านบาท จํานวนโครงการน้อยกว่าปีก่อนหน้า 3 โครงการ ปริมาณเงิน
ลงทุนลดลง 2,710 ล้านบาท  
 ไต้หวัน : มีโครงการย่ืนขอส่

ข้ันคําขอสุทธิ 
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จํานวนโครงการ

214

245

2554(มค.-มีค.)

2555(มค.-มีค.)

 

มูลค่าเงินลงทุน

85,713
2555(มค.-มีค.)

64,573
2554(มค.-มีค.)

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 3

      
              

ิน

เขต 2
53%

เขต 1
27%

20%

 

 

 โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติในไตรมาสแรกของ
ปี 2555 มีจํานวน 245 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 85,713 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน จํานวนโครงการและปริมาณเง

  245         14.5 %  
    32.7 % 

 
   

ร้อยละ 46.9 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ (182,850 ล้านบาท) 

ง

    

ฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.9 ของ

 

อินเดีย : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 786 ล้านบาท จํานวน
โครงลดลง 2 โครงการจากปีก่อนหน้า ส่วนปริมาณเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 2.1 เท่า 

 

 

ลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.5 และ 32.7 ตามลําดับ        
                                             ปี 2554          ปี 2555 
                                          (มค.-มีค.)        (มค.-มีค.) 
      จํานวนโครงการ                      214              
      มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)         64,573           85,713   

จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 47.7 ของจํานวน
โครงการท้ังส้ินท่ีได้รับการอนุมัติ (514 โครงการ) มูลค่างินลงทุน คิดเป็นสัดส่วน

   ขนาดของโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มีสัดส่วน
ร้อยละ 54.7 โครงการขนาด 100-999  ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 38.8 และ
โครงการขนาดเงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 6.5 ขอ
โครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่งมีจํานวนโครงการท่ีได้รับ
การอนุมัติมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.5 ส่วนกิจการที่มีปริมาณเงินลงทุน
สูงสุดคืออิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟ
ปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ 

 
     โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติฯแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

      เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
ปี 2554 (มค.-มีค.) ปี 2555 (มค.-มีค.)     

ประเภท   จํานวน 
โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  จํานวน 
โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

 1     หมวด 12 1,689 11 5,427 
    หมวด 2 3 8,772 8 12,559 
    หมวด 3 24 3,630 13 4,521 
    หมวด 4 68 18,304 65 15,468 
    หมวด 5 46 7,688 58 27,303 
    หมวด 6 29 6,468 40 6,461 
    หมวด 7 32 18,020 50 13,973 

   
 โคร ชาติที่ได้ร รอนุมัต ่มาจาก การให ส่วน  

ร้อย โครงการข ารลงท ้อยละ 2   
      โครงการลงทนุจากต่างชาติ 

งการจากต่าง ับกา ิส่วนใหญ โครง ม่ในสัด
ละ 58.8 และ ยายก ุนในสัดส่วนร  41.

แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จํานวน   
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 101 46,262 
โครงการใหม่ 144 39,451 

 
 

   แหล ุนในโครงการที่ได้ร อนุมัติส่วน ก
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์   

่งที่มาของเงินท ับการ ใหญ่มาจา

อันดับที ่ แหล่งที่มา จํานวน 
ครงการ 

เงินลงทนุ 
โ (ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 131 47,504 
2 สหรัฐอเมริกา 9 6,175 
3 เนเธอร์แลนด์ 8 5,420 
4 ฮ่องกง 6 2,803 
5 สิงคโปร์ 13 2,746 

 
 งการ ุนต่างชาติได้รับการอนุม ่วนใหญ ตการ

ุนที่ 2 โครงการ (43,833 าท) รองลงมาคือเขต
การลงทุนที่ 1 จํานวน 66 โครงการ (13,205 ล้านบาท) และเขตส่งเสริม

 
 
 

   โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 69 โครงการ   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.2 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการ
อนุมัติ 

ิ 774 คน 

าคม-มีนาคมปี 2555 มีจํานวน 16 โครงการ ดังนี้ 

โคร ที่นักลงท ัติ ส ่อยู่ในเข
ลงท  จํานวน 129  ล้านบ

การลงทุนที่ 3 จํานวน 50 โครงการ (28,675 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวส่วนมากต้ังอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี และระยอง 

 
 
 
 

 
 

 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในไตรมาสแรกของปีนี้จะก่อให้เกิด
การจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 54,544 คน และ
ต่างชาต

 
  โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการ

อนุมัติในเดือนมกร
โครงการ เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 
ประเภทกิจการ 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
(ไทย,ตา่งชาติอื่นๆ) 

10,642 กิจการขนส่งทางอากาศ 

นิปปอน สตีล กัลวาไนซ่ิง  ผลิตเหล็กทรงแบน 
(ประเทศไทย)จํากัด (ญี่ปุ่น) 

10,343 

พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง  
(ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 

5,974 ผลิต Connector 

ศไทย) 4,431 ผลิต Integrated Circuit โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเท
จํากัด (เนเธอร์แลนด์) 
เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย)  
จํากัด (สหรัฐฯ) 

2,977 ผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร 

  2,830 ผลิต Prepreg (PCB Part) เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน
(ประเทศไทย) จํากัด(ญี่ปุ่น) 
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด 
(มหาชน) (ไทย,ญี่ปุ่น) 

2,540 ผลิต Auto Lamp for  
Eco-Car 

เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 1,240 ผลิต HDD Parts;  Semi-
จํากัด (ฮ่องกง) Finished Product 
เอ็กเซตี้ (ประเทศไทย) จํากัด 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,892 ผลิต Automotive Parts for 
Eco-Car 

อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จํากัด  1,870 l Yarn ผลิต Worsted Woo

อนุมัติ ข้ัน

(มอริเชียส) 
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B

โครงการ เงิ  นลงทนุ
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

แม็กซิม อินทริเก กส์ รดเด็ด โปรดั
(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

1,640 ผลิต IC &

รี่ง

 Wafer Testing 

ยูเนียน ออโตพาร์ทส แมนูแฟคเจอ
จํากัด (ไทย, ญี่ปุ่น) 

1,563 ผลิต Surface Treatment 

ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

1,360 ผลิต Suspension Assembly 
Manufacturing; Inspection   
and Reclaim 

เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท 
คอนโทรล (ไทยแลนด์) จํากัด(ญี่ปุ่น) 

1,310  ผลิต Automotive Air 
Compressor 

คาลิโอ (ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 1,300 ผลิต Electronic และชิ้น
ผลิต Aliphatic

ส่วน 
1,000  Hydrocarbon 

** *
  วันที่ 10 เมษายน 2555 
มือการลงทุนต่างประเทศ 

หมายเหตุ

เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จํากดั 
(ญี่ปุ่น) Resin 

******** ******** 
ข้อมูล ณ

สํานักความร่วม
โทร. 0-2553-8111 ต่อ 6191 

 : สถิติของสาํนักงานฯจะครอบคลมุข้อมูลโคร

              การลงทุนเท่าน้ัน ซ่ึงข้อมูลในข้ันคาํขอสทุธิและข้ันอนุมัต

งการต่างชาติทีม่าขอรับการส่งเสริม 

ิเป็นข้อมูลแสดงความจํานง 

             ที่จะลงทุน เป็นตัวช้ีแนวโน้ม FDI 


