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                สถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
        

จํานวนโครงการ

1,059

1,584

2554(มค.-ธค.)

2555(มค.-ธค.)

มูลค่าเงินลงทุน

396,348

647,972

2554(มค.-ธค.)

2555(มค.-ธค.)

รายเดอืนสะสมป 2555 (มกราคม-ธันวาคม) 
 
 

 
  สถิติการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

          ี 2555 

  49.6 %  

  จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 61.3 

 ครงการลงทุนที่ยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการท่ีมูลค่าไม่เกิน 100

ครงการและปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในปี 
 

      โครงการต่างชาติที่ย่ืนขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 


ในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จํานวนโครงการและปริมาณเงิน
ลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.6 และ 63.5 ตามลําดับ      
                                          ปี 2554          ป

                                                 (มค.-ธค.)        (มค.-ธค.) 
           จํานวนโครงการ                        1059              1,584     
           มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)          396,348          647,972     63.5 % 
 

ของจํานวนโครงการทั้งส้ินท่ียื่นขอส่งเสริม (2,582 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน 
คิดเป็นร้อยละ 43.8 ของปริมาณเงินลงทุนท้ังส้ินท่ียื่นขอส่งเสริม (1,476,622 
ล้านบาท) 
ขนาดของโ    
ล้านบาท จํานวน 831 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999  ล้านบาท 
จํานวน 626 โครงการ และเป็นโครงการขนาดเงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป จํานวน 127 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.5 ร้อยละ 39.5 และ 8.0
ตามลําดับ 

 ทั้งจํานวนโ
2555 ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง  
คิดเป็นร้อยละ 33.6 และ 36.2 ตามลําดับ   

 

            เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
    ปี 2554  ปี 2555 

      ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 72 16,937 85 32,390 
    หมวด 2 40 27,012 34 15,981 
    หมวด 3 63 13,239 80 34,092 
    หมวด 4 367 121,170 532 234,374 
    หมวด 5 200 78,237 289 156,055 
    หมวด 6 117 42,973 228 84,137 
    หมวด 7 200 96,782 336 90,943 

 
  โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม เป็นโครงการขยายและโครงการใหม่

ต่างชาติ  


คิดเป็นร้อยละ 71.1 และ 28.9 ตามลําดับ 

       โครงการลงทนุจาก
       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 1,126 525,060 
โครงการใหม่ 458 122,912 

 

 ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุด 

 
 


รองลงมาคือ ฮ่องกงและเนเธอร์แลนด์ 
อันดับที ่ แหล่งที่มา   จํานวน   

โครงการ 
  เงินลงทุน 

 
  1 ญี่ปุ่น 872 

  (ล้านบาท) ข้ันคําขอสุทธิ 
373,985 

  2 ฮ่องกง 72 52,678 
 3 เนเธอร์แลนด์   44   36,046 
 4 สิงคโปร์   134    27,084 
 5 สหรัฐอเมริกา 

         
รที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการลงทุนที่ 2 

   53    24,705 
   

  โครงกา
จํานวน 922 โครงการ (469,340 ล้านบาท) ในเขตการลงทุนที่ 1 จํานวน 
417 โครงการ (82,664 ล้านบาท) และในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ 3 จํานวน 
245 โครงการ (95,968 ล้านบาท) โดยจังหวัดที่จะมีการจัดต้ังโครงการมาก
ที่สุดคือ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยาและระยอง 

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 2
59%

เขต 1
26%

เขต 3
15%

 
 โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 411 โครงการ   

รจ้างงาน

 
 ญี่ปุ่น : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 872 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 373,985 

 อส่งเสริม 53 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 24,705 

 ื่นขอส่งเสริม 184 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 62,117 

 ส่งเสริม 190 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 

 29      
าน

 ่งเสริม 55 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 6,101 

 ารยื่นขอส่งเสริม 53 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8,849 

  27 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 18,415  

 

คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ยื่นขอส่งเสริม 
 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในรอบปีนี้ จะก่อให้เกิดกา

ภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 269,893 คนและต่างชาติ 5,526 คน 


ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55.7 มูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ 92.9   
 สหรัฐฯ : มีโครงการย่ืนข
ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.9 มูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า 2.2 เท่า  
 ยุโรป : มีโครงการย
ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.9 ส่วนมูลค่า
เงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 1.3 เท่า แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ มาจากเนเธอร์แลนด์ 
สวิตเซอร์แลนด์และเดนมาร์ก 
 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอ
48,493 ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 97.9 มูลค่าเงินลงทุน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.4 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 
 จีน : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม 44 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 12,8
ล้ บาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 8 โครงการ ส่วนมูลค่าเงิน
ลงทุนลดลงร้อยละ 55.0 
 เกาหลีใต้ : มีโครงการย่ืนขอส
ล้านบาท จํานวนโครงการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 41 มูลค่าเงินลงทุน
ลดลงร้อยละ 21.1  
 ไต้หวัน : มีโครงก
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จํานวนโครงการลดลง 1 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 
 อินเดีย : มีโครงการย่ืนขอส่งเสริม
ล้านบาท จํานวนโครงการและปริมาณเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า   
1.1 เท่า และ 4.8 เท่า ตามลําดับ  
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จํานวนโครงการ

904

1,357

2554(มค.-ธค.)

2555(มค.-ธค.)

มูลค่าเงินลงทุน

548,954

278,447
2554(มค.-ธค.)

2555(มค.-ธค.)

จํานวนโครงการ
แยกตามเขตสงเสริมการลงทุน

เขต 2
57%

เขต 1
27%

เขต 3
16%

 

 
 โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีได้รับการอนุมัติในของปี 2555 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2554 จํานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

     ปี 2554         ปี 2555 
                                 (มค.-ธค.)       (มค.-ธค.) 

   50.1 %               
  97.1 % 

  ง
จํานวนโครงการท้ังส้ินที่ได้รับการอนุมัติ (2,262 โครงการ) มูลค่างินลงทุน      

  
ํานวน 747 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999  ล้านบาท 

    
     

กตามประเภทอุตสาหกรรม 
      เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

50.1 และ 97.1 ตามลําดับ  
        
                                        
         
     จํานวนโครงการ                        904             1,357   

มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)         278,447         548,954  
 

 จํานวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 60.0 ขอ

คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของปริมาณเงินลงทุนท้ังส้ินท่ีได้รับการอนุมัติ (983,941 
ล้านบาท) 
 ขนาดของโครงการลงทุนท่ีได้รับการอนุมัติ เป็นโครงการมูลค่าไม่เกิน 100 
ล้านบาท จ
จํานวน 509 โครงการ โครงการขนาดเงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
จํานวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.1 ร้อยละ 37.5 และ 7.4 ตามลําดับ  
ทั้งจํานวนโครงการและปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติในปี 2555
ส่วนใหญเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง  
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 34.9 ตามลําดับ 

 
โครงการต่างชาติทีไ่ด้รับการอนุมัติ แย

ปี 2554 ปี 2555 
    ประเภท   จํานวน 

โครงการ 
 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  จํานวน 
โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

     หมวด 1 64 18,361 69 24,207 
    หมวด 2 31 24,961 31 22,444 
    หมวด 3 62 11,502 69 21,998 
    หมวด 4 300 86,158 452 191,625 
    หมวด 5 180 61,196 261 122,213 
    หมวด 6 101 37,960 183 65,116 
    หมวด 7 166 38,309 292 101,351 

   
 ต่างชาติท ารอนุม ครง ายและโครงการใหม่ 

คิดเป็นร้อยละ 67.5 และ 32.5 ตามลําดับ    

่างชาติ 
แยกตามประเภทโครงการ 

โครงการจาก ี่ได้รับก ัติ เป็นโ การขย

 
      โครงการลงทนุจากต

ประเภท จํานวน   
โครงการ 

เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 916 451,877 
โครงการใหม่ 441 97,077 

 
 

 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจาก

 
 
 

 ข้ันอนุมัติ 
ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และเนเธอร์แลนด์ 

  อันดับที ่       แหล่งที่มา   จํานวน 
  โครงการ 

  เงินลงทุน 
  (ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 761 348,430 
2 สิงคโปร์ 103 19,418 
3 เนเธอร์แลนด์ 36 17,971 
4 สหรัฐอเมริกา 49 17,890 
5 ฮ่องกง 33 12,864 

 
 โครงการท่ีนักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการลงทุน

 
 
 
 

 
 
 
 
   โครงการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 378 โครงการ   

8 ของโครงการต่างชาติทั้งส้ินที่ได้รับการอนุมัติ 
 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในปีนี้ จะก่อให้เกิดการจ้างงาน

ภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 192,210 คน และต่างชาติ 3,845
คน 

  โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการ
อนุมัติในปี 2555 มีจํานวน 101 โครงการ ดังนี้ 


ที่ 2 จํานวน 774 โครงการ (380,776 ล้านบาท) รองลงมาคือเขตการ
ลงทุนที่ 1 จํานวน 369 โครงการ (57,040 ล้านบาท) และเขตส่งเสริม
การลงทุนที่ 3 จํานวน 213 โครงการ (111,138 ล้านบาท) ทั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่จัดต้ังอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยองและ
กรุงเทพมหานคร 

คิดเป็นร้อยละ 27.




โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(ไทย,ตา่งชาติอื่นๆ) 

23,000 กิจการขนส่งทางท่อ 

 บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร ์แมนู 20,569 ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
แฟคเจอริ่ง จํากัด (ญีปุ่่น) (Redial Tire) 
ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(ไทย,ตา่งชาติอื่นๆ) 

16,000 กิจการขนส่งทางท่อ 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
ัด (ไทย,ญี่

14,000 ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
จําก ปุ่น) 
ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์  
(

12,018 ผลิต Flexible Printed 
Circuit Board ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) 10,642 กิจการขนส่งทางอากาศ 
(ไทย,ตา่งชาติอื่นๆ) 
นิปปอน สตีล กัลวาไนซ่ิง  10,343 ผลิตเหล็กทรงแ
(ประเทศไทย)จํากัด (ญี่ปุ่น) 

บน 

ศาล 9,982 ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการนายวีรศักดิ์  โฆษิตไพ
(ไทย,ญี่ปุ่น) อุตสาหกรรม (LAB) 
โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์  9,229 
(ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 

ผลิต Semiconductor 

ัด 6,962 Engine สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จําก
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

ผลิต Gasoline 

พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง  5,974 ผลิต Connector 
(ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 
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B

โครงการ เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

มอร์ 
ี่ปุ่น) 

e 
 

เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเ
จํากัด (ไทย,ญ

5,900 ผลิต Solution Styren
Butadiene Rubber

โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) 
จํากัด (ญี่ปุ่น) 

5,772 ผลิต Digital Camera 

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั (เนเธอร์แลนด์) 

 4,431 ผลิต Integrated Circuit

ฟูไน (ไทยแลนด์)  
(ญี่ปุ่น, ฮ่องกง) 

4,099 ผลิต LCD&LED Television 

เอ็นอีซี โทคิน ส์ 
(ประเทศไทย) จ ) 

ผลิต Cอิเล็กทรอนิก
ํากัด (ญี่ปุ่น

4,027 apacitor 

วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด 
 (ไทย,ญี่ปุ่น) 

4,000 ผลิต Exhaust Manifold 

ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั 
(ญี่ปุ่น) 

3,960 ผลิต Agricultural Tire, 
Solid Tire 

MR.TAKU MIYAZAWA 
(ญี่ปุ่น) 

3,902 ผลิต Plastic Laminated 
to Aluminium Foil 

M CO., LTD. PTT MCC BIOCHE
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

3,687 ผลิต PBS,THF 

MR.AKIHIRO  YAMAO 
(ญี่ปุ่น) 

3,300 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Amino Acid) 

ผลไม้ 
อิชิตัน กรุ๊ป จํากดั 
(ไทย,ไต้หวัน) 

3,173 ผลิตเครื่องดื่มจากพืช ผัก 

PTT MCC BIOCHEM CO., LTD. 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

3,169 ผลิต Bio Succinic Acid 
(BSA) 

อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

3,023 ผลิต Semiconductor 

เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) 
จํากัด (ญี่ปุ่น) 

3,014 ผลิต Metal Parts for 
Automotive Products 

ศไทย)  
ัฐฯ) 

เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเท
จํากัด (สหร

2,977 ผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร 

บางจากปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (ไทย,ต่างชาติอื่นๆ) 

2,892 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย ์

ย,สิงคโปร์,อินเดีย 
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) (ไท
ต่างชาติอื่นๆ 

2,880 ผลิต PET Resin  

เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน  
(ประเทศไทย) จํากัด(ญี่ปุ่น) 

2,830 ผลิต Prepreg (PCB Part) 

ูแฟคเจอริ่ง 2,665 สยาม เด็นโซ่ แมน
จํากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 

ผลิต Gasoline Direct 
Injection Pump 

กระจกไทย อาซาฮี จํากัด 
(มหาชน) (ไทย,ญี่ปุ่น) 

2,565 ผลิต Float Glass 

2,540  for  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด 
(มหาชน) (ไทย,ญี่ปุ่น) 

ผลิต Auto Lamp
Eco-Car 

เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 
(สหรัฐ) 

2,387 ผลิต Potato Chip 
Extruder 

ํากัด   เซเรบอส (ประเทศไทย) จ
(ไทยและต่างชาติอื่นๆ) 

2,385 ผลิต Essence of Chicken

เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
จํากัด (ฮ่องกง) 
 

2,340 ผลิต HDD Parts;  Semi-
Finished Product 

โครงการ เงินลงทนุ 
( ท)ล้านบา  

ประเภทกิจการ 

เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์  
ประเทศไทย จํากัด (ญี่ปุ่น) 

2,319 ผลิต Capacitor 

ิล (ประเทศไทย) 2,280  Shaft;  Connectiฮอนด้า ออโตโมบ
จํากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 

ผลิต Crank n
Rod;  Cam Shaft 

โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) 
จํากัด (ญี่ปุ่น) 

2,218 ผลิต Stamping Parts for 
Automotive 

SIAM NIPPON INDUSTRIAL 
APER CO., LTD. (ไทย,ญี่ปุ่น) 

2,213  
Paper (Hygienic Type) 

ุตสาหกร ัด 
(มหาชน) (ไทย

กิจการ
P

ผลิต Plastic Coated

สวนอ รมโรจนะ จําก
,ญี่ปุ่น) 

2,151 เขตอุตสาหกรรม 

ซีพี-เมจิ จํากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 2,150 ผลิต Milk/Drinking Yoghut 
2,100 กิจการขนส่งทางท่อ ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(ไทย,ตา่งชาติอื่นๆ) 
FUJI ELECTRIC POWER SUPPLY 
(THAILAND) CO (ญี่ปุ่น) 

2,065 ผลิต Electronic Products  
a

์ (ประเทศไทย) จํากดั
nd Accessory 

โตชิบา แคเรียร  
(ญี่ปุ่น,เนเธอร์แลนด์) 

2,050 ผ oner ลิต Air Conditi

มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-้พาร์ท 
 จํากัด (ญี่ปุ่น) 

1,939  ผลิต Car Audio/Stereo  

จํากัด 1,892 ผลิต Automotive Parts for เอ็กเซตี้ (ประเทศไทย) 
(ไทย,ญี่ปุ่น) Eco-Car 
อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จํากัด  
(มอริเชียส) 

1,870 ผลิต Worsted Wool Yarn 

เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,800 ผลิต Aluminium Can 

โตโยต้า ออโต้ เวิคส์ จํากัด 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,739 ผลิต Commuter 

โตโยต้า ออโต้ เวิคส จํากัด 
(ญี่ปุ่น) 

1,739 ผลิตCommuter  
(Toyota Hiace)  

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จํากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,663 ผลิต Stamping Parts for 
Automotive Products 

ักส์ 
) จํากัด (สหรัฐฯ) 

แม็กซิม อินทริเกรดเด็ด โปรด
(ประเทศไทย

1,640 ผลิต IC & Wafer Testing 

โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จํากัด 
(เนเธอร์แลนด์) 

1,567 ผลิต Ophthalmic Plastic 
Lenses 

คเจอริ่ง
ี่ปุ่น) 

tment ยูเนียน ออโตพาร์ทส แมนูแฟ
จํากัด (ไทย, ญ

1,563 ผลิต Surface Trea

อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
(ไทย,ตา่งชาติอื่นๆ) 

1,533 กิจการเขตอุตสาหกรรม 

โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จํากัด 
(เนเธอร์แลนด์) 

1,497 ผลิต Spectacle Lenses 

โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จํากัด 
(เนเธอร์แลนด์) 

1,443 ผลิต Spectacle Lenses 

สยาม โทเซลโล จํากัด 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,400 ผลิต Plastic Film 

อิจิห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
(ญี่ปุ่น) 

1,400 ผลิต Lamp for Automotive 
Door Mirror 

XIN KE YUAN STEEL CO., LTD. 
(ไทย,จีน) 
 

1,370 ผลิต Steel Billet 
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B

โครงการ เงินลงทนุ 
(ล )้านบาท  

ประเภทกิจการ 

ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐฯ) 

1,360 ผลิต Suspension Assembly 
Manufacturing, Inspection   
and Reclaim 

ทีดีเค (ประเทศไทย) จํากัด 
(ญี่ปุ่น) 

1,320 ผลิต HDD Parts 

คิริว (ประเทศไทย) จํากัด 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,312 ผลิต Machined Parts 

็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท 
คอนโทรล (ไท ัด(ญี่ปุ่น)
เอ

ยแลนด์) จําก  
1,310  ผลิต Automotive Air 

Compressor 
ACUSHNET TITLEIST  
(THAILAND) LTD. (เนเธอร์แลนด์) 

1,303 Core Golf Ball 

คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(ญี่ปุ่น) 

1,300 ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง  
(ประเทศไทย) (ญี่ปุ่น) 

1,234 ผลิต CNC Automatic Lathes 

เอ็นทีพีที จํากัด  (ญี่ปุ่น) 1,206 ผลิต Metal Parts 
ไทยโทเรซินเทติคส์ จํากัด  
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,205 ผลิต Nylon Filament Yarn 

1,179 พาหนะ เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์)  
จํากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 

ผลิตชิ้นส่วนยาน

สิชลรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(หมู่เกาะบริติชเวอร์จ้ิน) 

1,178 กิจการโรงแรม 

ร์ 8 ดีเวลลอปเม้นส์ จํากัด 1,164 กิจการโรงแรม 8 โอเวอ
(สิงคโปร์) 
เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด 
(ไทย,สิงคโปร์) 

1,148 ผลิต Radiator 

ไทย)  
ร์) 

เซคซัน เทคโนโลยี (ประเทศ
จํากัด (สิงคโป

1,139 ผลิต HDD component 

อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซนฟู้ดส์  
(ประเทศไทย) (ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,138 ผลิต Fried Chicken 

ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์  
(ประเทศไทย) (ไทย,ญี่ปุ่น) 

or 1,130 ผลิต Refrigerat

เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง  
(ไทยแลนด์) จํากัด (ญี่ปุ่น) 

1,128 ผลิต Constant Velocity  
Joint 

ยนต ์ไดซิน จํากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 1,125 ผลิตชิ้นส่วนยาน
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
(ไทย, ต่างชาติอื่น) 

1,100 กิจการเขตอุตสาหกรรม 

 จํากัด  1,100 ผลิต Sintered Metal  ไทยไฟน์ ซินเตอร์
(ไทย,ญี่ปุ่น) Products 
สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด 
(ญี่ปุ่น,ไทย) 

1,085 ผลิต Lift, Lift Component 

ี่ปุ่น) 
1,069 ผลิต Transistor & Diode โรม อินทิเกรเด็ด ซิสเต็มส์  

(ประเทศไทย) จํากัด (ไทย,ญ
เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากดั 
(เยอรมนี) 

1,040 ผลิต Aseptic Packaging 
Product 

เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จํากดั 
(ญี่ปุ่น) 

1,000 ผลิต Aliphatic Hydrocarbon 
Resin 

 
 

 

โครงการ เงินลงทนุ 
(ล )้านบาท  

ประเภทกิจการ 

ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
(ไทย,ออสเตรเลีย) 

5,350 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
(Natural Gas) 

ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
(ไทย,ออสเตรเลีย) 

4,650 ังงานไฟฟ้า กิจการผลิตพล
(Natural Gas) 

พัฒนาพลังงานลม จํากัด 
(ไทย,ฮ่องกง) 

3,489 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
(พลังงานลม) 

สยามมิชลิน จํากัด  
(สวิสเซอร์แลนด์) 

2 ผลิต Redial Tire ม701 

เจเทคโตะ (ไท ัด ยแลนด์) จําก
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

2,605 ผลิต C   onstant Velocity
Joint 

แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย)จํากัด (ไต้หวัน) 

2,182 ผลิต Redial Tire 

แอดวิคส แมนูแฟคเจอรี่ง(ไทยแลนด)์ 
จํากัด (ญี่ปุ่น) 

2,033 ผลิต Disc Brake Caliper 

แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศ
ไต้หวัน) ไทย) จํากดั (

1,538 ผลิต Redial Tire 

เควายบี สเตียริ่ง(ไทยแลนด์) จํากัด 
(ญี่ปุ่น) 

1,277 ผลิต Hydraulic Pump for 
Coninuously Variable 
Transmission 

ฮิโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง 6,291 ear 
(ประเทศไทย) จํากัด (ญี่ปุ่น) 

ผลิต G

ค ตอร์ไพรส์ าวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเ
(ประเทศไทย)จํากัด (ญี่ปุ่น) 

1,250 ผลิต Motorcycle 

เว (ประเทศไทย)  10,740 ผลิต HDD, HAS, HGA, CGA สเทิร์น ดิจิตอล
จํากัด  (เคย์แมนไอร์แลนด์)  
ฮ เทศไทย) อนด้า ออโตโมบิล (ประ

จํากัด(ญี่ปุ่น) 
4,439 ผลิต Car Assembly (Eco-Car 

Project) 
เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย)  
จํากัด (เคย์แมนไอร์แลนด์) 

3,621 A ผลิต HDD, HAS, HGA, CG

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จํากัด(ญี่ปุ่น) 

2,488 ผลิต Cylinder Block,  
Cylinder Block Parts,  
Cylinder Head 

ฮ ย) 1,613 ผลิต Cylinder Block,  อนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไท
จํากัด(ญี่ปุ่น) Cylinder Head 

MR.JARED ELLIOTT 
(สหรัฐฯ) 

1,980 ผลิต VAE Emulsion 

********** *
ข้ 6 

สํานักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
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