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                สถิติการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 
        รายเดือนสะสมปี 2556 (มกราคม-ธันวาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถิติการยื่นขอสงเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในป 2556 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวนโครงการและมูลคา
เงินลงทุนลดลงรอยละ 28.5 และ 19.0 ตามลําดับ      

                                                    ป 2555           ป 2556 
                                                 (มค.-ธค.)        (มค.-ธค.) 
           จํานวนโครงการ                       1,584              1,132     -28.5 % 
           มูลคาเงินลงทุน(ลานบาท)          647,974          524,768    -19.0 % 
 

  จํานวนโครงการจากตางชาติที่ยื่นขอสงเสริมการลงทุนคิดเปนรอยละ 50.6 
ของจํานวนโครงการทั้งสิ้นที่ยื่นขอสงเสริม (2,237 โครงการ) มูลคาเงินลงทุน 
คิดเปนรอยละ 47.3 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่นขอสงเสริม (1,110,366 
ลานบาท) 

 ขนาดของโครงการลงทุนที่ยื่นขอสงเสริมเปนโครงการที่มูลคาไมเกิน 100   
ลานบาท จํานวน 689 โครงการ เปนโครงการขนาด 100-999  ลานบาท 
จํานวน 365 โครงการ และเปนโครงการขนาดเงินลงทุนตั้งแต 1,000 ลาน
บาทขึ้นไป จํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 60.9 รอยละ 32.2 และ 6.9
ตามลําดับ 

 จํานวนโครงการและปริมาณเงินลงทุนจากตางชาติที่ยื่นขอสงเสริมในป 2556 
สวนใหญอยูในกิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง     
คิดเปนรอยละ 33.4 และ 47.2 ตามลําดับ   
      โครงการตางชาติที่ยื่นขอสงเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

            เปรียบเทียบกับปกอนหนา 
    ป 2555(มค.-ธค.)  ป 2556(มค.-ธค.) 

      ประเภท จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

    หมวด 1 85 32,390 64 24,014 
    หมวด 2 34 15,981 28 36,998 
    หมวด 3 80 34,092 59 10,566 
    หมวด 4 532 234,374 378 247,996 
    หมวด 5 289 156,055 207 90,046 
    หมวด 6 228 84,137 124 23,352 
    หมวด 7 336 90,943 272 91,796 
  โครงการจากตางชาติที่ยื่นขอสงเสริม ทั้งในดานของจํานวนโครงการและ

มูลคาเงินลงทุนสวนใหญเปนโครงการขยายคิดเปนรอยละ 59.3 และ 85.7 
ตามลําดับ 

       โครงการลงทุนจากตางชาติ  
       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จํานวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

โครงการขยาย 671 449,990 
โครงการใหม 461 74,778 

 ญี่ปุนเปนประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอสงเสริมสูงที่สุด 
รองลงมาคือ จีนและมาเลเซีย 
อันดับที่ แหลงที่มา   จํานวน   

โครงการ 
  เงินลงทุน 

   (ลานบาท) 
1 ญี่ปุน 562 282,848 
2 จีน 45 42,530 
3 มาเลเซีย  35   29,190 
4 สิงคโปร   93   22,781 
5 ฮองกง   39   20,181 

 
  โครงการที่นักลงทุนตางชาติยื่นขอฯ สวนใหญอยูในเขตการลงทุนที่ 2 

จํานวน 586 โครงการ (255,398 ลานบาท) ในเขตการลงทุนที่ 1 จํานวน 
366 โครงการ (107,996 ลานบาท) และในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 3 
จํานวน 180 โครงการ (161,374 ลานบาท) โดยจังหวัดที่จะมีการจัดตั้ง
โครงการมากที่สุดคือ ชลบุร ีกรุงเทพมหานครและระยอง 

 
 โครงการผลิตเพื่อการสงออกรอยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 224 โครงการ     

คิดเปนรอยละ 19.8 ของโครงการตางชาตทิั้งสิ้นที่ยื่นขอสงเสริม 
 โครงการตางชาติที่ยื่นขอสงเสริมในป 2556 จะกอใหเกิดการจางงาน

ภายในประเทศ แยกเปนแรงงานไทย 126,456 คนและตางชาติ 4,572 คน 
 
 ญี่ปุน : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 562 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 282,848

ลานบาท จํานวนโครงการและมูลคาเงินลงทุนลดลงจากปกอนหนารอยละ 
35.5 และ 24.4 ตามลําดับ 

 สหรัฐฯ : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 55 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 11,621 
ลานบาท จํานวนโครงการเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 3.8 สวนมูลคาเงิน
ลงทุนลดลงรอยละ 52.9 (มีโครงการสัญชาติสหรัฐฯบางสวนยื่นขอสงเสริม 
โดยมีแหลงเงินทุนผานมาจากหมูเกาะเคยแมน) 

 ยุโรป : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 146 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 36,999
ลานบาท จํานวนโครงการและมูลคาเงินลงทุนลดลงจากปกอนหนารอยละ 
20.6 และ 40.4 ตามลําดับ แหลงเงินทุนสวนใหญมาจากเนเธอรแลนด 

 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 135 โครงการ มูลคาเงินลงทุนรวม 
54,535 ลานบาท จํานวนโครงการลดลงจากปกอนหนารอยละ 28.9     
สวนมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 แหลงเงินทุนสวนใหญมาจาก
มาเลเซียและสิงคโปร 

 จีน : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 45 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 42,530      
ลานบาท จํานวนโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 สวนมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 
2.3 เทา จากปกอนหนา (มีโครงการขนาดใหญยื่นขอสงเสริมในกิจการผลิต
ชิ้นสวนยานพาหนะ ชิ้นสวน/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และกิจการผลิต
พลังงานไฟฟา) 

 เกาหลีใต : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 46 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 3,944 
ลานบาท จํานวนโครงการและมูลคาเงินลงทุนลดลงจากปกอนหนารอยละ 
16.4 และ  35.3 ตามลําดับ   

 ไตหวัน : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 53 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 6,994
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา จํานวนโครงการเทาเดิมสวนมูลคา
เงินลงทุนลดลงรอยละ 21.0 

 อินเดีย : มีโครงการยื่นขอสงเสริม 17 โครงการ มูลคาเงินลงทุน            
5,296 ลานบาท จํานวนโครงการและมูลคาเงินลงทุนลดลงจากปกอนหนา
รอยละ 37.0 และ 71.2 ตามลําดับ 

 
 

ขั�นคาํขอสทุธิ 
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 โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ไดรับการอนุมัติในป 2556 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2555 ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวนโครงการและมูลคาเงิน
ลงทุนลดลงรอยละ 9.8 และ 12.7 ตามลําดับ 
                                        ป 2555        ป 2556 
                                       (มค.-ธค.)       (มค.-ธค.) 

     จํานวนโครงการ                        1,357           1,224      - 9.8%                
มูลคาเงินลงทุน(ลานบาท)           548,954       478,927   -12.7 % 

 
   จํานวนโครงการจากตางชาติที่ไดรับการอนุมัติคิดเปนรอยละ 60.7 ของ

จํานวนโครงการทั้งสิ้นที่ไดรับการอนุมัติ (2,015 โครงการ) มูลคาเงินลงทุน      
คิดเปนรอยละ 46.7 ของปริมาณเงินลงทุนทั้ งสิ้นที่ ไดรับการอนุมัต ิ
(1,026,030 ลานบาท) 

   ขนาดของโครงการลงทุนที่ไดรับการอนุมัติ เปนโครงการมูลคาไมเกิน 100 
ลานบาท จํานวน 702 โครงการ เปนโครงการขนาด 100-999  ลานบาท 
จํานวน 439 โครงการ โครงการขนาดเงินลงทุนตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป 
จํานวน 83 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.3 รอยละ 35.9 และ 6.8 ตามลําดับ  

   จํานวนโครงการและมูลคาเงินลงทุนจากตางชาติที่ไดรับอนุมัติในป 2556    
สวนใหญเปนกิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสงคิดเปน
รอยละ 33.5 และ 42.4 ตามลําดับ 

โครงการตางชาติที่ไดรบัการอนุมัต ิแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
      เปรยีบเทยีบกบัปกอนหนา 

ป 2555(มค.-ธค.) ป 2556(มค.-ธค.) 
    ประเภท   จํานวน 

 โครงการ 
 เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

  จํานวน 
 โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

    หมวด 1 69 24,207 61 25,662 
    หมวด 2 31 22,444 26 32,103 
    หมวด 3 69 21,998 67 17,377 
    หมวด 4 452 191,625 410 203,097 
    หมวด 5 261 122,213 241 83,583 
    หมวด 6 183 65,116 169 51,403 
    หมวด 7 292 101,351 250 65,702 

   
 โครงการจากตางชาติที่ไดรับการอนุมัติ ในดานของจํานวนโครงการและมูลคา

เงินลงทุนสวนใหญมาจากการขยายโครงการ คิดเปนรอยละ 64.8 และ 81.3 
ตามลําดับ    

      โครงการลงทุนจากตางชาต ิ
แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จํานวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

โครงการขยาย 793 389,390 
โครงการใหม 431 89,537 

 

 แหลงที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ไดรับการอนุมัติสวนใหญมาจาก
ประเทศญี่ปุน ฮองกงและเนเธอรแลนด 

  อันดับที่       แหลงที่มา   จํานวน 
  โครงการ 

  เงินลงทุน 
  (ลานบาท) 

1 ญี่ปุน 686 290,491 
2 ฮองกง 51 38,610 
3 เนเธอรแลนด 25 33,147 
4 มาเลเซีย 33 21,407 
5 สิงคโปร 84 20,039 

 โครงการที่นักลงทุนตางชาติไดรับการอนุมัติ อยูในเขตการลงทุนที่ 2 
จํานวน 682 โครงการ (296,785 ลานบาท) รองลงมาคือเขตการลงทุนที่ 
1 จํานวน 375 โครงการ (72,358 ลานบาท) และเขตสงเสริมการลงทุนที่ 
3 จํานวน 167 โครงการ (109,784 ลานบาท) ทั้งนี้ โครงการดังกลาว
สวนใหญจัดตั้งอยูในเขตจังหวัดชลบุรี ระยองและกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
  
 
                   
 
 
   โครงการผลิตเพื่อการสงออกรอยละ 80 ขึ้นไป มีจํานวน 294 โครงการ   

คิดเปนรอยละ 24.0 ของโครงการตางชาติทั้งส้ินที่ไดรับการอนุมัติ 
 โครงการตางชาติที่ไดรับการอนุมัติในปนี้ จะกอใหเกิดการจางงาน

ภายในประเทศ แยกเปนแรงงานไทย 165,269 คน และตางชาติ 3,736 
คน 

  โครงการขนาดใหญ (เงินลงทุนตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป) ที่ไดรับการ
อนุมัติในป 2556  มีจํานวน 83 โครงการ ดังนี ้

โครงการ เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

ประเภทกิจการ 

นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด (ไทย,ญี่ปุน) 

  15,000  ผลิตรถ Pick Up 

อพอลโล ไทรส (ประเทศไทย) 

จํากัด (ไทย,เนเธอรแลนด) 

  14,735  ผลิต Redial Tire 

ไทยแอรเอเชีย จํากัด 

(ไทย,มาเลเซีย) 

  14,360  กิจการขนสงทางอากาศ 

นิคอน (ประเทศไทย) จํากดั 

(ญี่ปุน) 

  12,252  ผลิต Digital Camera, 

Lens, Semi-Products for 

Optical Products 

MAZDA POWERTRAIN 

MANUFACTURING 

(THAILAND) (ญี่ปุน) 

  11,284  ผลิต Automatic 

Transmission 

พูแรค (ประเทศไทย) จํากัด 

(เนเธอรแลนด) 

    5,555  ผลิต Lactic Acid 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั 

(มหาชน) (ไทย,ตางชาติอื่นๆ) 

    5,520  ผลิต Purified Hydrogen 

เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร

ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) (ญี่ปุน) 

    4,607  ผลิตชิ้นสวน/อุปกรณ

อิเลก็ทรอนิกส  

กรีโนเวชั่น เพาเวอร จํากัด 

(ฮองกง) 

    4,552  กิจการผลิตพลงังานไฟฟา

จากพลังงานลม 

เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ฮองกง) 

    4,500 ผลิต HDD Parts 

เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร

ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) (ญี่ปุน) 

    4,325  ผลิตชิ้นสวน/อุปกรณ

อิเลก็ทรอนิกส 

ขั�นอนมุัติ 

เขต 1

30%

เขต 2

56%

เขต 3

14%
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โครงการ เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

ประเภทกิจการ 

แบ็กซเตอร เมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (สวิส) 

    3,661  ผลิต CAPD 

มิ้นท ออโตโมบิล พารท 

(ประเทศไทย) จํากัด (ฮองกง) 

    3,200  ผลิต Surface Treatment, 

Plastic Parts for 

Automotive Products 

สยามทรัค เรเดียล จํากัด 

(ไทย,ฮองกง) 

    3,192  ผลิต Redial Tire 

เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร

ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) (ญี่ปุน) 

    2,328  ผลิต PCBA for HDD 

MR.YOSHIHISA KAWAHARA 

(ญี่ปุน) 

    2,309  ผลิต Meta-Aramid 

Staple Fiber 

เวลแพค อินโนเวชัน่ จํากัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

    1,660  ผลิต Storage 

อั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (เนเธอรแลนด) 

    1,155  ผลิตสี Coated Colour 

ดีดีเค (ประเทศไทย) จํากัด 

(ญี่ปุน) 

    1,120 ผลิต Electronic Part 

MR.IGNATIUS LOH KEAN 

LOY (ฮองกง) 

    1,084  ผลิต Electronic Parts 

Automotive Product 

เบนชมารค อิเลคทรอนิคส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

(เนเธอรแลนด) 

    1,056 ผลิต PCBA and 

Electronic Products 

วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ  

(ไทยแลนด) จํากดั (ญี่ปุน) 

    1,045 ผลิต Stamping Parts 

ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด 

(แคนาดา) 

3,106 ผลิต PCBA for 

Electronics Products 

สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

(สหรัฐฯ) 

3,068 ผลิต IC 

 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั 

(มหาชน) (ไทย ตางชาติอื่นๆ) 

2,289 ผลิต Paraxylene 

Benzene etc. 

เอเพก็ซ เซอรคิต (ไทยแลนด) 

จํากัด (ไตหวัน) 

2,199 ผลิต Multi Layer Printed 

PCB 

ยูเอ็มซี อเิล็คทรอนกิส (ประเทศ

ไทย) จํากดั (ญี่ปุน) 

1,900 ผลิต PCBA 

CITIZEN SEIMITSU 

(THAILAND) CO., LTD. (ญี่ปุน) 

1,600 ผลิต Metal Parts 

แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 

จํากัด (ญี่ปุน) 

1,580 ผลิต PCB 

ไทยโทเรซินเทติคส จํากัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

1,407 ผลิต Nylon Filament 

Yarn 

โตไก รับเบอร เคมิคัล แอนด 

พลาสติก โปรดักส(จํากัด) (ญี่ปุน) 

1,089 ผลิต Electronic Part 

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด (หมูเกาะเคยแมน) 

1,004 ผลิต Head Stack 

Assembly 

ที ซี เอฟ จี คอมเพรสเซอร 

(ประเทศไทย) จํากัด (ไทย,ญี่ปุน) 

1,416 ผลิต Compressor for Air 

Conditioner 

ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด) จํากัด 

(ญี่ปุน) 

2,243 ผลิต Plastic Parts for 

Indus. Goods 

 

 
โครงการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 
ประเภทกิจการ 

น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

(ไทย,ตางชาติอื่นๆ) 

    1,235  กิจการผลิตน้ําประปา 

สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) (ไทย,ฮองกง) 

    13,710 กิจการขนสงทางอากาศ 

บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟค 

เทคนิคอล เซ็นเตอร  (สิงคโปร) 

    1,543  กิจการสํานักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค (ROH) 

สยาม ควอลิตี้ สตารช จํากัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

    1,250  ผลิต Topioca & Modified 

Starch 

แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน) (ตางชาติอืน่ๆ) 

    2,179 ผลิต Suspension for 

Hard Disk Drive 

เอพีซีบี อเิลคทรอนิคส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ซามัว) 

    2,081 ผลิต PCB (Printed Circuit 

Board) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด 

(มหาชน) (ตางชาติอื่นๆ) 

    2,030 กิจการเขตอุตสาหกรรม 

นายเกียรต ิกิตติกุลเสรีคํา 

(ไทย,สิงคโปร) 

    1,715 ผลิต Block Rubber & 

Compound Rubber 

ฟาบริเนท จํากัด 

 (ไทย,หมูเกาะเคยแมน) 

    1,021 ผลิต Electronic 

Components & Modules 

for Telecom & Automotive 

ฟุรุคาวา-สกาย อลูมนิัม 

(ประเทศไทย) จํากัด 

(ญี่ปุน) 

19,720  ผลิต Aluminium Slab 

and Billet;  Aluminium 

Sheet and Coil 

ยูนิ. ชารม (ประเทศไทย) จํากดั 

(ไทย,ญี่ปุน) 

2,673 ผลิต Baby Diaper;  Paper 

Diaper;  Sanitary Napkin 

ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศ

ไทย) จํากดั (หมูเกาะเคยแมน) 

2,663 ผลิต Wire Rod;  Steel 

Wire;  Bolt, Nut, Screw 

ทีพีไอ โพลนี จํากัด (มหาชน) 

(ไทย,ตางชาติอื่นๆ) 

2,464 ผลิต Advanced Ceramics 

กรนีรีเวอร พาเนล (ประเทศไทย) 

จํากัด (ไตหวัน) 

1,800 ผลิต Particle Board 

อีซูซุเอน็ยิ่น แมนแูฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย  

(ไทย,สิงคโปร,ญี่ปุน) 

1,778 ผลิต Diesel Engine 

อนโดะ ชนิโช (ไทยแลนด) จํากัด 

(ญี่ปุน) 

1,722 ผลิต Gear Block 

MR.SANGAM  SHAHI 

(ญี่ปุน) 

1,634 ผลิต Polyester Fiber 

จี-เทคคุโตะ อีสเทิรน จาํกัด 

(ญี่ปุน) 

1,600 ผลิต Stamping Parts for 

Automotive Products 

MR.HIROKI  FUJII 

(ญี่ปุน) 

1,600 ผลิต Aluminium 

Automotive Parts 

MR.MOTOHIKO SUZUKI 

(ญี่ปุน) 

1,400 ผลิต Stamping Parts for 

Automotive Products 

เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 1,380 ผลิต Forging Parts 

ฮอนดา เอน็จิเนียริ่ง เอเชี่ยน 

จํากัด (ญี่ปุน) 

1,300 ผลิต Mould & Die;  

Mould & Die Parts;  Jig 

& Fixture etc. 

มาบตาพุด สเปเชียลตี ้เคมิคอลส 

จํากัด (ญี่ปุน) 

1,700 ผลิต Chlorinated 

Polyvinyl Chloride Resin 

(CPVC Resin) 
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โครงการ เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

ประเภทกิจการ 

MRS.WANG XINHUI 

(ไทย, จีน) 

1,000 ผลิต Carbon Power 

Sulfur Coated Slow 

Release Fertilizer;  

Carbon Power MU 

Compound Fertilizer;  

Carbon Power Slow 

Release Bulk Blending 

Fertilizer 

สยามโตโยตา อุตสาหกรรม 

จํากัด (ไทย,ญี่ปุน) 

17,730 ผลิต Diesel Engine;  

Cylinder Block;  

Cylinder Head;  Crank 

Shaft;  Cam Shaft 

ดิจิทอล พอรท เอเชีย จํากัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

1,149 กิจการเขต Data Center 

ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดกัส 

จํากัด (มหาชน)  

(ไทย,ญี่ปุน,จีน,ตางชาตอิื่นๆ) 

1,692 ผลิตหรือถนอมอาหารพรอม

รับประทาน หรอือาหารกึง่

พรอมรับประทาน 

ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดกัส 

จํากัด (มหาชน) 

(ไทย,ญี่ปุน,จีน,ตางชาตอิื่นๆ) 

1,397 ผลิตหรือถนอมอาหารจาก

สัตว 

ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส 

นครราชสีมา (สาธารณรฐัเกาหลี) 

   1,128 ผลิต Motor for Hard Disk 

Drive 

ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ไทย, ญี่ปุน) 

33,248 ผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 

ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) (ญี่ปุน) 

7,448 ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

โรจนะเพาเวอร จํากัด 

(ไทย,เนเธอรแลนด,ญี่ปุน) 

5,600 กิจการผลิตพลงังานไฟฟา 

สยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

5,197 ผลิต Gasoline Engine for 

Eco Car 

มิตซูบิชิ เทอรโบชารจเจอร 

เอเซีย จํากัด (ญี่ปุน) 

5,100 ผลิต Turbocharger 

พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จํากัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

3,240 ผลิต Bio-Butanediol 

สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

2,292 ผลิต Electric Wire 

ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด 

(สหรัฐอเมรกิา) 

2,170 ผลิต Polyether Polyol 

อีซูซุเอน็ยิ่น แมนแูฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด  

(ไทย,สิงคโปร,ญี่ปุน) 

2,000 ผลิต Diesel Engine 

ไบโอลา ฟูเอลส จํากัด 

(มาเลเซีย, บริติชเวอรจิน้) 

1,830 ผลิต Bio Diesel 

มูซาชิออโตพารท จาํกัด 

(ไทย,ญี่ปุน) 

1,500 ผลิต Gear parts 

อาอิชิ อินเตอรเนชัน่แนล (ไทย

แลนด) จํากัด (ญี่ปุน) 

1,451 ผลิต Forging Parts & 

Machining 

ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง 

จํากัด (ญี่ปุน) 

 

1,410 Rear Axle Housing 

โครงการ เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

ประเภทกิจการ 

สยาม เคียวซัน เด็นโซ จํากดั 

(ญี่ปุน) 

1,287 ผลิต Automotive Parts 

เอสอีไอ ไทย อเิล็คทริค คอนดัค

เตอร จํากัด (ญี่ปุน) 

1,250 ผลิต Copper Wire Rod 

ยาสุนากะ (ประเทศไทย) จํากัด 

(ญี่ปุน) 

1,200 ผลิต Connecting Rod 

เดอะ ลักซซูรี ่ภูเก็ต จํากัด 

(ฮองกง) 

1,165 กิจการโรงแรม 

โชนัน ยูนเิทค (ประเทศไทย) 

จํากัด (ญี่ปุน,สิงคโปร) 

1,030 ผลิต Meal Parts for 

Automotive Product 

ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ญี่ปุน) 

1,000 ผลิต Multi Function 

Digital Machine (MDM) 

เดอะ บีช เรสซิเดนเซส จํากัด 

(ฮองกง) 

1,382 กิจการโรงแรม 

 
 

ขอมูล ณ  วนัที ่7 มกราคม  2557 
กองความรวมมอืการลงทุนตางประเทศ 

โทร. 0-2553-8111 ตอ 6191 
หมายเหต ุ:1) สถิติของสํานักงานฯจะครอบคลุมขอมูลโครงการตางชาติที่มาขอรับการสงเสริม 
                การลงทุนเทานั้น ซึ่งขอมูลในขั้นคําขอสุทธิและขั้นอนุมัติเปนขอมูลแสดง 
                ความจํานงที่จะลงทุน เปนตัวชี้แนวโนม FDI 
            2) สถิติข้ันคําขอสุทธิ คือ คําขอฯในแตละปที่หักโครงการที่คืนคําขอฯ จนถึงวัน 
               ประมวลผล 


