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                สถิติการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 
      รายเดือนสะสมปี 2557 (มกราคม-มถินุายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน          

ปี 2557(มค.-มิย.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวน
โครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 34.2 และ 14.2 ตามล าดับ      

                                                ปี 2556        ปี 2557 
                                             (มค.-มิย.)     (มค.-มิย.) 
           จ านวนโครงการ                    619             407               -34.2 % 
           มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)     278,596        239,099         -14.2 % 
 

  จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 64.2 
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (634 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน 
คิดเป็นร้อยละ 70.9 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม (337,424 
ล้านบาท) 

 ขนาดของโครงการลงทุนที่ยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการที่มูลค่าไม่เกิน 100   
ล้านบาท จ านวน 250 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999  ล้านบาท 
จ านวน 128 โครงการ และเป็นโครงการขนาดเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.4 ร้อยละ 31.4 และ 7.2 
ตามล าดับ 

 จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในครึ่งแรกของปี 2557 ส่วนใหญ่
เป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภค และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 31.2 และ 28.7 ตามล าดับ      
ในด้านของปริมาณเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งคิดเป็นร้อยละ 67.9 
 

          โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
            เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

      ประเภท 
    ปี 2556(มค.-มิย.)  ปี 2557(มค.-มิย.) 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 44 18,066 15 3,013 
    หมวด 2 24 15,519 11 13,456 
    หมวด 3 35 8,570 15 4,983 
    หมวด 4 205 145,722 117 162,422 
    หมวด 5 112 25,198 82 7,058 
    หมวด 6 79 15,227 40 26,100 
    หมวด 7 120 50,294 127 22,067 
     
  โครงการจากต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริม ทั้งในด้านของจ านวนโครงการและ

มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายคิดเป็นร้อยละ 64.6 และ 67.4 
ตามล าดับ 

 
 
 
 

       โครงการลงทุนจากต่างชาติ  
       แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 263 161,284 
โครงการใหม่ 144 77,815 

 
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุด  

รองลงมาคือ ลักเซมเบิร์กและสหรัฐอเมริกา 
อันดับที ่ แหล่งท่ีมา   จ านวน   

โครงการ 
  เงินลงทุน 

   (ล้านบาท) 
1 ญี่ปุ่น 194 80,492 
2 ลักเซมเบิร์ก 3 57,509 
3 สหรัฐอเมริกา 15   36,681 
4 สาธารณรัฐเกาหล ี 21  13,567 
5 จีน 9  9,434 
    

  โครงการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตการลงทุน 2 
จ านวน 213 โครงการ (202,379 ล้านบาท) ในเขตการลงทุน 1 จ านวน
126  โครงการ (13,821 ล้านบาท) และในเขตการลงทุน 3 จ านวน 68 
โครงการ (22,899 ล้านบาท) โดยจังหวัดที่จะมีการตั้งโครงการมากที่สุด
คือ ชลบุร ีกรุงเทพมหานครและระยอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 87 โครงการคิด
เป็นร้อยละ 21.4 ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ยื่นขอส่งเสริม 

 โครงการต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2557 จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 46,053 คนและ
ต่างชาติ 1,591 คน 

 ญี่ปุ่น : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 194 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 80,492 
ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
41.7 และ 56.3 ตามล าดับ 

 สหรัฐฯ : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 15 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 36,681 
ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 53.1 ส่วนมูลค่าเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้น 4.4 เท่า (มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขอส่งเสริมในกิจการผลิต
รถยนต์) 

 ยุโรป : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 61 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 
66,363 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15.3 ส่วน
มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2.3 เท่า  โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก
ลักเซมเบิร์กที่ยื่นขอส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานพาหนะ 

 อาเซียน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 43 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 
7,448 ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 33.8 และ 74.4 ตามล าดับ แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร ์

 จีน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 9 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,434      
ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 43.7 ส่วนมูลค่าเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 (มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขอส่งเสริมในกิจการ
ผลิตเหลก็แผ่นรีดร้อนและกิจการผลิตรถยนต์) 

 สาธารณรัฐเกาหลี : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 21 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 13,567 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.0 
ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 9.4 เท่า (มีโครงการขนาดใหญ่ยื่นขอส่งเสริมใน
กิจการผลิตโทรทัศน์สแีละกิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย)   

 ไต้หวัน : มีโครงการยื่นขอส่งเสริม 15 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,327 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จ านวนโครงการและมูลค่าเงิน
ลงทุนลดลงร้อยละ 50.0 และ 74.5 ตามล าดับ  

ข้ันค าขอสทุธิ 
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 อิน เดี ย  : มี โครงการยื่ นขอส่ งเสริม  6 โครงการ มูล ค่า เงินลงทุน            
524 ล้านบาท จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนลดลงจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 45.4 และ 19.4 ตามล าดับ   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ ได้รับการอนุมัติในปี 2557      
(มค.-มิย.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวนโครงการ
และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 38.4 และ 41.5 ตามล าดับ 
                                           ปี 2556         ปี 2557 
                                          (มค.-มิย.)      (มค.-มิย.) 

     จ านวนโครงการ                             674              415      -38.4 %                
มูลค่าเงินลงทุน(ล้านบาท)              260,004        151,982     -41.5 % 

 
   จ านวนโครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 55.3 ของ

จ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (750 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุน   
คิดเป็นร้อยละ 80.6 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ (188,555   
ล้านบาท) 

   ขนาดของโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติ เป็นโครงการมูลค่าไม่เกิน 100 
ล้านบาท จ านวน 276 โครงการ เป็นโครงการขนาด 100-999 ล้านบาท 
จ านวน 127 โครงการและเป็นโครงการขนาดเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.5 ร้อยละ 30.6 และ 2.9
ตามล าดับ  

   จ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับอนุมัติใน 6 เดือนแรก
ของปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์
ขนส่งคิดเป็นร้อยละ 37.6 และ 74.7 ตามล าดับ 
 

โครงการต่างชาติที่ได้รบัการอนุมัต ิแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
      เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า 

    ประเภท 
ปี 2556(มค.-มิย.) ปี 2557(มค.-มิย.) 

  จ านวน 
 โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

  จ านวน 
 โครงการ 

 เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

    หมวด 1 39 13,186 13 1,503 
    หมวด 2 11 2,922 9 11,144 
    หมวด 3 36 10,399 18 1,338 
    หมวด 4 202 79,541 156 113,540 
    หมวด 5 135 65,840 68 5,526 
    หมวด 6 117 38,919 40 4,211 
    หมวด 7 134 49,197 111 14,720 

   
 โครงการจากต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ ในด้านของจ านวนโครงการและมูลค่า

เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการขยายโครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.5 และ 68.5 
ตามล าดับ    

 
 

      โครงการลงทุนจากต่างชาต ิ
แยกตามประเภทโครงการ 

ประเภท จ านวน   
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

โครงการขยาย 243 104,168 
โครงการใหม่ 172 47,814 

 
 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่มาจาก

ประเทศญี่ปุ่น จีนและสาธารณรัฐเกาหลี 
  อันดับที่       แหล่งที่มา   จ านวน 

  โครงการ 
  เงินลงทุน 
  (ล้านบาท) 

1 ญี่ปุ่น 201 78,857 
2 จีน 20 21,094 
3 สาธารณรัฐเกาหล ี 19 11,027 
4 ฮ่องกง 15 9,650 
5 อิตาลี 5 9,096 
    

 โครงการที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการอนุมัติ อยู่ในเขตการลงทุน 2 
จ านวน 229 โครงการ (86,502 ล้านบาท) รองลงมาคือเขตการลงทุน 1 
จ านวน 133 โครงการ (61,480 ล้านบาท) และเขตการลงทุน 3 จ านวน 
53 โครงการ (4,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานครและระยอง 

 
 

 
  
 
                   
 
 
  โครงการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจ านวน 85 โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของโครงการต่างชาติทั้งสิ้นที่ได้รับการอนุมัติ 
 โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติใน 6 เดือนแรกของปีนี้ จะก่อให้เกิด

การจ้างงานภายในประเทศ แยกเป็นแรงงานไทย 34,080 คน และ
ต่างชาติ 1,681 คน 

  โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ได้รับการ
อนุมัติในเดือน มค.-มิย. ปี 2557  มีจ านวน 12 โครงการ คือ 

โครงการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 

51,523.0 ผลิตรถยนต ์Pick Up 
(Package) 

แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 
จ ากัด (จนี) 

18,860.3 ผลิต Radial Tire 

โพสโค โคท้เตน้ สตีล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (สาธารณรฐัเกาหลี) 

10,014.2 ผลิตเหล็กทรงแบน 

เอสเอไอซี มอเตอร-์ซีพี จ ากัด 
(ไทย, ฮ่องกง) 

9,200.0 ผลิต Car Assembly 

Mr. Pietro Alessandro 
(ไทย,อิตาลี) 

9,000.0 ผลิต Car Tire 

Mr. Chris Schroor 
(ไทย, ออสเตรเลีย) 

6,900.0 กิจการ DATA Center 

โทเพร (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ญี่ปุ่น) 

2,753.0 ผลิต Metal Parts for 
Automotive Product 

MR.MARIO D'ANGELO 
(สหรัฐอเมรกิา) 

2,407.0 กจิการสถานฝกึฝนวิชาชีพ 

เอสอีไอ ไทย อเิล็คทริค คอนดัค
เตอร์ จ ากัด (ญี่ปุ่น) 

1,712.6 ผลิต Aluminum Electric 
Wire and Cable 

ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,450.0 ผลิต Metal Parts for 
Automotive Product 

ข้ันอนมุัติ 
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โครงการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ประเภทกิจการ 

บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ ากดั 
(ไทย,ญี่ปุ่น) 

1,450.0 ผลิต Steel Cord 
Conveyor 

คาทูน นาท ีเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (สิงคโปร์
,เบลเยี่ยม) 

1,291.9 กิจการศนูย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบที่
ทันสมัย (IDC) 

 
ข้อมูล ณ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
โทร. 0-2553-8336 

หมายเหตุ :1) สถิติของส านักงานฯจะครอบคลุมข้อมูลโครงการต่างชาติท่ีมาขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
                 เท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลในข้ันค าขอสุทธิและข้ันอนุมัติเป็นข้อมูลแสดงความจ านงท่ีจะลงทุน เป็นตัว 
                 ช้ีแนวโน้ม FDI 
              2) สถิติข้ันค าขอสุทธิ คือ ค าขอฯในแต่ละปีท่ีหักโครงการท่ีคืนค าขอฯ จนถึงวันประมวลผล 


