
วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 

เจโทร กรุงเทพ 

 

ผลการส ารวจแนวโน้มการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญีปุ่่ นในประเทศไทย  

  ปี พ.ศ. 2557 

~ บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นจ านวน 4,567  บริษัท ได้รับการยนืยนัสถานะการประกอบธุรกจิในประเทศไทย ~ 

1. วตัถุประสงค์การส ารวจ 

จากสภาวะการเขา้มาลงทุนของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย  ทางองคก์รส่งเสริมเอสเอม็อีและนวตักรรม
ภูมิภาคประเทศญ่ีปุ่น (Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan) ได้
ด าเนินการส ารวจ  “แนวโนม้การลงทุนของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551”  (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “การ
ส ารวจในคร้ังก่อนหนา้ 1 ”) ซ่ึงพบการเปล่ียนแปลงของสภาวะการเขา้มาลงทุนของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มการลงทุนทั้งภายใน และภายนอกประเทศไทย  อีกทั้งพบวา่
จ านวนของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นท่ีถอนการลงทุนออกจากประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ี
มีความรุนแรง    ในคร้ังน้ี องคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร) จึงไดด้ าเนินการส ารวจสภาวะการ
เขา้มาลงทุนของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นดงักล่าวในประเทศไทยอีกคร้ังภายหลงัการส ารวจเม่ือหกปีท่ีแลว้   โดยอา้งอิง
ตามการเปล่ียนแปลงดา้นสภาวะแวดลอ้มดงักล่าว 

  

2. สาระส าคญัของผลการส ารวจ 

 จ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นท่ีได้รับการตรวจสอบยืนยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้ งส้ิน 
จ านวน  4,567 บริษทั เพ่ิมข้ึน  683 บริษทั เม่ือเปรียบเทียบกบัการส ารวจในคร้ังก่อนหนา้เม่ือหกปีท่ีแลว้ 

 เม่ือพิจารณาถึงแนวโนม้การปล่ียนแปลงของสภาวะการเขา้มาลงทุนเม่ือเร็วๆ น้ี พบวา่; 
 จ านวนบริษทัท่ีเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการบริการมีจ านวนมากกวา่อุตสาหกรรมการผลิต 
 จ านวนบริษทัท่ีเขา้มาลงทุน ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มมากกวา่บริษทัขนาดใหญ่ 

 

3. วธีิการส ารวจ 

(1) เป้าหมายการส ารวจ : บริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น2 จ านวนทั้งส้ิน  8,890 บริษทัซ่ึงไดจ้ดทะเบียนธุรกิจตามฐานขอ้มูล  
ซ่ึงดูแลรับผิดชอบโดยกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย  (ข้อมลู ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557) 

(2) วธีิการส ารวจ: ส่งแบบส ารวจความคิดเห็น  และสมัภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางโทรศพัท ์ 
(ระยะเวลาการส ารวจระหว่างวนัท่ี  6 มกราคม ~ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
 

                                                           
1  ด  าเนินการโดยองคก์รส่งเสริมเอสเอม็อีและนวตักรรมภมูิภาคประเทศญ่ีปุ่น 

(1) เป้าหมายการส ารวจ : บริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นจ านวน 6,773 บริษทั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนธุรกิจตามฐานขอ้มลู  ซ่ึงดูแลรับผดิชอบโดยกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย (ขอ้มลู ณ เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2551)  

(2) วิธีการส ารวจ:  ส่งแบบส ารวจความคิดเห็น  และสมัภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางโทรศพัท ์ (ระยะเวลาการส ารวจระหว่างวนัท่ี  4 กุมภาพนัธ ์~ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2551) 
2
  นิติบุคคลไทยท่ีมีบริษทัญ่ีปุ่นร่วมทุน หรือนกัลงทุนญ่ีปุ่นถือหุน้ในสดัส่วนตั้งแต่ ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
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4. ผลการส ารวจ 

(1) จ านวนบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นในประเทศไทย  เมือ่พจิารณาตามประเภทอุตสาหกรรม  (อ้างอิงตารางท่ี 1) 

จ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการตรวจสอบยนืยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้งส้ิน จ านวน 
4,567 บริษทั เพ่ิมข้ึน 683 บริษทั  เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการตรวจสอบยืนยนัสถานะการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จ านวน  3,884  บริษทั  ในการส ารวจเม่ือหกปีท่ีแลว้ (พ.ศ.2551)  เม่ือพิจารณา
สดัส่วนแยกตามประเภทอุตสาหกรรม  พบวา่จ านวนบริษทัใน “อุตสาหกรรมการผลิต”  คิดเป็น 47.0% ของจ านวน
บริษทัทั้งหมด  และจ านวนบริษทัใน  “อุตสาหกรรมการบริการ” คิดเป็น 49.5%    ในขณะท่ีประเภทของธุรกิจท่ีพบ
มากท่ีสุดในอุตสาหกรรมการบริการ คือ  “การคา้ส่ง และการคา้ปลีก” จ านวน 1,082 บริษทั รองลงมาคือ “การ
บริการเฉพาะกิจ” จ านวน  196  บริษทั  

ตารางที่ 1  จ  านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่ นในประเทศไทย  เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทอุตสาหกรรม  (เปรียบเทียบกับการส ารวจในคร้ัง
ก่อน)  

 การส ารวจในคร้ังก่อนหน้า (ปี พ.ศ. 2551) การส ารวจในคร้ังนี้ (ปี พ.ศ. 2557) 

จ านวนบริษัท ร้อยละ จ านวนบริษัท ร้อยละ 

เกษตรกรรม, ป่าไม้, ประมง, เหมืองแร่ 9 0.2% 14 0.3% 

ก่อสร้าง 137 3.5% 136 3.0% 

อุตสาหกรรมการผลิต  1,879 48.4% 2,147 47.0% 

อุตสาหกรรมการบริการ3 

การโทรคมนาคม 118 3.0% 148 3.2% 

การขนส่ง, บริการไปรษณีย ์ 144 3.7% 176 3.9% 
การคา้ส่ง, การคา้ปลีก 942 24.3% 1,082 23.7% 
การเงิน, การประกนัภยั 56 1.4% 80 1.8% 
อสงัหาริมทรัพย,์ การเช่าและให้เช่า 63 1.6% 64 1.4% 
การโฆษณา 25 0.6% 25 0.6% 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 59 1.5% 99 2.2% 
การศึกษา, สนบัสนุนการเรียนรู้ 20 0.5% 35 0.8% 
การรักษาพยาบาล, สวสัดิการสงัคม 3 0.1% 10 0.2% 
การนวด,สปา,เสริมความงาม 14 0.4% 16 0.4% 
การท่องเท่ียวและโรงแรม 71 1.8% 80 1.8% 
การบริการเฉพาะกิจ (*หมายเหตุ) 93 2.4% 196 4.3% 
ไฟฟ้า,ก๊าซ,ความร้อน,น ้ าประปา   15 0.3% 
การวิจยัทางวิชาการ   10 0.2% 
ซกัอบรีด,ซาลอน,ร้านเสริมสวย,โรงอาบน ้า   11 0.2% 
การบริการดา้นเทคโนโลย ี   113 2.5% 
การบริการอ่ืน ๆ  (*หมายเหตุ) 190 4.9% 101 2.2% 
รวม 1,798 46.3% 2,261 49.5% 

อุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกประเภทได ้ 61 1.6% 9 0.2% 
รวมทั้งส้ิน 3,884 100% 4,567 100% 

(อ้างอิง) ฐานขอ้มูลของกระทรวงพาณิยช ์
              จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียน 

6,773  8.890  

* หมายเหตุ) “การบริการเฉพาะกิจ” และ “การบริการอ่ืนๆ” อาจไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ในบางกรณี  เน่ืองจากการจ าแนกประเภทธุรกิจมีความแตกต่างจากการส ารวจใน

คร้ังก่อนหน้า    จากตารางจะพบว่าในหมวดอุตสาหกรรม “ไฟฟ้า, ก๊าซ, ความร้อน, น า้ประปา” , “การวิจัยทางวิชาการ” ,  “ซักอบรีด,ซาลอน,ร้านเสริมสวย,โรงอาบน า้” และ “การ
บริการด้านเทคโนโลยี”  ล้วนเป็นประเภทธุรกิจท่ีก าหนดขึน้ใหม่ในการส ารวจคร้ังนี ้

 

                                                           
3 ในการส ารวจคร้ังน้ี ขอบข่ายของ “อุตสาหกรรมการบริการ”  อา้งอิงการจ าแนกประเภทธุรกิจตามมาตราฐานญ่ีปุ่น  (แกไ้ขเดือนตุลาคม พ.ศ.2556)  ก  าหนดใหอุ้ตสาหกรรมท่ีเขา้ข่าย  หมายรวมตั้งแต่
ประเภทใหญ่  F-ไฟฟ้า, ก๊าซ, ความร้อน, น ้ าประปา    จนถึง R-การบริการ (อุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกประเภทได)้  
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(2) แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย   เม่ือพจิารณาตามประเภทอตุสาหกรรม 
(อ้างอิงภาพท่ี  2) 

เม่ือพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมโดยอา้งอิงจากปีท่ีก่อตั้งบริษทั  ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2538-พ.ศ.2542 (ค.ศ.1995~ ค.ศ.1999) พบวา่จ านวน
บริษทัท่ีเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนท่ีสูงกว่าจ านวนบริษทัท่ีเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการ
บริการ   อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาจากปีท่ีก่อตั้งบริษทัในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2543- พ.ศ.2547 (ค.ศ.2000~ค.ศ.
2004) เป็นตน้มานั้น  พบวา่จ านวนบริษทัท่ีเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการบริการมีสดัส่วนท่ีสูงกวา่จ านวนบริษทัท่ี
เขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557 (ค.ศ.2010~ ค.ศ.
2014) พบวา่บริษทัท่ีเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตมีจ านวน 334 บริษทั  ในขณะท่ีบริษทัท่ีเขา้มาลงทุนใน
อุตสาหกรรมการบริการ มีจ านวน 530 บริษทั  สะทอ้นให้เห็นว่าจ านวนบริษทัท่ีเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการ
บริการมีสดัส่วนท่ีสูงกวา่อยา่งชดัเจน 

 

ภาพที่ 2 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่ นในประเทศไทย  เม่ือพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม  
(n=4,524)  

 

*หมายเหตุ) จากบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นท้ังหมด จ านวน 4,567 บริษัท ท่ีได้รับการตรวบสอบย่ืนยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย   พบว่า  4,524  บริษัท
เท่านั้นท่ีระบุประเภทอุตสาหกรรม  และปีท่ีก่อตัง้อย่างชัดเจน   ตามฐานข้อมลู ณ พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
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(3) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ านวนบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย   เม่ือพิจารณาตามประเภทธุรกิจใน
อตุสาหกรรมการบริการ  (อ้างอิงภาพท่ี 3) 

เม่ือพิจารณารายละเอียดของอุตสาหกรรมการบริการ พบว่าจ านวนของบริษทัในประเภทธุรกิจ “การคา้ส่ง, 
การคา้ปลีก” มีสดัส่วนสูงสุดตลอดทุกช่วงระยะเวลา   อีกทั้งในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2553- พ.ศ.2557 (ค.ศ. 2010~ค.ศ.
2014)  พบการเขา้มาลงทุนในธุรกิจประเภท “การบริการเฉพาะกิจ (อาทิ บริษทัท่ีปรึกษา, ส านักงานบัญชีและ
กฎหมาย, บริษทัจดัหางาน และอ่ืนๆ” จ านวน  53 บริษทั , “ร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม” จ านวน 35 บริษทั ซ่ึงเป็น
สดัส่วนท่ีสูงมากข้ึนเช่นกนั   

 

ภาพที่ 3 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่ นในประเทศไทย   เม่ือพิจารณาตามประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรม
การบริการ (n=2,243) 

 

*หมายเหตุ) จากบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นท้ังหมด จ านวน 4,567 บริษัท ท่ีได้รับการตรวบสอบย่ืนยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย   พบว่า  2,243  บริษัท
เท่านั้นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการ  และระบปีุท่ีก่อตัง้อย่างชัดเจน   ตามฐานข้อมลู ณ พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
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(4) จ านวนบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย  เมื่อพิจารณาจากขนาดของผู้ลงทุน   (อ้างอิงตารางท่ี 4) 

เม่ือพิจารณจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นจากขนาดของผูล้งทุน4 พบวา่  1,884 บริษทัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ คิดเป็น 
50.5% ,  1,427 บริษทั  เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม5  คิดเป็น 38.2%  และบุคคลธรรมดาจ านวน  420  บริษทั  
คิดเป็น 11.3%. 

   

ตารางที่  4 จ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่ นในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากขนาดของผูล้งทุน   (n=3,731 บริษทั) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 
บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม บุคคลธรรมดา 

จ านวนบริษัท สัดส่วนร้อยละ จ านวนบริษัท สัดส่วนร้อยละ จ านวนบริษัท สัดส่วนร้อยละ 

เกษตรกรรม,ป่าไม,้ประมง,เหมืองแร่ 7 0.4% 2 0.1% 0 0.0% 
การก่อสร้าง 69 3.7% 20 1.4% 21 5.0% 
การผลิต 949 50.4% 878 61.5% 90 21.4% 
การบริการ 857 45.5% 524 36.7% 309 73.6% 
อุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกประเภทได ้ 2 0.1% 3 0.2% 0 0.00% 
รวม 1,884 100% 1,427 100% 420 100% 

สัดส่วนถือครองจากทั้งหมด 50.5%  38.2%  11.3%  

 
*หมายเหตุ) จากบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นท้ังหมด จ านวน 4,567 บริษัท ท่ีได้รับการตรวบสอบย่ืนยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย  พบว่า  3,731 บริษัท
เท่านั้นท่ีได้ระบขุนาดของผู้ลงทุนอย่างชัดเจน   ตามฐานข้อมลู ณ พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  ขนาดของผูล้งทุน  จ าแนกตามประเภท กล่าวคือ; 
・บริษทัขนาดใหญ่ หมายถึงกรณีท่ีผูล้งทุนญ่ีปุ่นเป็นบริษทัขนาดใหญ่เท่านั้น หรือประกอบดว้ยบริษทัขนาดใหญ่  และบุคคลธรรมดา 
・บริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม   หมายถึงกรณีท่ีผูล้งทุนญ่ีปุ่นเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มเท่านั้น  
・บุคคลธรรมดา หมายภึงกรณีท่ีผูล้งทุนญ่ีปุ่นประกอบดว้ยบุคคลธรรมดาเท่านั้น  ไม่รวมถึงนิติบุคคล 

5
  ค านิยาม  ตามมาตรา  2  ของกฎหมายพ้ืนฐานว่าดว้ยบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ประเภทอุตสาหกรรม : ขนาดจ านวนของพนกังาน, ขนาดจ านวนเงินลงทุน)  

    ・อุตสาหกรรมการผลิต,อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ   ประกอบดว้ยจ านวนพนกังานไม่เกิน 300 คน  หรือเงินลงทุนไม่เกิน 300 ลา้นเยน  
    ・อุตสาหกรรมการคา้ส่ง   ประกอบดว้ยพนกังานจ านวนไม่เกิน 100 คน  หรือเงินลงทุนไม่เกิน 100 ลา้นเยน   ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการคา้ปลีก ประกอบดว้ยจ านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน หรือเงิน
ลงทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
     ・อุตสาหกรรมการบริการ   ประกอบดว้ยจ านวนพนกังานไม่เกิน 100 คน หรือเงินลงทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
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(5) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ านวนบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย  เมื่อพิจารณาจากขนาดของผู้ลงทุน   
(อ้างอิงภาพท่ี 5) 

เม่ือพิจารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นจากขนาดของผูล้งทุนตามปีท่ีก่อตั้งบริษทั  
ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2538 – พ.ศ .2542 (ค.ศ.1995~ค.ศ.1999) รวมถึงระยะก่อนหนา้  พบวา่แนวโนม้การลงทุนของ
บริษทัขนาดใหญ่มีสดัส่วนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นทั้งหมด    อยา่งไรก็ตาม ในช่วงระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2010~ค.ศ.2014)   พบการเขา้มาลงทุนของบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม (362 
บริษทั) ในสดัส่วนท่ีสูงกวา่จ านวนบริษทัขนาดใหญ่ (276 บริษทั) 

 

ภาพที่ 5 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวนบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่ นในประเทศไทย   เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดของผูล้งทุน  
                     (n=3,697 บริษทั) 

 

*หมายเหตุ) จากบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นท้ังหมด จ านวน 4,567 บริษัท ท่ีได้รับการตรวบสอบย่ืนยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย  พบว่า  3,697 บริษัท
เท่านั้นท่ีระบขุนาดของผู้ลงทุน  และปีท่ีก่อตัง้อย่างชัดเจน   ตามฐานข้อมลู ณ พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
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(6) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ านวนบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย  เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม 
(ขนาดของบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทขนาดกลางและย่อม)      (อ้างอิงภาพท่ี 6) 

เม่ือพิจารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่ น  ตามประเภทอุตสาหกรรม (ขนาดของบริษทั
ขนาดใหญ่ และบริษทัขนาดกลางและยอ่ม)   พบแนวโนม้การเขา้มาลงทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอุตสาหกรรมการบริการทั้ง
บริษทัขนาดใหญ่  และบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม     โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557 
(ค.ศ.2010~ค.ศ.2014)   พบการเขา้มาลงทุนเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมการบริการของบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม
อยา่งเด่นชดั  จ านวน  177  บริษทั คิดเป็น 78.8%   เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อนหนา้ปี พ.ศ.2548-พ.ศ.2552 (ค.ศ. 
2005~ ค.ศ.2009 )  

   

ภาพที ่6 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่ น  เม่ือพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม (ขนาดของบริษทัขนาด
ใหญ่ และบริษทัขนาดกลางและยอ่ม)    (n=3,272 บริษทั) 

 

 
*หมายเหตุ) จากบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นท้ังหมด จ านวน 4,567 บริษัท ท่ีได้รับการตรวบสอบย่ืนยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย  พบว่า  3,272 บริษัท
เท่านั้นท่ีได้รับการยืนยนัขนาดของผู้ลงทุน; บริษัทขนาดใหญ่   และบริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อม   และปีท่ีก่อตัง้อย่างชัดเจน  ตามฐานข้อมลู ณ พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557 
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(7) แนวโน้มของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นในประเทศไทย   เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนของญี่ปุ่ น (อุตสาหกรรม
การผลติ, อุตสาหกรรมการบริการ)   (อ้างอิงภาพท่ี 7) 

 เม่ือพิจารณาแนวโนม้ของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย  จากสดัส่วนการลงทุนของญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม
การผลิตและอุตสาหกรรมการบริการแยกตามปีท่ีก่อตั้งของบริษทั   พบว่าในอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนการ
ลงทุนของบริษทัญ่ีปุ่น 100%  เพ่ิมสูงข้ึน   ส่วนในอุตสาหกรรมการบริการ  พบการเขา้มาลงทุนดว้ยการร่วมทุนใน
สดัส่วนนอ้ยกวา่ 50%  สูงถึง (ประมาณ)  80%  

 

ภาพที่  7  แนวโน้มของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่ นในประเทศไทย  เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนของญ่ีปุ่ น (อุตสาหกรรมการผลิต,    
อุตสาหกรรมการบริการ)      (n= 4,273) 

 

 

*หมายเหตุ) จากบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นท้ังหมด จ านวน 4,567 บริษัท ท่ีได้รับการตรวบสอบย่ืนยนัสถานะการประกอบธุรกิจในประเทศไทย   พบว่า  4,273 บริษัท
เท่านั้น (อุตสาหกรรมการผลิต  และอุตสาหกรรมการบริการ) ท่ีได้รับการยืนยนัสัดส่วนการลงทุนของญ่ีปุ่น  และระบุปีท่ีก่อตั้งอย่างชัดเจน   ตามฐานข้อมลู    ณ 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
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