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Summary 

ผลการส ารวจ ”แนวโนม้การลงทุนของบริษทัร่วมทุนญีปุ่่ นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563” 

～บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นจ านวน 5,856 บริษทั ได้รับการยืนยนัสถานะการประกอบธุรกจิในประเทศไทย～ 

 

สบีเนื่องเจโทร ส านักงานกรงุเทพฯได้ด าเนนิการส ารวจแนวโน้มการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นในประเทศไทยประจ าปี พ.ศ.2563 จงึขอ

น าเสนอบทสรุปผลการส ารวจดงัรายละเอยีดข้างล่างนี้  (※การส ารวจคร้ังล่าสดุได้ด าเนนิการเม่ือปี พ.ศ. 2560) 

1. วิธีการส ารวจ 

(1) ระยะเวลาการส ารวจ : ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถงึ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

(2) เป้าหมายการส ารวจ : 7,318 บริษัท 

ประเภทของข้อมูล (แบ่งตามที่มาของข้อมูล) จ านวนบริษัท 

บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากการส ารวจคร้ังก่อน 5,444 

บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่ลงทะเบียนหลังจากจากการส ารวจคร้ังก่อน 

(ระยะเวลาของเป้าหมาย : พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ) 

※ข้อมูลบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นจากกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

1,514 

จากเอกสารอื่นๆ 360  

รวม 7,318 

  ข้อควรระวงั) บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ น : บริษัทที่ได้รับการลงทนุจากนิติบุคคลหรือบุคคลร่วมทุนญี่ปุ่ นมากกว่า 10% ขึ้นไป 

(3) วิธกีารส ารวจ : การส่งแบบสอบถาม, การสอบถามทางโทรศัพท,์ อ้างองิจากเอกสารอื่นๆ 

2. สาระส าคญัของผลการส ารวจ 

 

➢ จ านวนบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่ได้รบัการตรวจสอบยืนยันสถานะการประกอบธุรกจิในประเทศไทยทั้งสิ้นจ านวน 5,856 

บริษัท 

เพิ่มขึ้น 412 บริษัท เม่ือเปรียบเทยีบกบัผลการส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2560  

➢ จ านวนบริษัทประเภทการบริการพุ่งสงูถึง 1,000 บริษัท 

เม่ือเปรียบเทยีบกบัผลการส ารวจคร้ังก่อนที่ 896 บริษัท โดยเพิ่มขึ้นอกี 121 บริษัท เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,017 บริษัท 

➢ ถึงแม้ว่าบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่ผู้ ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีสดัส่วนลดลงจากการส ารวจคร้ังก่อน สดัส่วน

บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่ผู้ ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคคลธรรมดามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่า50%

ต่อเนื่องจากการส ารวจคร้ังก่อน 

【สดัส่วนผู้ถือหุ้น】  

ผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่                      : 47.6% (การส ารวจคร้ังก่อน 49.1%) 

ผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคคลธรรมดา : 52.4% (บริษัทขนาดกลางและขนาด

ย่อม 38.8% และบุคคลธรรมดา 13.6%) (การส ารวจคร้ังก่อน 50.9%) 
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3. ผลการส ารวจ 

 (1) จ านวนบริษทัร่วมทุนญีปุ่่ นจ าแนกตามประเภทบริษทั (อา้งอิงตาราง 1) 

 การส ารวจคร้ังนี้ ได้ตรวจสอบและยืนยันสถานะการประกอบธุรกจิญี่ปุ่ นในไทย 5,856 บริษทั มีจ านวนบริษทัเพิม่ข้ึน 412 บริษทัเมือ่

เทียบกบัการส ารวจครั้งกอ่นที่ 5,444 บริษทั เม่ือพิจารณาสดัส่วนจ าแนกตามประเภทบริษัทแล้ว พบว่า “อุตสาหกรรมภาคการผลิต” มี

สดัส่วนถึง 40.03% ของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่ส ารวจทั้งหมด และ “อุตสาหกรรมที่มิใช่ภาคการผลิต” (ไม่รวม เกษตรกรรม การก่อสร้าง) มี

สดัส่วน 55.62% และเม่ือพิจารณากลุ่ม “อุตสาหกรรมที่มิใช่ภาคการผลิต” พบว่าประเภทที่มีสดัส่วนมากคือ “การค้าปลีกและการค้าส่ง” 

อยู่ที่ 25.38% และ “การบริการ” อยู่ที่ 17.37% และเม่ือท าการเปรียบเทยีบจ านวนบริษัทระหว่างการส ารวจคร้ังนี้ และคร้ังก่อนหน้าพบว่า

จ านวนบริษัทของอุตสาหกรรมภาคการผลิตมีจ านวนลดลง 2 บรษิัท หรือแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จ านวนอุตสาหกรรมที่มิใช่ภาคการ

ผลิตนั้นมีจ านวนเพิ่มขึ้นถึง 367 บริษัท ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ามีการเติบโตอย่างมากของอุตสาหกรรมที่มิใช่ภาคการผลิต 

ตาราง 1   จ านวนบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (เปรียบเทยีบกบัผลการส ารวจคร้ังก่อนหน้า)  

 ผลการส ารวจคร้ังก่อน 

(ปีงบประมาณ 2560) 

ผลการส ารวจคร้ังนี้ 

(ปีงบประมาณ 2563) 

อัตราการเพิ่มลด 

ปีงบประมาณ  2560 →2563 

จ านวน บริษัท สัดส่วน จ านวนบริษทั สัดส่วน จ านวนบริษทั อัตราการเพิ่มลด 

เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง เหมอืงแร่ 17  0.31% 16 0.27% -1 -5.9% 

ก่อสร้าง 150 2.76% 152 2.60% 2 1.3% 

อุตสาหกกรรมภาคการผลติ  2,346 43.09% 2,344 40.03% -2 -0.1% 

อุตสาหกกรรมที่

มิใช่ภาคการผลติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 191 3.51% 209 3.57% 18 9.4% 

การขนส่ง การไปรษณีย ์ 204 3.75% 211 3.60% 7 3.4% 

การค้าส่ง

การค้าปลีก 

การค้าส่ง  1,278 23.48% 1,392 23.77% 114 8.9% 

การค้าปลีก 82 1.51% 94 1.61% 12 14.6% 

การเงิน การประกนัภัย 95 1.75% 91 1.55% -4 -4.2% 

อสังหาริมทรัพย์ การเช่าและให้เช่า 100 1.84% 188 3.21% 88 88.0% 

การบริการ การโฆษณา 31 0.57% 36 0.61% 5 16.1% 

ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 147 2.70% 170 2.90% 23 15.6% 

การศึกษา การส่งเสริมการ

เรียนรู้ 

44 
0.81% 

55 0.94% 11 25.0% 

การแพทย์ สวัสดิการสังคม 17 0.31% 24 0.41% 7 41.2% 

การนวด สปา การเสริม

ความงาม 

22 
0.40% 

16 0.27% -6 -27.3% 

ซักรีด ซาลอน ร้านเสริมสวย 

โรงอาบน า้ 

16 
0.29% 

31 0.53% 15 93.8% 

การท่องเที่ยว โรงแรม ทีพ่ัก 80 1.47% 67 1.14% -13 -16.3% 

การบริการเฉพาะทาง  

(ข้อควรระวัง)  

256 
4.70% 

312 5.33% 56 21.9% 

การบริการด้านเทคโนโลย ี 153 2.81% 173 2.95% 20 13.1% 

การบริการอื่นๆ 130 2.39% 133 2.27% 3 2.3% 

ไฟฟ้า กา๊ซหุงต้ม ประปา 26 0.48% 33 0.56% 7 26.9% 

งานวิจัย การบริการเฉพาะทางและเทคโนโลยี 18 0.33% 22 0.38% 4 22.2% 

รวม 2,890 53.10% 3,257 55.62% 367 12.7% 

อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกประเภทได้ 41 0.75% 87 1.49% 46 112.2% 

รวมทั้งหมด 5,444 100% 5,856 100% 412 7.6% 

(ข้อควรระวัง) การบริการเฉพาะทาง : หมายถึงเช่น ทีป่รึกษา ส านกังานบัญชี ส านกังานกฏหมาย บริษัทจัดหางาน และอื่นๆ 
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(2) จ านวนบริษทัร่วมทุนญีปุ่่ นจ าแนกตามขนาดของผูถื้อหุน้ฝ่ายญีปุ่่ น (อา้งอิงตาราง 2) 

บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่มีสดัส่วนผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นบริษัทขนาดใหญ่และบุคคลธรรมดามีจ านวน 2,479 บริษัท บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นที่มี

สดัส่วนผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวน 2,021 บริษัท ซึ่งมีการขยายตัวเทยีบกบัการส ารวจคร้ังก่อน 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาสดัส่วนขนาดบริษัทของผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นพบว่า บริษัทขนาดใหญ่มีสดัส่วน 47.6% บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมี

สดัส่วน 38.8%  และบุคคลธรรมดามีสดัส่วน 13.6%  

 

ตาราง 2 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนบริษัทจ าแนกตามขนาดบริษทัของผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ น (เปรียบเทยีบกบัผลการส ารวจคร้ังก่อนหน้า) 

ขนาดบริษัทผู้ถือ

หุ้นฝ่ายญี่ปุ่ น 

ผลการส ารวจคร้ังก่อน 

(ปีงบประมาณ 2560) 

ผลการส ารวจครั้งนี้ 

(ปีงบประมาณ 2563) 

จ านวนบริษัท สัดส่วน จ านวนบริษัท สัดส่วน 

บริษัทขนาดใหญ่ 2,288 49.1% 2,479 47.6% 

บริษัทขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

1,859 39.9% 2,021 38.8% 

บุคคลธรรมดา 513 11.0% 711 13.6% 

รวม 4,660 100% 5,211 100% 

ข้อควรระวงั 1) เป้าหมายที่บรษิัทร่วมทุนญี่ปุ่ นซึ่งสามารถระบุผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นได้อย่างชัดเจนจากการการส ารวจแต่ละประเภท 

ข้อควรระวงั 2) การจ าแนกขนาดของกจิการตามผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็น 4 ประเภทดังนี้  

・บริษัทขนาดใหญ่ : กรณีที่ผู้ ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นหรือประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่และบุคคลธรรมดา 

・บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีที่ผู้ ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) 

・บุคคลธรรมดา : กรณีที่ผู้ ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมนิติบุคคล) 
ข้อควรระวงั 3) ค าจ ากดัความของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม : มาตรา 2 ของกฎหมายพื้นฐานบรษิัทขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเทศญี่ปุ่ น (ประเภทบริษัท : เงนิทุนจดทะเบียนและจ านวนพนักงาน)  

・อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอื่นๆ :  มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกนิ 300 ล้านเยน หรือมีพนักงานไม่เกนิ 300 คน 

・อุตสาหกรรมการค้าส่ง : มีเงนิทุนจดทะเบียนไม่เกนิ 100 ล้านเยน หรือมีพนักงานไม่เกนิ 100 คน 

・อุตสาหกรรมการบริการ : มีเงนิทุนจดทะเบียนไม่เกนิ 50 ล้านเยน หรือมีพนักงานไม่เกนิ 100 คน 
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