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 สถิติโครงการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2558 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนปี 2558  มีจ านวน 173 โครงการ  มูลค่าเงินลงทุน 54,432 
ล้านบาท  การจ้างแรงงาน 11,209 คน  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีจ านวนโครงการเพ่ิมขึ้น  มูลค่าเงินลงทุน
ลดลง  และการจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน  ตามตารางสถิต ิ

สถิติอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 25258 

 

 

 

 
 

อุตสาหกรรมที่มีโครงการที่ได้รับอนุมัตกิารส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด  

 1.  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จ านวน 79 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 18,706 ล้านบาท 
ได้แก่  ลูกสุกร, เลี้ยงไก่เนื้อ, เนื้อสัตว์เสียบไม้แช่แข็ง, ผลิต  ไบโอแก๊ซ, ผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ, ผลิตยางแท่งและ
ยางผสม, ผลิตแป้งแปรรูป, ผลิตไข่ไก่และไก่รุ่น, ผลิตแป้งมันส าปะหลัง, ผลิตสาคู, เลี้ยงเป็ดเนื้อ, ผลิตไฟฟ้าจากไบโอ
แก๊ซ, ผลิตไก่รุ่น และผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
 2.  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 29 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 2,646              
ล้านบาท ไดแ้ก่ ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์, สลักภัณฑ์ เช่น   SCREW, BOLT และ NUT, ชิ้นส่วนอลูมิเนียม         
เช่น CYLINDER BLOCK FRONT เป็นต้น และชิ้นส่วนโลหะ เช่น COMPRESSOR HOUSING  เป็นต้น, ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ, ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น Run Channel เป็นต้น, การเคลือบผิว, ชิ้นส่วนอลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น            
CASE TIMING, LADDER FRAME และ CRANK CASE เป็นต้น, ผลิตชิ้นสว่นพลาสติกส าหรับยานพาหนะ  
 3.  กิจการบริการ และสาธารณูปโภค จ านวน 26 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 23,260 ล้านบาท ไดแ้ก่  
ผลิตไฟฟ้าจากไบโอแม๊ส, ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม, พลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส, บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, 
สนับสนุนการค้าและการลงทุน, ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา, เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  
และเขตอุตสาหกรรม 

 

 

สถิติอนุมัติ เพิ่ม/ลด 
% 

อีสานตอนบน 
(12 จังหวัด) 

อีสานตอนล่าง 
(8 จังหวัด) 

2557 2558 2558 

จ านวนโครงการ     136 173 27 33 140 
เงินลงทุน(ล้านบาท)    84,492 54,432 -35.57 16,621 37,811 
การจ้างาน(คน)     10,764 11,209 4 4,699 7,912 
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 4.  เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก จ านวน 16 โครางการ มูลค่าเงินลงทุน 7,707 ล้านบาท ได้แก่ ผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ, ถังก๊าซคอมโพสิต, ผลิตผ้าพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกทอสาน บรรจุ
ภัณฑ์เคลือบพลาสติก, ฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก (PLASTIC FILM AND PLASTIC PACKAGING), 
ผลิตภัณฑ์โฟม, ผลิตเชือกฟาง, ผลิตLLDPE STRETCH,  FILM 
 5.  อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อุตสาหกรรมเบา จ านวน 11 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 338 ล้านบาท 
อิเล็กกทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 8 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 434 ล้านบาท เหมืองแร่ เซรามิกส์ โลหะ
ขั้นมูลฐาน จ านวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,341 ล้านบาท  

การกระจายขนาดการลงทุน   

 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาท  หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 31 โครงการ  สัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ  18  ของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในกิจการสุกรขุน, กิจการไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา, กิจการผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม, กิจการผลิตซอฟต์แวร์, กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
บ้านไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง (ยกเว้นจากไม้หวงห้าม), กิจการผลิตCENTRIFUGES&REPAIRING, กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุตสาหกรรม, กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ, กิจการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง,  กิจการการเคลือบผิว, กิจการผลิตเชือกฟาง  

 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดมากกว่า 20 – 200 ล้านบาท  หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 105 โครงการ  
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 61 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในกิจการผลิตก๊าซชีวภาพ, กิจการ
เลี้ยงไก่เนื้อ, กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ, กิจการตกแต่งแร่โปแตซ, กิจการไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์, กิจการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา, กิจการข้าวสารคัด
คุณภาพ, กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ, กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ, กิจการเลี้ยงเป็ดเนื้อ, กิจการ
ผลิตภัณฑ์โฟม, กิจการผลิตสาคู, กิจการผลิต CABLE  

 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดมากกว่า 200 – 500 ล้านบาท หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 14 โครงการ  
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 8 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในกิจการบริการและสาธารณูปโภค 
ได้แก่  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง กิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัด กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ, กิจการผลิต
ชิ้นส่วนพานพาหนะ เช่น WIPER BLADE RUBBER เป็นต้น, กิจการผลิตฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก, 
กิจการผลิตผ้าพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกทอสาน บรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติก 

 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดมากกว่า 500 – 1,000 ล้านบาท    หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 12 
โครงการ  สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 7 ของโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในกิจการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง, กิจการยางแท่งและยางผสม, กิจการไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล, กิจการเขตอุตสาหกรรม, กิจการ
ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมข้ึนรูป เช่น CASE TIMING, LADDER FRAME และ CRANK CASE เป็นต้น, กิจการผลิต
ส่วนผสมอาหารสัตว์  เช่น  ยีสต์อบแห้ง เป็นต้น, กิจการผลิตเหล็กแท่ง  (BILLET) และเหล็กรูปพรรณ  (STEEL 
SECTION) 

 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จ านวน 11 โครงการ หากพิจารณาตาม
จ านวนโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ได้แก่ กิจการไฟฟ้าจากพลังงานลม, กิจการผลิตแป้งมันล าปะหลัง, 
กิจการผลิตเยื่อกระดาษ, เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์, กิจการผลิตอาหารสัตว์, กิจการลูกสุกร 



 3 

การลงทุนของไทย  

 สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น  หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 135 โครงการ 
สัดส่วนประมาณร้อยละ 78 ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 

 สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 24 โครงการ 
สัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น (จีน,อเมริกา,เยอรมนี,ญี่ปุ่น,ไต้หวัน
เนเธอร์แลนด์,อเมริกา) 

 สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยร่วมหุ้นคนต่างชาติ (เกาหลีใต้, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, จีน, 
สิงคโปร์) หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 14 โครงการสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของจ านวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติทังสิ้น    

แนวโน้มการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559 

  การส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559 คาดว่า การลงทุนจะยังคงทรงตัวในครึ่งปี
แรก และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่สอง จากแรงสนับสนุนการลงทุนทางภาครัฐ ได้แก่ โครงการลงทุนยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยวการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวในเกณฑ์
สูงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการลงทุนทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีมาตรการพิเศษ
เพ่ือเร่งรัดการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งรัดการลงทุนในปี 2558-
2559 และเพ่ือให้เกิดการลงทุนจริงของภาคเอกชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชน ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่จะ
ส่งผลให้เกิดการลงทุนไปในทิศทางท่ีดีนั้น ขึ้นกับการด าเนินการของภาครัฐอย่างจริงจัง 

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2558 
 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

  
 12   จังหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จังหวัด 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

มหาสารคาม 1 5,500 360 ชัยภูมิ 10 19,525 457 
ร้อยเอ็ด 3 2,580 213 นครราชสีมา 98 13,635 6,660 
อุดรธานี 7 1,717 501 อุบลราชธานี 6 2,795 253 
สกลนคร 4 1,566 576 บุรีรัมย ์ 16 1,194 323 

เลย 2 969 327 สุรินทร์ 4 201 98 
นครพนม 2 806 375 อ านาจเจริญ 2 234 56 
ขอนแก่น 8 2,567 461 ยโสธร 2 192 28 
มุกดาหาร 2 336 39 ศรีสะเกษ 2 35 37 
กาฬสินธุ ์ 1 62 11     
หนองคาย 1 14 3     
บึงกาฬ 2 504 431     

หนองบัวล าภู        
รวม 33 16,621 3,297 รวม 140 37,811 7,912 
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สถิติอนุมัตกิารส่งเสริมการลงทุนจ าแนกตามประเภทกิจการ 
เปรียบเทียบ ปี 2557 และปี 2558  (เรียงตามล าดับมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทกิจการ 
โครงการ เงินลงทุน  (ล้านบาท) 

2557 2558 
%  

เปลี่ยนแปลง 
2557 2558 

% 
เปลี่ยนแปลง 

กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 42 26 -38 29,326 23,260 -21 

เกษตรกรรม และผลิตผลการเกษตร 66 79 20 16,080 18,706 16 
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 4 16 300 988 7,707 680 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 12 29 142 717 2,646 269 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน 6 4 -33 950 1,341 41 
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 8 100 36,362 434 -99 
อุตสาหกรรมเบา 2 11 450 70 338 383 

รวม 136 173 27 84,492 54,432 -36 

 


