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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกุมภาพันธ ์  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2559  มีจ านวน  
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   11  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ   19,536   
ล้านบาท  การจ้างงาน  2,892  คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า สัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน
และการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ตามตารางสถิติ 

  การกระจายขนาดการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กจ านวน 6 โครงการ ได้แก่ กิจการ
เลี้ยงไก่เนื้อ กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  โครงการขนาดใหญ่มีถึง 5 โครงการ ได้แก่  กิจการพลังงาน 
กิจการผลิตเยื่อกระดาษ กิจการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตยางแท่งและยางผสม / ยาง
แผ่นรมควัน 

  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 9 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (สิงค์โปร์,
เคแมนไอซ์แลนด์ส) 2โครงการ   

  โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ได้แก่  กิจการผลิตยางแท่ง
และยางผสม / ยางแผ่นรมควัน,  กิจการผลิตอาหารสัตว์,  กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์,  กิจการผลิต
ข้าวคัดคุณภาพ,  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ,  กิจการผลิต Voice Coil Motor (VCM) Assembly,  กิจการผลิต Hard 
Disk Drive (HDD) / Head Stack Assy (HSA) / Head Gimbal Assembly (HGA) / Head Disk Assembly 
(HDA),  กิจการผลิตเยื่อกระดาษ  และกิจการผลิตเอทานอล (99.5%) 

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกุมภาพันธ์  ปี 2559 

 

 
เดือนมกราคม เดือนกุมพันธ์ เพิ่ม/ลด 

(%) 

สถิติอนุมัติ 
กุมภาพันธ์ 2559 

2558 2559 2558 2559 อีสานบน อีสานล่าง 

จ านวนโครงการ 13 13 17 11 -35.29 1 10 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 568 568 19,304 19,536 1.20 748 18,788 
การจ้างงาน(คน) 366 366 499 2,892 479.55 68 2,824 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนกมุภาพันธ์ 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
1 กิจการผลิตยางแท่งและยางผสม / ยางแผ่นรมควัน ในนาม บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด  

เงินลงทุน 470 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดศรีสะเกษ 
2   กิจการผลิตอาหารสัตว์ บริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จ ากัด  เงินลงทุน 176  ล้านบาท  หุ้นไทย

ทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 
3   กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  ในนาม บริษัท ก้าวหน้าไก่สด  จ ากัด  เงินลงทุน  

533  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธาน ี

4   กิจการผลิตข้าวคัดคุณภาพ  ในนาม บริษัท โคราชโรงสียงสงวน จ ากัด   เงินลงทุน  134  ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการ  จังหวัดนครราชสีมา 

5   กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  ในนาม นายพงศ์วุฒิ  วนพงศ์ทิพากร  หุ้นไทยทั้งสิ้น  เงินลงทุน  104  ล้านบาท   
ที่ตั้งโครงการ จังหวัดบุรีรัมย์ 

6        กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  ในนาม บริษัท ทิพวินฟาร์ม จ ากัด  หุ้นไทยทั้งสิ้น  เงินลงทุน  102  ล้านบาท  
ที่ตั้งโครงการ จังหวัดบุรีรัมย์ 

7        กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  ในนาม บริษัท ทิพวินฟาร์ม จ ากัด  หุ้นไทยทั้งสิ้น  เงินลงทุน  46  ล้านบาท   
ที่ตั้งโครงการ จังหวัดบุรีรัมย์  

 อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
8        กิจการผลิต Voice Coil Motor (VCM) Assembly ในนาม บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด  หุ้นสิงคโปร์  เงินลงทุน 42 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ จังหวัดนครราชสีมา 

9        กิจการผลิต Hard Disk Drive (HDD) / Head Stack Assy (HSA) / Head Gimbal Assembly 
(HGA) / Head Disk Assembly (HDA) ในนาม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด เงินลงทุน  
10,721 ล้านบาท หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น(เคแมนไอซ์แลนด์ส) ที่ตั้งโครงการ จังหวัดนครราชสีมา 

 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
10    กิจการผลิตเยื่อกระดาษ ในนาม บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ ากัด เงินลงทุน 6,460 ล้านบาท    

หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
  1  กจการผลิตเอทานอล (99.5%)  ในนาม บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จ ากัด  หุ้นไทยทั้งสิ้น  

เงินลงทุน  748  ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 
 


