
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนสิงหาคม  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทนุภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2559 โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน   14  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ  10,981   ล้านบาท  การจ้างงาน 
1,190 คน  เมื่อเปรียบเทยีบช่วงเดยีวกันกบัปทีี่ผ่านมาพบว่า มูลค่าเงินลงทุนและการจ้างงาน มีสัดส่วนการลงทุน
เพ่ิมขึ้น   

    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม 2559 
จ านวน 14 โครงการ ได้แก่ กิจการอบพืชและไซโล, กิจการผลิตอาหารสัตว์, กิจการปลูกไม้ยูคาลิปตัส, กิจการ
ผลิต Ethanol (99.5%), กิจการผลิต Polymer Solution & Polymer Emulsion, กิจการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง, กิจการผลิตจากไข่ ได้แก่ ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ ไข่หลอด เต้าหู้ไข่ ไข่ตุ๋น ไข่ต้ม , กิจการ
สุกรขุน, กิจการวัสดุก่อสร้างส้าหรับงานสาธารณูปโภค เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื นสะพาน  และคานสะพาน 
เป็นต้น, กิจการผลิต Enterprise Software & Digital Content   

สถิติโครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม – สิงหาคม  ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 
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 12   จังหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
  

 เงนิลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

  
   

 8   จังหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

  
 เงนิลงทุน  

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

  

กาฬสินธุ์ 10 4,776 2,063 นครราชสีมา 29 27,117 3,931 
สกลนคร 4 1,841 498 บุรีรัมย์ 21 20,501 2,006 
อุดรธานี 5 1,721 242 อุบลราชธานี 9 10,188 1,811 
มุกดาหาร 5 1,246 308 ศรีสะเกษ 3 1,373 362 
นครพนม 2 1,114 322 ยโสธร 2 818 164 
บึงกาฬ 1 826 116 สุรินทร์ 5 394 279 
หนองคาย 1 302 61 อ้านาจเจริญ 1 300 65 
ร้อยเอ็ด 2 210 34 ชัยภูมิ 0 0 0 
ขอนแก่น 5 159 270     
มหาสารคาม 0 0 0     
หนองบัวล้าภู 0 0 0     
เลย 0 0 0     

รวม 35 12,195 3,914 รวม 70 60,691 8,618 
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โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม - สิงหาคม ปี 2559 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 68 28,953.00 7,932 

บริการและสาธารณูปโภค 11 23,909.00 276 

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 8 11,137.00 1,921 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 4 6,777.00 539 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร /อุปกรณ์ขนส่ง 8 1,307.00 821 

อุตสาหกรรมเบา 5 506.00 944 

เหมืองแร่/เซรามิกซ์/โลหะขั นมูลฐาน 1 297 99 

รวม 105 72,886.00 12,532 

รายละเอียดโครงการท่ีได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนสิงหาคม 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการอบพืชและไซโล (Silo&Crop Drying) ในนาม บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

จ ากัด เงินลงทุน 50 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 
2.  กิจการผลิตอาหารสัตว์ (Animal Feed) ในนาม บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เงินลงทุน 

1,990 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
3.  กิจการปลูกไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus Cultivation) ในนาม บริษัท อีโค่ กรีน ทรี จ ากัด        

เงินลงทุน 28 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 
4.  กิจการผลิต Ethanol (99.5%) ในนาม บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด เงินลงทุน 6,869  

ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 

 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
 5.  กิจการผลิต Polymer Solution&Polymer Emulsion ในนาม บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด เงินลงทุน 7 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  3 (จ.ขอนแก่น) 
อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
 1.  กิจการผลิตน  ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง ในนาม บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์ม จ ากัด เงินลงทุน 186 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสกลนคร 
 2.  กิจการผลิตจากไข่ ได้แก่ ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ ไข่หลอด เต้าหู้ไข่ ไข่ตุ๋น ไข่ต้ม ในนาม        
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เงินลงทุน 149 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 



 3.  กิจการสุกรขุน ในนาม บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เงินลงทุน 1,060 ล้านบาท      
หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4.  กิจการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ในนาม บริษัท อีโค่ กรีน ทรี จ ากัด เงินลงทุน 28 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น 
ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุดรธานี 

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั นมูลฐาน 
 5.  กิจการวัสดุก่อสร้างส าหรับงานสาธารณูปโภค เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื นสะพาน           
และคานสะพาน เป็นต้น ในนาม บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จ ากัด เงินลงทุน 297 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น 
ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 6.  กิจการผลิต Enterprise Software & Digital Content ในนาม บริษัท ดีเคโค๊ด จ ากัด เงินลงทุน 
2 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น 

7.  กิจการผลิต Power Control Unit ในนาม Mr.Pharon  Thirapanu เงินลงทุน 5 ล้านบาท      
ร่วมหุ้นไทย-ออสเตรเลีย ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น 

 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
 8.  กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุปโภค เช่น ด้ายพลาสติก เชือกพลาสติก แห และอวน เป็นต้น 
ในนาม นายเอกศิษฎ์  หิรัฐเชาวิวัฒน์ เงินลงทุน 302 ล้านบาท หุ้นไทยทั งสิ น ที่ตั้งโครงการจังหวัดหนองคาย 

9.  กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุปโภค เช่น แผ่นพลาสติก และถุงพลาสติก เป็นต้น  ในนาม 
บริษัท มุกดาหาร พลาสติก จ ากัด เงินลงทุน 8 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-จีน ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 
   
 


