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 สถิติโครงการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนปี 2559  มีจ านวน  122  โครงการ  มูลค่าเงินลงทุน            
78,309  ล้านบาท  การจ้างแรงงาน  14,409  คน  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  มีจ านวนโครงการลดลง  มูลค่าเงิน
ลงทุนเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 43.87  และการจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึนเท่าตัว   ตามตารางสถิต ิ

 แนวโน้มการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 คาดว่า การลงทุนครึ่งปีแรกยังคงทรงตัว 
และจะปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง  อุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจ ได้แก่ เกษตรกรรมและผลิตผลทางการ
เกษตร และ กิจการบริการ และสาธารณูปโภค  

สถิติอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559 

 

 

 

 
 

โครงการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมูลค่าเงินลงทนุรวมมากที่สุด  
 1.  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จ านวน 77 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 33,284 ล้านบาท 
ได้แก่  กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง, กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ, กิจการไซโลและอบพืช, กิจการผลิต
อาหารสัตว์, กิจการผลิตยางแท่ง ยางผสม และยางแผ่นรมควัน, กิจการผลิตลูกไก่, กิจการผลิตไข่ไก่, กิจการข้าวสาร
คัดคุณภาพ, กิจการผลิตไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์, กิจการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์, กิจกการไก่ช าแหละ, กิจการเนื้อ
สุกรช าแหละ, กิจการผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง, กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง, กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด, 
กิจการสุกรขุน, กิจการผลิตสารให้ความหวาน ได้แก่ Sorbitol Syrup & Maltitol Syrup, กิจการเพาะปลูกพืชด้วย
ระบบไฮโดรโฟนิก, กิจการปลูกต้นยูคาลิปตัส, กิจการผลิตเอทานอล(99.5%), กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ, กิจการผลิตน้ ามัน
ปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดในปาล์ม เมล็ดในปาล์มอบแห้ง, กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะและปุ๋ยอินทรีย์, กิจการผลิต
อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น, กิจการผลิตไบโอแก๊ส, กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ถุงมือยางและ
หมอนยางพารา, กิจการผลิตปลาและเนื้อปลาตัดแต่งแช่เย็นแช่แข็ง 
 2.  กิจการบริการ และสาธารณูปโภค จ านวน  13  โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน  24,134  ล้านบาท 
ได้แก่  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส, กิจการผลิตไอน้ า, กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล,  

 

 

สถิติอนุมัติ เพิ่ม/ลด 
% 

อีสานตอนบน 
(12 จังหวัด) 

อีสานตอนล่าง 
(8 จังหวัด) 

2558 2559 2559 

จ านวนโครงการ     173 122 -29.48 44 78 
เงินลงทุน(ล้านบาท)    54,432 78,309 43.87 13,989 64,320 
การจ้างาน(คน)     11,209 14,409 118.65 4,346 10,063 
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กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ า และน้ าเพ่ืออุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติ, กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ ามันยางด าและ
สารเคมีส าหรับการผลิตเยื่อกระดาษ, กิจการเขตอุตสาหกรรม  
 3.  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน  8  โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน  11,137  ล้านบาท ได้แก่ 
กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Scale for Encoder, Actuator for Photonic, Metal 
Leadframe เป็นต้น, กิจการผลิต Base Plate for HDD, กิจการผลิต Voice Coil Motor (VCM), กิจการผลิต 
Hard Disk Drive (HDD), กิจการผลิตซอฟท์แวร์, กิจการผลิตชุดป้องกันการจ่ายไฟฟ้าย้อนกลับ  
 4.  เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก จ านวน  6  โครงการ มูลค่าเงินลงทุน  7,224  ล้านบาท ได้แก่ 
กิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล, กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น Pallet, Container และ 
Household เป็นต้น, กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุปโภค เช่น แผ่นพลาสติก และถุงพลาสติก เป็นต้น, 
กิจการผลิตเยื่อกระดาษ, กิจการPolymer Solution & Polymer Emulsion  
 5.  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 9 โครงการ มลูค่าเงินลงทุน 1,452 ล้านบาท 
ได้แก่ เครื่องจักรส าหรับงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อน้ าส าหรับอุตสาหกรรม (BOILER), เครื่องเขย่าหัวมัน (ROOT  
PRE-CLEANER), เครื่องล้างหัวมัน (ROOT  CLEANING), เครื่องสับย่อยหัวมัน (ROOT CHOPPER), ชุดอบแป้ง 
(STARCH  DRYER) และเครื่องควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL SYSTEM) เป็นต้น, กิจการ
ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและเครื่องชั่งน้ าหนักอัตโนมัติ, กิจการผลิตBrake Caliper, กิจการผลิตชิ้นส่วน
โลหะ, กิจการผลิต Knuckle 
 6.  อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน จ านวน  3  โครงการ เงินลงทุน  
567  ล้านบาท และ อุตสาหกรรมเบา (สิ่งทอ) จ านวน  6  โครงการ  เงินลงทุน  511  ล้านบาท   

การกระจายขนาดการลงทุน   
 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาท  มีจ านวน 17 โครงการ  สัดส่วนร้อยละ  14  ของจ านวน

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน  
 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดมากกว่า 20 – 200 ล้านบาท  มีจ านวนโครงการ 52 โครงการ  สัดส่วนร้อยละ 

43 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน  
 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดมากกว่า 200 – 500 ล้านบาท มีจ านวนโครงการ 25 โครงการ  สัดส่วนร้อยละ 

21 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 
 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดมากกว่า 500 – 1,000 ล้านบาท    มีจ านวนโครงการ 17 โครงการ  สัดส่วน

ร้อยละ 14 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมลงทุน 
 การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จ านวน 10 โครงการ สัดส่วนร้อยละ 8 

ของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมลงทุน  

การลงทุนของไทย  
 สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น  หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 101 โครงการ 

สัดส่วนประมาณร้อยละ 83  ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติท้ังสิ้น 
 สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (U.S.A.,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฮ่องกง,สิงคโปร์,หมู่เกาะเคย์

แมน,อินเดีย) หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 8 โครงการ สัดส่วนประมาณร้อยละ 6 ของจ านวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติท้ังสิ้น  

 สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยร่วมหุ้นคนต่างชาติ (U.S.A.,ญี่ปุ่น,เยอรมนี,ไอซ์แลนด์,จีน,ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์,ไอซ์แลนด์, ตุรกี) หากพิจารณาตามจ านวนโครงการ 13 โครงการสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของ
จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติทังสิ้น    
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สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559 
 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

  
 12   จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 

 
 เงินลงทุน  

(ล้านบาท) 

การจ้างงาน (คน) 

 
   

 8   จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 

 
 เงินลงทุน  

(ล้านบาท) 

การจ้างงาน (คน) 

 

กาฬสินธุ ์ 10 4,776 2,063 นครราชสมีา 34 30,588 5,254 
อุดรธาน ี 8 2,396 382 บุรีรัมย ์ 20 20,399 1,982 
สกลนคร 4 1,841 498 อุบลราชธาน ี 12 10,368 1,941 
มุกดาหาร 9 1,506 400 ศรีสะเกษ 3 1,373 362 
นครพนม 2 1,114 322 ยโสธร 2 818 164 
ขอนแก่น 7 1,018 470 สุรินทร ์ 5 394 279 
บึงกาฬ 1 826 116 อ านาจเจรญิ 1 300 65 
หนองคาย 1 302 61 ชัยภูม ิ 1 80 16 
ร้อยเอ็ด 2 210 34     
มหาสารคาม 0 0 0     
หนองบัวล าภ ู 0 0 0     
เลย 0 0 0     

รวม 44 13,989 4,346 รวม 78 64,320 10,063 

สถิติอนุมัตกิารส่งเสริมการลงทุนจ าแนกตามประเภทกิจการ 
เปรียบเทียบ ปี 2558 และปี 2559  (เรียงตามล าดับมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทกิจการ 
โครงการ เงินลงทุน  (ล้านบาท) 

2558 2559 
% 

เปลี่ยนแปลง 
2558 2559 

% 
เปลี่ยนแปลง 

กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 26 13 -50 23,260 24,134 3.76 

เกษตรกรรม และผลิตผลการเกษตร 79 77 -2.53 18,706 33,284 77.93 
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 16 6 -62.5 7,707 7,224 -6.27 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 29 9 -69 2,646 1,452 -48 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน 4 3 -25 1,341 567 -57.72 
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 8 0 434 11,137 2,466 
อุตสาหกรรมเบา 11 6 -45 338 511 51.18 

รวม 173 122 -29.47 54,432 78,309 43.86 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนธันวาคม 2559 มีจ านวน 3 โครงการ 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  2 (จ.นครราชสีมา)  

 อุตสาหกรรมเกษตรเบา (เสื้อผ้า,สิ่งทอ)  
1.  กิจการผลิตเสื้อผ้า/สิ่งทอ  ในนาม บริษัท เอ็มซีซี แอพพาเรล จ ากัด เงินลงทุน 5 ล้านบาท ร่วมหุ้น

ไทย-U.S.A. ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 

 กจิการบริการ และสาธารณูปโภค  
1.  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊สและไบโอแก๊ส  ในนาม บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ 

จ ากัด เงินลงทุน 160 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุดรธานี 

 เคมีภัณฑ์  กระดาษ  และพลาสติก  
2.  กิจการผลิตเยื่อกระดาษ  ในนาม บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) เงินลงทุน 

439 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น 

 

 

*********************************** 


