
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม - มิถุนายน  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 มี 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   82  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ   60,931    
ล้านบาท  การจ้างงาน 11,179 คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า จ านวนโครงการ 
รวมทั้งมูลค่าเงินลงทุนและการจ้างงาน มีสัดส่วนการลงทุนลดลง   

  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 69 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น 
(อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ เกาะเคย์แมน ) 4 โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมันนี 
นิวซีแลนด์ และตุรกี) 9 โครงการ  

  การกระจายขนาดการลงทุน 
    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ถึง 23 โครงการ ได้แก่ กิจการพลัง
ไฟฟ้าจากน้ ามันยางด าและสารเคมีส าหรับการผลิตเยื่อกระดาษ กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ าและน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม
จากก๊าซธรรมชาติ  กิจการผลิต Hard Disk Drive, Head Stack Assy  กิจการผลิตอาหารสัตว์  กิจการ
เนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง  กิจการไก่ช าแหละ  กิจการผลิตเยื่อกระดาษ  กิจการผลิตไก่เนื้อ/ไข่ไก่  กิจการยาง
แท่ง/ยางผสมและยางเครพ   
   โครงการที่ได้รับการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  60  โครงการ ได้แก่ 
กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  กิจการผลิตไม้อัด  กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  กิจการผลิตเครื่องจักรส าหรับงาน
อุตสาหกรรม  กิจการผลิตVoice Coil Motor(VCM) Assembly  กิจการผลิตKnuckle กิจการผลิตข้าวคัด
คุณภาพ  กิจการผลิตไบโอแก๊ส  กิจการไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์ ฯลฯ  

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559 

 2558 
มกราคม-มิถุนายน 

เพ่ิม/ลด (%) 
สถิติอนุมัติ 

มกราคม-มิถุนายน 2559 
2558 2559 อีสานล่าง อีสานบน 

จ านวนโครงการ 173 96 82 -14.58 59 23 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 54,432 31,417 60,931 93.94 50,792 10,139 

การจ้างงาน(คน) 11,209 6,017 11,179 85.79 7,921 3,258 
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สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน  ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม-มิถุนายน ป ี2559 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณูปโภค 8 23,881.00 273 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 57 17,727.00 6,858 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 11,109.00 1,859 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 1 6,460.00 467 

ผลิตภัณฑโ์ลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 7 1,248.00 778 

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , ตัดเย็บเสื้อผ้า ) 5 506.00 944 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มูลฐาน    

รวม 82 60,931.00 11,179 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

กาฬสินธุ์ 7 3,559 1,701 นครราชสีมา 23 25,007 3,568 
อุดรธานี 4 1,693 220 บุรีรัมย ์ 20 20,473 1,984 
สกลนคร 3 1,655 441 อุบลราชธานี 6 2,497 1,534 
นครพนม 2 1,114 322 ศรีสะเกษ 3 1,373 362 
มุกดาหาร 3 941 198 ยโสธร 2 818 164 
บึงกาฬ 1 826 116 สุรินทร์ 4 324 244 
ร้อยเอ็ด 1 200 33 ชัยภูมิ 0 0 0 

ขอนแก่น 2 151 227 อ านาจเจริญ 1 300 65 
มหาสารคาม        
หนองคาย        

เลย        
หนองบัวล าภู        

รวม 23 10,139 3,258 รวม 59 50,792 7,921 
  
 
 



  โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2559 จ านวน 
18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 24,652 ล้านบาท การจ้างงาน 2,059 คน ได้แก่ กิจการผลิตอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์, กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง, กิจการปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิกส์,  กิจการผลิตยางแท่ง และยาง
ผสม, กิจการผลิตพรม, กิจการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด การซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วน
โลหะ เช่น GEAR, SHAFT และ CONNECTING ROD เป็นต้น, กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ ามันยางด าและ
สารเคมีส าหรับการผลิตเยื่อกระดาษ,  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานไฟฟ้าจากไบโอ
แก๊ส, กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ า และน้ าเพ่ืออุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติ,   กิจการผลิตถุงมือยาง,  กิจการผลิต
อาหารส าเร็จรูปากเนื้อสัตว์,  กิจการผลิตปลาและเนื้อปลาตัดแต่งแช่เย็นแช่แข็ง  และกิจการผลิตเพ่ือสุกรช าแหละ   

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนมถิุนายน 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (Meat  Processing) ในนาม บริษัท ก้าวหน้าฟู้ด จ ากัด 

เงินลงทุน 41 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 
2.  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง (Native Starch) ในนาม บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จ ากัด 

เงินลงทุน 400 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
3.  กิจการปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics Cultivation) ในนาม บริษัท เอ-เบสท์ 

จ ากัด เงินลงทุน 6 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
4.  กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท 

ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ ที่ตั้งโครงการจังหวัด
อุบลราชธานี 

5.  กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท 
ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ ที่ตั้งโครงการจังหวัดศรีสะเกษ 

 อุตสาหกรรมเบา (เสือ้ผ้า/สิ่งทอ) 
6. กิจการผลิตพรม (Carpet) ในนาม บริษัท เวสท์วูลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด เงินลงทุน 25 ล้านบาท            

หุ้นต่างประเทศทั้งสิ้น (อินเดีย)  ที่ตั้งโครงการนครราชสีมา 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง 
 7. กิจการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด การซ่อมแซมแม่พิมพ์ และช้ินส่วนโลหะ เช่น 
GEAR, SHAFT และ CONNECTING ROD เป็นต้น ในนาม นายธเิบต  รุ่งโรจน์กติติยศ เงนิลงทุน 150 ล้านบาท       
หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา   

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
 8. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ ามันยางด าและสารเคมีส าหรับการผลิตเยื่อกระดาษ (Electricity 
Power from Black Liquor) ในนาม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากัด  เงินลงทุน 9,160 ล้าน
บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 9. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส (Electricity 
Power from Bio Mass & Electricity Power from Bio Gas) ในนาม บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด  
เงินลงทุน 200 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 



 10. กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติ (Electricity Power 
Steam/Demineralized Water) ในนาม บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จ ากัด  เงินลงทุน 5,745 ล้านบาท หุ้นไทย
ทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 11. กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติ (Electricity Power 
Steam/Demineralized Water) ในนาม บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จ ากัด  เงินลงทุน 5,745 ล้านบาท หุ้นไทย
ทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1. กิจการผลิตถุงมือยาง (Medical Latex Gloves&Rubber Pillow) ในนาม บริษัท ทรัสต ์       

รับเบอร์ อินดัสตรี จ ากัด เงินลงทุน 36 ล้านบาท ร่วมหุ้นตุรกี ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 
2. กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปากเนื้อสัตว์ (Ready Meal(Meat Product)) ในนาม บริษัท เบทาโกร

เกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เงินลงทุน 350 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตัง้โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. กิจการผลิตปลาและเนื้อปลาตัดแต่งแช่เย็นแช่แข็ง (Froze Surimi) ในนาม บริษัท เบทาโกร

เกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เงินลงทุน 70 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4. กิจการผลิตเพื่อสุกรช าแหละ (Slaughterhouse&Hod Carcass) ในนาม บริษัท เบทาโกรเกษตร

อุตสาหกรรม จ ากัด เงินลงทุน 648 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5.  กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท 

ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6.  กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท 

ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
7. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ไอน้ า (Electricity Power from Bio Mass/Steam)

ในนาม บริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์(กุฉินารายณ์) จ ากัด  เงินลงทุน  1,780  ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  

  
 
 


