
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนเมษายน  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2558 มีจ านวน 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   22  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ   4,889   
ล้านบาท  การจ้างงาน 2,041 คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า สัดส่วนจ านวนโครงการ 
รวมทั้งมูลค่าเงินลงทุนและการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ตามตารางสถิติ 

  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 18 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (ญี่ปุ่น) 
1 โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (สิงคโปร์, จีน และ ไต้หวัน) 3 โครงการ  

  การกระจายขนาดการลงทุน ส่วนใหญ่มีโครงการขนาดกลางและขนาดย่อม 16 โครงการ 
กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising), ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ, กิจการผลิต
กระสอบพลาสติกและผ้าพลาสติกสาน, กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา, กิจการผลิต
ข้าวคัดคุณภาพ, กิจการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์, กิจการผลิตถังโลหะ, กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการ
ขนาดใหญ่ 6 โครงการ  กิจการผลิตแป้งแปรรูป (Modified Starch) ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี, กิจการ
เลี้ยงสุกรขุน (Piglet) ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา, กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ยางปัดน้ าฝน 
(Wiper Blade Rubber) เป็นต้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา, กิจการผลิตฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
พลาสติก (Plastic Film & Plastic Packaing) ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา, กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ
และน้ ามันเมล็ด (Crude Palm Oil % Crude Palm Kernal Oil) ที่ตั้งโครงการสกลนคร และกิจการเขต
อุตสาหกรรม ที่ตั้งโครงการอุดรธานี 

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนเมษายน ปี 2558 

 
เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เพิ่ม/ลด 

(%) 

สถิติอนุมัติ 
เมษายน 2558 

2557 2558 2557 2558 อีสานบน อีสานล่าง 
จ านวนโครงการ 9 27 7 22 214 7 15 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 495.1 3,699 494.4 4,889 889 1,425 3,464 
การจ้างงาน(คน) 93 1,132 114 2,041 1690 509 1,532 
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สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-เมษายน  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสงูสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม-เมษายน ปี 2558 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณปูโภค 12 19,596 217 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 34 5,240 1,132 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 12 1,592 1,359 

ผลิตภัณฑโ์ลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 8 1,032 485 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มูลฐาน 2 600 73 

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , ตัดเย็บเสื้อผ้า ) 7 282 691 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 138 185 

รวม 80 28,480 4,142 

 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

อุดรธานี 4 1,321 144 ชัยภูมิ 8 18,219 23 
สกลนคร 2 810 221 นครราชสีมา 39 5,151 2,619 
ขอนแก่น 6 326 422 อุบลราชธานี 3 1,141 137 
มุกดาหาร 1 292 34 บุรีรัมย ์ 12 803 322 
กาฬสินธุ ์    อ านาจเจริญ 2 234 56 
หนองคาย    สุรินทร์ 1 150 30 

มหาสารคาม    ยโสธร 1 103 14 
หนองบัวล าภู    ศรีสะเกษ 1 30 30 

นครพนม        
บึงกาฬ        
ร้อยเอ็ด        

เลย        

รวม 13 2,749 821 รวม 67 25,731 3,321 
  
 
 



รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนเมษายน 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
1.  กิจการผลิตแป้งแปรรูป (Modified Starch) ในนาม บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จ ากัด          

มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 132,000 ตัน  เงินลงทุน 1,120 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 68 คน     
ที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี 

สถานที่ติดต่อ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จ ากัด เลขที่ 299 หมู่ที่ 9 อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 
โทร. 045-252907 

2.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นางสาวสิริกาญจน์  เสี่ยงบุญ  มีก าลังการผลิต  
ปีละประมาณ 1,296,000 ตัว  เงินลงทุน 42 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 14 คน  ที่ตัง้จังหวัดชัยภูมิ 

3.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นายนุรุทธิ์  เจริญพันธ์  มีก าลังการผลิตปีละ
ประมาณ 3,110,400 ตัว  เงินลงทุน 95 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 

4.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นางสาวกรรณิการ์  จุไรวรรณสุทธิ์  มีก าลังการ
ผลิตปีละประมาณ 3,110,400 ตัว  เงินลงทุน 95 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน  ที่ตั้งจังหวัด
นครราชสีมา 

5.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นายภานุวัฒน์  เจริญพันธุ์  มีก าลังการผลิตปีละ
ประมาณ 3,110,400 ตัว  เงินลงทุน 95 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 

6.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นายอัมรินทร์  จุไรวรรณสุทธิ์  มีก าลังการผลิต   
ปีละประมาณ 3,110,400 ตัว  เงินลงทุน 95 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน  ที่ตั้งจังหวัด
นครราชสีมา 

7.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม บริษัท ธัญมนต์ฟาร์ม จ ากัด  มีก าลังการผลิต    
ปีละประมาณ 3,120,000 ตัว  เงินลงทุน 24 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 31 คน  ที่ตัง้จังหวัด
นครราชสีมา 

สถานที่ติดต่อ บริษัท ธัญมนต์ฟาร์ม จ ากัด เลขท่ี 99-101 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.หนองก่ี        
จ.บุรีรัมย์ 31210  โทร.044-653159 

8.  กิจการผลิตข้าวคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จ ากัด  มีก าลัง
การผลิตปีละประมาณ 30,000 ตัน  เงินลงทุน 50 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไต้หวัน การจ้างงาน 30 คน  ที่ตั้ง  
จังหวัดสุรินทร์ 

สถานที่ติดต่อ บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จ ากัด เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ตาเบา            
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140  โทร.044-712187 

9.  กิจการเลี้ยงสุกรขุน (Piglet) ในนาม บริษัท ซี.เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จ ากัด  มีก าลังการผลิต     
ปีละประมาณ 130,080 ตัว  เงินลงทุน 745 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 117 คน  ที่ตั้งจังหวัด
นครราชสีมา 

สถานที่ติดต่อ บริษัท ซี.เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จ ากัด เลขที่ 90/52-54 ถ.อนุวรรตน์ อ.เมือง              
จ.บุรีรัมย์ 31000  

 
 
 



ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง  
10.  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ยางปัดน้ าฝน (Wiper Blade Rubber) เป็นต้น ในนาม 

บริษัท สยาม ฟูโกกุ จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 85,000,000 ชิ้น  เงินลงทุน 460 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่น 
การจ้างงาน 279 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 

สถานที่ติดต่อ บริษัท สยาม ฟูโกกุ จ ากัด เขตอุตสาหกรรมนวนคร 555 หมู่ที่ 1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน    
จ.นครราชสีมา 30380 

 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
11. กิจการผลิตกระสอบพลาสติกและผ้าพลาสติกสาน (Woven Plastic Sack & Woven Plastic 

Fabric) ในนาม บริษัท วาวา แพค จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 10,000 ตัน เงินลงทุน 160 ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 420 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท วาวา แพค จ ากัด เลขท่ี 52 หมู่ที่ 3 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
30140 โทร.044-412747 

12. กิจการผลิตฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Film & Plastic Packaing)      
ในนาม บริษัท วาวา แพค จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 10,000 ตัน เงินลงทุน 300 ล้านบาท หุ้นไทย
ทั้งสิ้น การจ้างงาน 230 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท วาวา แพค จ ากัด เลขท่ี 52 หมู่ที่ 3 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
30140 โทร.044-412747 

13. กิจการผลิตกระสอบพลาสติกสานและผ้าพลาสติกสาน (Woven Plastic Sack & Woven 
Plastic Fabric) ในนาม บริษัท วาวา แพค จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 10,000 ตัน เงินลงทุน 160 
ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 240 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท วาวา แพค จ ากัด เลขท่ี 52 หมู่ที่ 3 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
30140 โทร.044-412747 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
14. ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Procurement 

Office) ในนาม บริษัท อิเลคทรอนิคส์ โซลูชั่น เซอร์วิส จ ากัด เงินลงทุน 7 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-สิงคโปร์    
การจ้างงาน 14 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท อิเลคทรอนิคส์ โซลูชั่น เซอร์วิส จ ากัด เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย 
จ.นครรชสีมา 30150 โทร.044-756385 

15. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน (Electricity Power from Solar Rooftop) ในนาม       
บริษัท เอสเค.กรีน โซล่าร์ จ ากัด เงินลงทุน 16 ล้านบาท  การจ้างงาน 1 คน  ที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท เอสเค.กรีน โซล่าร์ จ ากัด เลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
34170 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 

 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
1. กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ด (Crude Palm Oil % Crude Palm Kernal Oil)

ในนาม บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตน้ ามันปาล์มดิบปีละประมาณ  62,370  ตัน  และน้ ามัน
เมล็ดปีละประมาณ 7,840 ตัว เงินลงทุน 450 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 71 คน ที่ตั้งจังหวัดสกลนคร  



สถานที่ติดต่อ บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จ ากัด เลขที่ 325/6-13 ถ.หลานหลวง  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300 โทร. 02-6280408 

 อุตสาหกรรมเบา (เสือ้ผ้า/สิ่งทอ) 
2. กิจการผลิตพรม (Carpet) ในนาม บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีก าลังการผลิต

ปีละประมาณ  270,000  ตารางเมตร เงินลงทุน 50 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 300 คน            
ที่ตัง้จังหวัดขอนแก่น  

สถานที่ติดต่อ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 194 หมู่ที่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมือง
เพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร.043-286173-4 
 3. กิจการผลิตถังโลหะ (Metal Tank) ในนาม นายสินชัย สิทธิเสถียรชัย มีก าลังการผลิตปีละ
ประมาณ  5,184,000 ถัง เงินลงทุน 71 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 30 คน  ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น  

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
4. กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผงบังแดด รั้ว หน้าต่าง และประตูอลูมิเนียม เป็นต้น (Metal 

Products) ในนาม บริษัท ไทยออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 240,000 ชุด เงินลงทุน  
100  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 31 คน  ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น  

สถานที่ติดต่อ บริษัท ไทยออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด  เลขที่ 88/11 หมู่ที่ 8 ถ.กาญจนบรี-ไทรโยค        
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร.034-625239 

5. กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผงบังแดด รั้ว หน้าต่าง และประตูอลูมิเนียม เป็นต้น (Metal 
Products) ในนาม บริษัท ไทยออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 240,000 ชุด เงินลงทุน  
100  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 31 คน  ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น  

สถานที่ติดต่อ บริษัท ไทยออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด เลขที่ 88/11 หมู่ที่ 8 ถ.กาญจนบรี-ไทรโยค          
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร.034-625239 

 อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
6. กิจการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) ในนาม นายวุฒิ  มณีโชติ มีก าลังการผลิตปีละ

ประมาณ 40,000 กิโลวัตต์ เงินลงทุน 22 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-จีน การจ้างงาน 42 คน  ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น  

 กิจการสาธารณูปโภค 
7. กิจการเขตอุตสาหกรรม ในนาม บริษัท นันทินี โฮลดิ้ง จ ากัด เงินลงทุน  632  ล้านบาท  หุ้นไทย-

ทั้งสิ้น การจ้างงาน 4 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดอุดรธานี  
สถานที่ติดต่อ บริษัท นันทินี โฮลดิ้ง จ ากัด เลขที่ 20/5 ถ.โกมารภัจจ์ ห้อง 2 บี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง   

จ.ภูเก็ต 83000 
 

 


