
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนพฤษภาคม  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2558 มีจ านวน 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   8  โครงการ   มูลค่าเงินลงทนุประมาณ   546   ล้าน
บาท  การจ้างงาน 851 คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า จ านวนโครงการ รวมทั้งมูลค่า
เงินลงทุนและการจ้างงาน ลดลง ตามตารางสถิติ  

  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 5 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (ญี่ปุ่น
,ไต้หวัน) 2 โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (มาเลเซีย) 1 โครงการ  

  การกระจายขนาดการลงทุน โครงการขนาดใหญ่เพียง 1 โครงการ กิจการผลิตยางแท่งและ
ยางผสม เงินลงทุน 339 ล้านบาท ที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี และโครงการขนาดกลางและขนาดย่อม 7 โครงการ 
กิจการยางแท่ง  ที่ตั้งจังหวัดนครพนม, กิจการผลิตโฟม ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา, กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น INDUCTOR เป็นต้น ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา, กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ ที่ตั้งจังหวัดยโสธร, กิจการผลิตชุดสายไฟส าหรับยานพาหนะ ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา, กิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่ตั้งจังหวัดหนองคาย และกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้านไม้ วงกบ 
ประตู หน้าต่าง ที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี 

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนพฤษภาคม ปี 2558 

 

 
 

 
เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เพิ่ม/ลด 

(%) 

สถิติอนุมัติ 
พฤษภาคม 2558 

2557 2558 2557 2558 อีสานบน อีสานล่าง 
จ านวนโครงการ 7 22 13 8 -38.46 4 4 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 494.4 4,889 1,626.9 884 -45.66 546 338 
การจ้างงาน(คน) 114 2,041 309 851 175 440 411 
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สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-พฤษภาคม  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทนุสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม-พฤษภาคม ปี 2558 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณปูโภค 14 1,9699 234 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 36 5,769 1,553 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 13 1,721 1,432 

ผลิตภัณฑโ์ลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 9 1,052 669 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มูลฐาน 2 600 73 

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , ตัดเย็บเสื้อผ้า ) 8 285 707 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 238 325 

รวม 88 29,364 4,993 

 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

อุดรธานี 6 1,663 471 ชัยภูมิ 8 18,219 23 
สกลนคร 2 810 221 นครราชสีมา 42 5,400 3,016 
ขอนแก่น 6 326 422 อุบลราชธานี 3 1,141 137 
มุกดาหาร 1 292 34 บุรีรัมย ์ 12 803 322 
กาฬสินธุ ์    อ านาจเจริญ 2 234 56 
หนองคาย 1 14 3 สุรินทร์ 1 150 30 

มหาสารคาม    ยโสธร 2 192 28 
หนองบัวล าภู    ศรีสะเกษ 1 30 30 

นครพนม 1 190 110     
บึงกาฬ        
ร้อยเอ็ด        

เลย        

รวม 17 3,295 1,261 รวม 71 26,069 3,732 
  
 
 



รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง  
1.  กิจการผลิตชุดสายไฟส าหรับยานพาหนะ (Wire Harness for Automotive) ในนาม บริษัท     

ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด หุ้นญี่ปุ่น การจ้างงาน 184 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ บริษัท ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทร.036-373481-3 

 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น Inductor เป็น ในนาม บริษัท     

แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จ ากัด บาท หุ้นไต้หวัน การจ้างงาน 140 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จ ากัด  เลขที่ 572 หมู่ที ่6 ต.หนองระเวียง      
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-327711 

 เคมีภัณฑ์  กระดาษ  และพลาสติก 

 3. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โฟม (Foam Products) ในนาม นายวิชัย  ตุลยธญั หุ้นไทยทั้งสิ้น     
การจ้างงาน 73 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา  

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
4. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Electricity Power from Bio Gas) ในนาม บริษัท ยโสธร

ผลิตไฟฟ้า จ ากัด หุ้นไทย การจ้างงาน 14 คน  ที่ตั้งจังหวัดยโสธร 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท ยโสธรผลิตไฟฟ้า จ ากัด 224 หมู่ที่ 6 ต.สิงห์ อ.เมือง ยโสธร 35000 
Tel : 084-4105109 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 

1. กิจการผลิตยางแท่ง (Block Rubber) ในนาม นายสมยศ  ชาญจึงถาวร หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 
110 คน ที่ตั้งจังหวัดนครพนม 

2. กิจการผลิตยางแท่งและยางผสม (Block Rubber&Compound Rubber) ในนาม บริษัท     
วงศ์บัณฑิต จ ากัด หุ้นไทย-มาเลเซีย      การจ้างงาน 311 คน  ที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี  

สถานที่ติดต่อ บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด เลขที่ 20/5 ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

 อุตสาหกรรมเบา (เสือ้ผ้า/สิ่งทอ) 
3. กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บ้านไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง  ในนาม นายปวริศร์  พวงศรีฐิติ หุ้นไทยทั้งสิ้น 

การจ้างงาน 16 คน   ที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี  

 กิจการสาธารณูปโภค 
4. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในนาม บริษัท อินฟินิท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด หุ้นไทย

ทั้งสิ้น การจ้างงาน 3 คน  ที่ตั้งจังหวัดหนองคาย  
สถานที่ติดต่อ บริษัท อินฟินิท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เลขที่ 610 ซอย 10 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ      

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  


