
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกรกฎาคม-กันยายน  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 มี 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   49  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ   13,155    
ล้านบาท  การจ้างงาน 2,523 คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า จ านวนโครงการ รวมทั้ง
มูลค่าเงินลงทุนและการจ้างงาน ลดลง ตามตารางสถิต ิ  

  การลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 40 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (ญี่ปุ่นและ
เกาหลี) 4 โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (เกาหลี,ญี่ปุ่น และเยอรมนี) 5 โครงการ  

  การกระจายขนาดการลงทุน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่เพียง 4 
โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตNative Starch, กิจการผลิต Forging Parts, กิจการผลิตอาหารสัตว์ อบพืช&ไซโล  
และ กิจการผลิตเยื่อกระดาษ  ส าหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมีถึง 45 
โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ กิจการผลิตแป้ง
มันส าปะหลังแปรรูป กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง กิจการผลิตเม็ดสาคู  กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ 
กิจการผลิตJewelry กิจการผลิตSocket CP กิจการผลิตMetal Parts ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไบโอก๊าซ  กิจการผลิตLLDPE STRETCH FILM 

  แนวโน้มการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4/2558 คาดการณ์ว่า การลงทุน
ยังคงชลอตัว  ด้วยปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟืน้ตัวช้า  นักลงทนุยังขาดความเชื่อมั่น  รอดูสถานการณ์จากทาง
ภาครัฐ  นโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจ ซึ่งในส่วนส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุนได้ออกมาตรการเร่งรัดการ
ลงทุนในปี 2558-2559 และก าหนดให้มีผลครอบคลุมโครงการลงทุนที่ยี่นขอรับการส่งเสริมตัง้แต่ 1 มกราคม 2558 
ถึงภายในเดือน มิถุนายน 2559 และต้องเร่ิมด าเนินการจริงทั้งการผลิตหรือการให้บริการภายในสิ้นปี 2560  ตาม
เงื่อนไข พร้อมออกนโยบายส่งเสริมการพัฒนา  คลัสเตอร์อุตสาหกรรม     

  อุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจและขอค าปรึกษาการขอรับการส่งเสริม ได้แก่ พลังงาน
ทดแทน  อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
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สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-กันยายน  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

เดือนมกราคม – กันยายน ปี 2558 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณูปโภค 21  20,126  397 
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 57  11,965  2,369  
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 15  7,691  1,778  
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 27  2,687  1,601  
แร่ เซรามิกส ์และโลหะขั้นมูลฐาน 4  1,341  382  
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 8  434  574  
อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , เส้ือผ้า ) 11  338  1,300  

รวม 143  44,582 8,401 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

มหาสารคาม 1 5,500 360 ชัยภูมิ 8 18,219 23 
ร้อยเอ็ด 3 2,580 213 นครราชสีมา 83 10,346 5,615 
อุดรธานี 6 1,663 471 อุบลราชธานี 4 2,528 228 
สกลนคร 3 950 311 บุรีรัมย ์ 16 1,194 373 
ขอนแก่น 7 366 461 สุรินทร์ 3 279 78 
มุกดาหาร 1 292 34 อ านาจเจริญ 2 234 56 
นครพนม 1 190 110 ยโสธร 2 192 28 
หนองคาย 1 14 3 ศรีสะเกษ 2 35 37 

หนองบัวล าภู        
กาฬสินธุ ์        

เลย        
บึงกาฬ        

        

รวม 23 11,555 1,963 รวม 120 33,027 6,438 
  
 
 



 
  โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2558   จ านวน 
14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 4,301 ล้านบาท การจ้างงาน 980 คน  

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนกันยายน 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
1.  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลังแปรรูป (Modified Starch) ในนาม บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช     

โค้ตติ้ง จ ากัด เงินลงทุน 13 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
2. กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ (Forging Parts) ในนาม บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จ ากัด เงินลงทุน 

601 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการนครราชสีมา 

 อุตสาหกรรมเบา  
3. กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับหรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ (Jewelry) ในนาม 

บริษัท โกลด์ แอนด์ เจมส์ จ ากัด เงินลงทุน 25 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการนครราชสีมา 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง 
 4. กิจการผลิตการเคลือบผิว (Surface Treatment) ในนาม บริษัท ทีนา เซอร์วิส เทคโนโลยี จ ากัด 
เงินลงทุน 35 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  
 5. กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต์ (Plastic Parts for Automotive ) ในนาม 
นางสาวอัญมณี  รอดประจง เงินลงทุน 18 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  
 6. กิจการผลิตSocket CP ในนาม นางสุนทรี รอดประจง  เงินลงทุน 78 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดนครราชสีมา  
 7. กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ (Metal Parts) ในนาม นางสุนทรี รอดประจง  เงินลงทุน 200 ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  
 8. กิจการผลิต Mould & Die Parts  ในนาม บริษัท เจ เอส อาร์ เทคโนโลยี จ ากัด  เงินลงทุน 110 
ล้านบาท หุ้นไทย-เยอรมน ี ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  
 9. กิจการผลิต Aluminium Die Casting Parts   ในนาม บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติง้ จ ากัด         
เงินลงทุน 530 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  

 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 10. กิจการผลิต Drive Recorder   ในนาม บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด  เงินลงทุน 8 ล้านบาท  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  

 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
 11. กิจการผลิตเชือกฟาง (Plastic Rope) ในนาม นางสาวอิงกมล  ทองตันวรภัทร  เงินลงทุน 5 ล้าน
บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดศรีสะเกษ 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
 12. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไบโอก๊าซ ในนาม บรษิัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  เงินลงทุน 155 
ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา       

http://www.boi.go.th/upload/2_50525.pdf
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=370218
http://www.boi.go.th/upload/2_50525.pdf
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=375021
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=377554
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=377554
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=370656
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=370211
http://www.boi.go.th/upload/5_35526.pdf
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=372243
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=372243
http://www.boi.go.th/upload/6_57883.pdf
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=370533


 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 เหมืองแร่  เซรามิกส ์ และโลหะขั้นมูลฐาน 

1. กิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัด (Biomass Pellet) ในนาม บริษัท รุ่งเจริญรีนิวอาเบิล เอนเนอร์ยี จ ากัด 
เงินลงทุน 430 ล้านบาท หุ้นไทย-เกาหลี ที่ตั้งโครงการจังหวัดร้อยเอ็ด 

2. กิจการผลิตอาหารสัตว์ อบพืช&ไซโล ในนาม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เงินลงทุน 
2,093 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดร้อยเอ็ด  

  
 

http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=376333
http://119.63.77.170/boiinfo/program/bis/SelectRegion.php?pjid=369147

