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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม   2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2558 โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุน จ านวน 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 588 ล้านบาท การจ้างงาน 470 คน 
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าเงินลงทุน รวมทั้งการจ้างงานลดลง โครงการที่ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางและขนาดย่อม จัดตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา, 
จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดอุบลราชธานี, จงัหวัดยโสธร และจังหวัดอุดรธานี 

  สัดส่วนการลงทุนโดยคนไทยทั้งสิ้น 6 โครงการ และลงทุนโดยคนต่างชาติทั้งสิ้น(ญี่ปุ่น,
ไต้หวัน, เนเธอร์แลนด์, อินเดีย และ U.S.A) 8 โครงการ   

  โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเดือนมกราคม 2558  ได้แก่  กิจการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (Bio Gas), กิจการผลิตผ้าลูกไม้ (Knitted Lace), กิจการผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม (Artificial 
Dental Products), กิจการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (Mould Parts & 
Mould), กิจการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม เช่น CYLINDER BLOCK FRONT  เป็นต้น และชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
COMPRESSOR HOUSING เป็นต้น, กิจการผลิตซอฟ์ตแวร์ (Software), กิจการผลิตโซเดียมคลอไรด์และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ (Sodium Chlorate Power & Potassium Chlorate Power), กิจการผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ (Plastic Parts for Industrial Goods), กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ (Electricity Power from Bio Gas), กิจการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก 
(Precipitated Calcium Carbonate) 

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม  ปี 2558 

 
เดือนมกราคม เพิ่ม/ลด 

(%) 

สถิติอนุมัติ 
มกราคม 2557 

2557 2558 อีสานบน อีสานล่าง 
จ านวนโครงการ 8 14 75 3 11 

เงินลงทุน(ล้านบาท) 682.3 588 -14 59 529 

การจ้างงาน(คน) 652 470 -28 86 384 

2112/22  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000    ฉบับที่ 1 / 2558    วันที่   11  กุมภาพันธ์  2558 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนมกราคม 2558 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

 เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 
1. กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) ในนาม บริษัท ยโสธรไบโอแก๊ส จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละ

ประมาณ 13,800,000 ลูกบาศ์กเมตร  เงินลงทุน 103 ลา้นบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 14 คน  ที่ตั้ง  
จังหวัดยโสธร  

สถานที่ติดต่อ  บริษัท ยโสธรไบโอแก๊ส จ ากัด  เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  
2. กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) ในนาม บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละ

ประมาณ 17,411,000 ลูกบาศ์กเมตร  เงินลงทุน 48 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 11 คน ที่ตั้ง  
จังหวัดนครราชสีมา  

สถานที่ติดต่อ บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จ ากัด  เลขที่ 61-61/1 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 
โทร. 044-758586 

 อุตสาหกรรมเบา  
3. กิจการผลิตผ้าลูกไม้ (Knitted Lace) ในนาม บริษัท จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด มีก าลัง

การผลิตปีละประมาณ 657,000  หลา  เงินลงทุน  30  ลา้นบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 30 คน  ที่ตั้ง  
จังหวัดศรีสะเกษ  

สถานที่ติดต่อ บริษัท จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย 
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทร.045-634333 

4. กิจการผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม (Artificial Dental Products) ในนาม บริษัท เอ็กซา ซี
แลม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 200,000 ชิ้น  เงินลงทุน 5 ล้านบาท  หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น การ
จ้างงาน 68 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดอุบลราชธานี  

สถานที่ติดต่อ  บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด  เลขที่ 213 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210            
โทร.053-380801-2 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
5. กิจการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (Mould Parts & Mould) 

ในนาม บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด มีก าลังการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปีละ
ประมาณ 7,900 ชิ้น  การซ่อมแซ่มชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปีละประมาณ 36 ชุด เงินลงทุน 31 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่น
ทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา  

สถานที่ติดต่อ บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขที่ 351 หมู่ที่ 1          
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร.044-000363 Email : t-kisoo@v-tex.co.jp 

6. กิจการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม เช่น CYLINDER BLOCK FRONT  เป็นต้น และช้ินส่วนโลหะ 
เช่น COMPRESSOR HOUSING เป็นต้น ในนาม บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด มีก าลังการผลิตชิ้นส่วน
อลูมิเนียม เช่น CYLINDER BLOCK FRONT  เป็นต้น ปีละประมาณ 9,000,000  ชิ้น   ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
COMPRESSOR HOUSING เป็นต้นปีละประมาณ 10,500,000 ชิ้น เงินลงทุน 200 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่น
ทั้งสิ้น การจ้างงาน 86 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ติดต่อ บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ ากัด เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 
โทร.044-000661 

mailto:t-kisoo@v-tex.co.jp
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 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 7. กิจการผลิตซอฟ์ตแวร์ (Software) ในนาม บริษัท จี.แมคคาทรอนิค จ ากัด เงินลงทุน 1 ล้าน

บาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 8 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา  

 สถานที่ติดต่อ  บริษัท จี.แมคคาทรอนิกค จ ากัด เลขที่ 189 ถ.มนัส อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 044-269261 

 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
8. กิจการผลิตโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ (Sodium Chlorate Power & 

Potassium Chlorate Power) ในนาม Mr.Abhijith P Merve มีก าลังการผลิตโซเดียมคลอไรด์ 4,840 
ตัน โพแทสเซียมคลอไรด์ 970 ตัน  เงินลงทุน  20  ล้านบาท  หุ้นอินเดียทั้งสิ้น การจ้างงาน 39 คน  ทีต่ั้ง  
จังหวัดนครราชสีมา  

9. กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ (Plastic Parts for Industrial 
Goods) ในนาม บริษัท ทรี แอร์โรว์ส พรีซีชั่น จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 64,512,000 ชิ้น เงิน
ลงทุน 24 ล้านบาท  หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น การจ้างงาน 15 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา  

สถานที่ติดต่อ  บริษัท ทรี แอร์โรว์ส พรีซีชั่น จ ากัด เลขที่ 9/160 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-5165020 

10. กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ (Plastic Parts for Industrial 
Goods) ในนาม บริษัท ซี.แอล.เอส.อินดัสเทรียล จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 6,000,000 ชิ้น 
เงินลงทุน 50 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น การจ้างงาน 85 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา  

สถานที่ติดต่อ บริษัท ซี.แอล.เอส.อินดัสเทรียล จ ากัด เลขที่ 160 หมู่ที่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย         
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000  โทร.044-212698-9 

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

ผลิตไฟฟ้าบ้านหัน จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 1,000 กิโลวัตต์ เงินลงทุน 17 ล้านบาท  หุ้นไทย
ทั้งสิ้น การจ้างงาน 10 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าบา้นหัน จ ากัด  เลขที่ 69/12 รามค าแหง 164 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510  

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  3 (จ.ขอนแก่น) 

 อุตสาหกรรมเบา  
 1. กิจการผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ในนาม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละ

ประมาณ 200,000 ชิ้น เงินลงทุน 5 ล้านบาท หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น การจ้างงาน 68 คน ที่ตั้ง  จังหวัด
อุดรธานี  

สถานที่ติดต่อ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เลขที่ 213 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210 

 อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
 2. กิจการผลิตซอฟต์แวร์ ในนาม นายณัฐวัตร  เจิดพงศาธร  เงินลงทุน 1 ล้านบาท หุ้นไทย

ทั้งสิ้น การจ้างงาน 8 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดขอนแก่น  
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 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 
 3. กิจการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก (Precipitated Calcium Carbonate) ในนาม  

บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  35,000  ตัน  เงินลงทุน  
53  ล้านบาท  หุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น การจ้างงาน 10 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดขอนแก่น  

สถานที่ติดต่อ  บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 88/52 ลุมพินีวิลล์       
ซอยจันทน์ 17 ถ.จันทน์ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2121211 

 

                                      
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มปีระกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2664) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ กกท.ที่ 5/2557 มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)  ***ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560*** 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ทีศู่นย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  044-213184         
 044-213182 หรอื E-mail : Korat@boi.go.th 

 

ข่าวสาร BOI 
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