
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 มี 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   96  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ   31,417    
ล้านบาท  การจ้างงาน 6,017 คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า จ านวนโครงการ รวมทั้ง
มูลค่าเงินลงทุนและการจ้างงาน เพ่ิมขึ้น ตามตารางสถิติ   

  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 68 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (ญี่ปุ่น
ไต้หวัน,สหราชอาณาจักร,อเมริกา,เนเธอร์แลนด์ และจีน) 21 โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (ออสเตรเลีย
สิงคโปร์) 1 โครงการ  
  การกระจายขนาดการลงทุน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ 8 โครงการ 
ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง กิจการเลี้ยงสุกรขุน และโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 88 โครงการ ได้แก่ กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  กิจการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง  กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ  กิจการผลิตผ้าลูกไม้  กิจการผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม กิจการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ กิจการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม เช่น CYLINDER BLOCK FRONT  
เป็นต้น และชิ้นส่วนโลหะ เช่น COMPRESSOR HOUSING เป็นต้น  กิจการผลิตซอฟ์ตแวร์  กิจการผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ (Plastic Parts for Industrial Goods), กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ กิจการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก กิจการผลิตไข่ไก่เชื้อ กิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัด กิจการ
ผลิตเนื้อสัตว์เสียบไม้แช่แข็ง กิจการผลิตวงกบประตูหรือวงกบหน้าต่างพลาสติก  

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2558 

 

 2557 
มกราคม-มิถุนายน 

เพ่ิม/ลด (%) 
สถิติอนุมัติ 

มกราคม-มิถุนายน 2558 
2557 2558 อีสานบน อีสานล่าง 

จ านวนโครงการ 136 56 96 71.42 19 77 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 84,492 5,484.5 31,417 473 3,475 27,942 

การจ้างงาน(คน) 10,764 1,977 6,017 204 1,390 4,627 
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สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม-มิถุนายน ป ี2558 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณปูโภค 14 19,699 234 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 38 7,346 1,690 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 12 1,701 1,393 

ผลิตภัณฑโ์ลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 12 1,192 762 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มูลฐาน 3 740 163 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 7 426 498 

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , ตัดเย็บเสื้อผ้า ) 10 313 1,277 

รวม 96 31,417 6,017 

 

   

 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 3 950 311 นครราชสีมา 47 5,886 3,820 
ขอนแก่น 7 366 461 อุบลราชธานี 4 2,528 228 
มุกดาหาร 1 292 34 บุรีรัมย ์ 12 803 322 
นครพนม 1 190 110 อ านาจเจริญ 2 234 56 
หนองคาย 1 14 3 ยโสธร 2 192 28 

มหาสารคาม    สุรินทร์ 1 150 30 
หนองบัวล าภู    ศรีสะเกษ 1 30 30 

ร้อยเอ็ด        
กาฬสินธุ ์        

เลย        
บึงกาฬ        

        

รวม 19 3,475 1,390 รวม 77 27,942 4,627 
  
 
 



 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 
2558 จ านวน 9 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุนประมาณ 2,073 ล้านบาท การจ้าง
งาน 1,063 คน ได้แก่ กิจการผลิตแป้ง
มันส าปะหลัง,  กิจการผลิตรถเข็นคนไข้
และรถเข็นคนไข้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

เก้าอ้ีอาบน้ าและนั่งถ่าย ชิ้นส่วนรถเข็นคนไข้,  กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ยกเว้นไม้หวงห้าม),  กิจการผลิตการ
เคลือบผิว,  กิจการผลิตสลักภัณฑ์ เช่น Screw, Bolt และ Nut เป็นต้น,  กิจการผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง เช่น 
Video Camera เป็นต้น, กิจการส ารวจโปแตส (Potash Prospecting)  และกิจการผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส
ส าหรับรถระบบราง 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนมถิุนายน 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง (Native Starch) ในนาม นายวิวัฒน์ชัย  จิรเกษมสุข เงินลงทุน 

190 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
2.  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง (Native Starch) ในนาม บริษัท อุบล สตาร์ช จ ากัด เงินลงทุน 

1,387 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 

 อุตสาหกรรมเบา (เสือ้ผ้า/สิ่งทอ) 
3. กิจการผลิตรถเข็นคนไข้และรถเข็นคนไข้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เก้าอ้ีอาบน้ าและนั่งถ่าย ชิ้นส่วน

รถเข็นคนไข้ (Wheelchair & Power Wheelchair, Shower Chair and Commode Chair, Parts of 
Wheelchair) ในนาม บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จ ากัด เงินลงทุน 9 ล้านบาท หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการ
นครราชสีมา 

4. กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ยกเว้นไม้หวงห้าม) ในนาม บริษัท  นีสเทิร์นอินดัสทรี จ ากัด เงินลงทุน 19 
ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง 
 5. กิจการผลิตการเคลือบผิว (Surface Treatment) ในนาม นายธิเบต  รุ่งโรจน์กิตติยศ เงินลงทุน 
20 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  
 6. กิจการผลิตสลักภัณฑ์ เช่น Screw, Bolt และ Nut เป็นต้น ในนาม นางนงนภัส  กล่อมพิรุณ     
เงินลงทุน 80 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  

 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 7. กิจการผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง เช่น Video Camera ในนาม บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพ
เน้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด เงินลงทุน 188 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา       
 
 
 

 
เดือนมิถุนายน 

เพิ่ม/ลด (%) 
2557 2558 

จ านวนโครงการ 9 9 0 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 1,324.1 2,073 56.56 
การจ้างงาน(คน) 346 1,063 207 



 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 เหมืองแร่  เซรามิกส ์ และโลหะขั้นมูลฐาน 

1. กิจการส ารวจโปแตส (Potash Prospecting) ในนาม บริษัท ไชน่าหมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด เงินลงทุน 140 ล้านบาท หุ้นจีนทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสกลนคร 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง 
2. กิจการผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสส าหรับรถระบบราง ในนาม Mr.Franz Roecker เงินลงทุน 40      

ล้านบาท หุ้นไทย-เยอรมัน ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น  
  

 
 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้างศักยภาพ 

SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมกระเษพลาสติก และเขตเศรษฐกิจ
การค้าชายแดน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในด้านการค้าการลงทุน การตลาด โลจิสติกส์  และเชื่อมโยงไปสู่การลงทุน
ในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2  044-213184   044-213182 

หรือ E-mail : Korat@boi.go.th 
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