
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกรกฎาคม  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทนุภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2559 โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน   9  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ   974    ล้านบาท  การจ้างงาน 
163 คน  เมื่อเปรียบเทยีบชว่งเดยีวกันกับปีทีผ่่านมาพบว่า จ านวนโครงการ รวมทั้งมูลค่าเงินลงทุนและการจ้าง
งาน มีสัดส่วนการลงทุนลดลง   
   

    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกรกฎาคม 2559 
จ านวน 9 โครงการ  ได้แก่ กิจการผลิตไอน้ า, กิจการผลิตสารให้ความหวาน ได้แก่ Sorbitol Syrup & Maltitol 
Syrup, กิจก ารผ ลิตยางแผ่นรมควัน , กิจการผลิ ตชิ้นส่วนโล หะ ,  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าห รับ ผลิตภัณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และ กิจการผลิตHigh Value-Added Software     

 
สถิติโครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดือนมกราคม - กรกฎาคม  ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 
 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
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 12   จังหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
  

 เงนิลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

  
   

 8   จังหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

  
 เงนิลงทุน  

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

  

กาฬสินธ์ุ 8 3,567 1,702 นครราชสีมา 27 25,120 3,631 
อุดรธานี 4 1,693 220 บุรีรัมย์ 20 20,473 1,984 
สกลนคร 3 1,655 441 อุบลราชธานี 7 3,269 1,585 
นครพนม 2 1,114 322 ศรีสะเกษ 3 1,373 362 
มุกดาหาร 3 941 198 ยโสธร 2 818 164 
บึงกาฬ 1 826 116 สุรินทร์ 5 394 279 
ร้อยเอ็ด 2 210 34 อ านาจเจริญ 1 300 65 
ขอนแก่น 3 152 239 ชัยภูมิ 0 0 0 

มหาสารคาม        
หนองคาย        

เลย        
หนองบัวล าภู        

รวม 26 10,158 3,272 รวม 65 51,747 8,070 
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โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม-กรกฎาคม ปี 2559 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณูปโภค 11 23,909.00 276 

เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 60 18,593.00 6,944 

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 6 11,130.00 1,890 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 1 6,460.00 467 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 8 1,307.00 821 

อุตสาหกรรมเบา ( ส่ิงทอ , ตัดเย็บเส้ือผ้า ) 5 506.00 944 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน    

รวม 91 61,905 11,342 

รายละเอียดโครงการท่ีได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนกรกฎาคม 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตไอน  า (Steam) ในนาม บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จ ากัด เงินลงทุน 772 ล้านบาท 

หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 
2.  กิจการผลิตสารให้ความหวาน ได้แก่ Sorbitol Syrup & Maltitol Syrup  ในนาม บริษัท สยาม

ซอร์บิทอล จ ากัด เงินลงทุน 24 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
3.  กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Rubber Sheet) ในนาม บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ 

จ ากัด เงินลงทุน 70 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุรินทร์ 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง 
 4.  กิจการผลิตชิ นส่วนโลหะ (Metal Parts) ในนาม บริษัท เนเด็ค (ประเทศไทย) จ ากัด เงินลงทุน 
59 ล้านบาท หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา      

 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 5.  กิจการผลิตชิ นส่วนส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Parts for Electronic Product) ในนาม 
บริษัท เมลเทค คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เงินลงทุน 20 ล้านบาท หุ้นต่างประเทศทั้งสิ้น(ญ่ีปุ่น-เกาหลี) 
ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
 6.  กิจการผลิตไอน  า (Steam) ในนาม บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จ ากัด เงินลงทุน 10 ล้านบาท หุ้นไทย
ทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 



 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  3 (จ.ขอนแก่น) 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
1. กิจการผลิตHigh Value-Added Software  ในนาม นายเผด็จ  จินดา เงินลงทุน 1 ล้านบาท    

หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
2.  กิจการผลิตผลิตไอน  า (Steam) ในนาม บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จ ากัด เงินลงทุน 10 ล้านบาท          

หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดร้อยเอ็ด 
3.  กิจการผลิตผลิตไอน  า (Steam) ในนาม บริษัท เค.เอส. ไบโอ-พลัส จ ากัด เงินลงทุน 8 ล้านบาท 

หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
 
  
 
 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “บีโอไอ กับการให้บริการแบบ Online” ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันพุธท่ี 7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-service แบบ Online ในระบบงานต่างๆ ของส านักงานให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบและใช้งานต่อไป  

 หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 
(นครราชสีมา) โทรศัพท์ 0 4438 4200 หรือ korat@boi.go.th   

 


