
 
 

 

ภาวะการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2558  

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2558  โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น  27  โครงการ เงินลงทุน  3,699  ล้านบาท การจ้างงาน 1,132 คน  
เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปี 2557  จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมขึ้นถึงสองเท่าตัว  
โดยเฉพาะมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนถึงหกเท่าตัว  และการจ้างงาน 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเดือนมีนาคม 2558 ได้แก่ กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
กิจการเลี้ยงเป็ดเนื้อ,  กิจการผลิตแป้งแปรรูป,  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง, กิจการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม
ขึ้นรูป,  กิจการผลิตเหล็กแท่ง(BILLET) และเหล็กรูปพรรณ (STEEL SECTION),  กิจการผลิตที่จับด้ามไม้
กอล์ฟ(GOLF GRIP), กิจการผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับยานพาหนะ เช่น WEATHERSTRIP เป็นต้น, กิจการผลิต
ชิ้นส่วนยางส าหรับยานพาหนะ เช่น RUN CHANNEL เป็นต้น และกิจการผลิตผ้าพลาสติก  บรรจุภัณฑ์
พลาสติกทอสานและบรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติก   
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมีนาคม ปี 2557  เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม  ปี 2558 

 

   

 

 

 

สถิติอนุมัติ 
ม.ค. – มี.ค. 

สถิติอนุมัติ 
มีนาคม 2558 

อีสาน
ตอนบน 

(12 จังหวัด) 

อีสาน
ตอนล่าง 

(8 จังหวัด) 
2557 2558 2557 2558 2558 

จ านวนโครงการ 27 58 9 27 2 25 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 1,950.1 23,591 495.1 3,699 652 3,047 
การจ้างาน(คน) 1,170 2,101 93 1,132 184 948 

2112/22  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000       ฉบับท่ี 3 / 2558  วันที่  17  เมษายน 2558 
โทรศัพท์   044-213184-6      โทรสาร 044 -213182       http://korat.boi.go.th  : E-mail  korat@boi.go.th    
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สถิติโครงการที่ได้รับอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
เดือนมกราคม - มีนาคม  ปี 2558 (เรียงตามล าดับมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

          อีสานตอนบน                                                              อีสานตอนล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติอนุมัตกิารส่งเสริมการลงทุนจ าแนกตามประเภทกิจการ 
เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 (เรียงตามล าดบัมูลคา่เงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทกิจการ 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

บริการ และสาธารณูปโภค 9 18,941 198 

เกษตรกรรม และผลิตผลการเกษตร 24 2,429 713 
เคมีภัณฑ์  กระดาษ  และพลาสติก 9 972 469 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 2 600 73 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 4 301 114 
อุตสาหกรรมเบา 6 232 391 
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 116 143 

รวม 58 23,591 2,101 
 

   
 12   จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 
 

 เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้าง
งาน (คน) 
 

   
 8   จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 
 

 เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 
 

อุดรธานี 2 618 110 ชัยภูมิ 7 18,177 9 
สกลนคร  1 360 150 นครราชสีมา 28 2,915 1,200 
มุกดาหาร 1 292 34 บุรีรัมย ์ 12 803 322 
ขอนแก่น 2 54 18 อ านาจเจริญ 2 234 56 

มหาสารคาม    ยโสธร 1 103 14 
หนองคาย    ศรีสะเกษ 1 30 30 
กาฬสินธุ ์    อุบลราชธานี  1 5 68 
ร้อยเอ็ด    สุรินทร์    
นครพนม        

เลย        
บึงกาฬ        

หนองบัวล าภู        

รวม 6 1,324 312 รวม 52 22,267 1,789 
  



รายละเอียดโครงการท่ีได้รับการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนเดือนมีนาคม 2558 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 
  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
 1. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  ในนาม นางมัณฑนา  เหล่าจิรการ  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  การจ้างงาน  36  คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย ์  
 2. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นางมัณฑนา  เหล่าจิรการ  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  การจ้างงาน  36  คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย ์    
 3. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นางมัณฑนา  เหล่าจิรการ  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  การจ้างงาน  36  คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย ์    
 4. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
2,047,500 ตวั เงินลงทุน 55 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  การจ้างงาน  22  คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย ์    
 สถานที่ติดต่อ บริษัท ธนะรุ่งรกัษ์ฟาร์ม จ ากัด  เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระตาดพฒันา อ.หนองกี่             
จ.บุรีรัมย์ 32140 
 5. กิจการเลี้ยงเป็ดเนื้อ ในนาม นายสมเกียรติ  ฤกษ์วรัญญู  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
979,500 ตวั เงินลงทุน 60 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้ง  จังหวัดชัยภูมิ     
 6. กิจการผลิตแป้งแปรรูป ในนาม นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
49,500 ตนั เงินลงทุน 200 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 58 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 29 หมู่ที่ 11 ต.งิ้ว  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 30150 
 7. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นายทรงพล  ชิตเจริญ  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  3,110,400 
ตัว เงินลงทุน 100 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราขสีมา     
 8. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นางสาวจินตนา  ฉันทิยานนท์  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,110,400 ตัว เงินลงทุน 100 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน  22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราขสีมา     
 9. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นางสาวสุปราณี ชิตเจริญ  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,110,400  ตัว เงินลงทุน 100 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราขสีมา     
 10. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นางสาวมนปิยา  เต็มบัณฑิต  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
4,992,000 ตัว เงินลงทุน 180 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 32 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราขสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 166 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 
 11. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด  เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170           
โทร.044-605222  
 12. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด  เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170           
โทร.044-605222  
 13. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     



 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด  เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170          
โทร.044-605222  
 14. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด  เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170          
โทร.044-605222 
 15. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ทีต่ั้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด  เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170          
โทร.044-605222 
 16. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
3,000,000 ตัว เงินลงทุน 80 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 22 คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จ ากัด  เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170           
โทร.044-605222 
 17. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท เทพอัมพรฟาร์ม จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
1,320,000 ตัว เงินลงทุน 20 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 16 คน ที่ตั้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท เทพอัมพรฟาร์ม จ ากัด เลขที่ 117 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.หนองโสน อ.นางรอง       
จ.บุรีรัมย์ 31110 

  เหมืองแร่  เซรามิกส์  และโลหะขั้นมูลฐาน 
 18. กิจการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมขึ้นรูป ในนาม บริษัท ชินเอ-คาทาโอกะ แคสติ้ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  2,000 ตัน เงินลงทุน 40 ล้านบาท  หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 
คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานทีต่ิดต่อ  บริษัท ชินเอ-คาทาโอกะ แคสติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 183 หมู่ 3  ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-212008 
 19. กิจการผลิตเหล็กแท่ง(BILLET) และเหล็กรูปพรรณ (STEEL SECTION)  ในนาม         
บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  150,000 ตัน เงินลงทุน 560 ล้านบาท  
หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 55 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด เลขที่ 45/43 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน        
จ.นครปฐม 73110  โทร.02-8058822 

  อุตสาหกรรมเบา (เสื้อผ้า,สิ่งทอ) 
 20. กิจการผลิตที่จับด้ามไม้กอล์ฟ(GOLF GRIP) ในนาม บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  26,000,000 ชิ้น เงินลงทุน 90 ล้านบาท  หุ้นต่างชาติ(U.S.A.)ทั้งสิ้น 
การจ้างงาน 87 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา - โชคชัย   
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-233124 
 21. กิจการผลิตที่จับด้ามไม้กอล์ฟ(GOLF GRIP) ในนาม บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  26,000,000 ชิ้น เงินลงทุน 94 ล้านบาท  หุ้นต่างชาติ(U.S.A.)ทั้งสิ้น 
การจ้างงาน 94 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     



 สถานที่ติดต่อ  บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 156 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-     
โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-233124 

  ผลิตภัณฑ์  เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง 
 22. กิจการผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับยานพาหนะ เช่น WEATHERSTRIP เป็นต้น ในนาม       
บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  2,827,700 ชิ้น  เงินลงทุน 36 
ล้านบาท  หุ้นต่างชาติ(ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา)ทั้งสิ้น การจ้างงาน 8 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จ ากัด 399 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย     
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000  โทร. 044-212974-6 
 23. กิจการผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับยานพาหนะ เช่น RUN CHANNEL เป็นต้น ในนาม บริษัท นิชิ
กาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  2,206,000 ชิ้น เงินลงทุน 34 ล้านบาท  
หุ้นต่างชาติ(ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา)ทั้งสิ้น การจ้างงาน 2 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จ ากัด 399 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย     
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000  โทร. 044-212974-6 

  เคมีภัณฑ์  กระดาษ  และพลาสติก 
 24. กิจการผลิตผ้าพลาสติก  บรรจุภัณฑ์พลาสติกทอสานและบรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติก ในนาม 
บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  9,400 ตัน เงินลงทุน 345 ล้านบาท      
หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 132 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จ ากัด  313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร. 02-6257536-7 
 25. กิจการผลิตผ้าพลาสติก  บรรจุภัณฑ์พลาสติกทอสานและบรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติก ในนาม 
บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  9,400 ตัน เงินลงทุน 313 ล้านบาท      
หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 118 คน ที่ตั้ง  จังหวัดนครราชสีมา     
 สถานที่ติดต่อ  บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จ ากัด  313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร. 02-6257536-7 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  3 (จ.ขอนแก่น) 
  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
 1. กิจการผลิตแป้งแปรรูป ในนาม นายสมยศ  ชาญจึงถาวร  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
48,000 ตัน เงินลงทุน 292 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 34 คน ที่ตั้ง  จังหวัดมุกดาหาร     
 2. กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง ในนาม นายสมยศ  ชาญจึงถาวร  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ  
90,000 ตัน เงินลงทุน 360 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 150 คน ที่ตั้ง  จังหวัดสกลนคร     

  ข่าวสาร BOI              
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอโคราช) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
กระทรวงอุตสาหกรรม  ก าหนดจัดกิจกรรมศกึษาดูงานภาคตะวันออกและเสริมศักยภาพ SMEs  
งานซับคอน 2015 ระหว่างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2558  ณ จังหวดักรุงเทพมหานคร  จังหวัด
ชลบุรี  จังหวัดระยอง    โดยงานซับคอนไทยแลนด์นี้เป็นงานแสดงศักยภาพส าหรับผู้ซื้อชิ้นส่วน



อุตสาหกรรมและผู้ผลิตชิ้นส่วน  ซึ่งเป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่งที่นักลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจไม่ควร
พลาด    อีกท้ังยังมีการเยี่ยมชมกิจการที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  ซึ่งจะท าให้นักลงทุนทราบถึงโอกาสและ
ลู่ทางการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 

ศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ขอเรียนเชิญผูป้ระกอบการและผู้ที่สนใจการศึกษาดูงานฯ 
ดังกลา่ว  โดยตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที่ศนูย์ฯ เบอร์โทรศัพท์ 044-213184 ต่อ 113  
ทางโทรสารหมายเลข  044-213182 หรือ E-mail : Korat@boi.go.th   
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