
 1 

                          
                                       

 

 
         

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกุมภาพันธ ์  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีจ านวน  
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   17  โครงการ   มูลค่าเงินลงทนุประมาณ   19,304   
ล้านบาท  การจ้างงาน  499  คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า สัดส่วนจ านวน
โครงการ รวมทั้งมูลค่าเงินลงทุนและการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ตามตารางสถิติ 

  การกระจายขนาดการลงทุน ส่วนใหญ่มีโครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ่ โดย
โครงการขนาดใหญ่มีถึง 6 โครงการ กิจการพลังงาน ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุดรธานี   

  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 12 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (ญี่ปุ่น) 
2 โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (ออสเตรเลีย,สหราชอาณาจักร และ ญี่ปุ่น) 3 โครงการ  

  โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่  กิจการผลิตไข่ไก่
เชื้อ กิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัด กิจการผลิตเนื้อสัตว์เสียบไม้แช่แข็ง กิจการผลิตวงกบประตูหรือวงกบหน้าต่าง
พลาสติก กิจการผลิตสายไฟฟ้า (CABLE) ส าหรับงานอุตสาหกรรม เช่น LOW SMOKE ZERO HALOGEN 
CABLE และ FIRE RATED CABLES เป็นต้น กิจการผลิต REAR CAMERA  กิจการผลิตก๊าซไนโตรเจน 
กิจการผลิตถังก๊าซคอมโพสิต กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล  

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกุมภาพันธ์  ปี 2558 

 

 
เดือนมกราคม เดือนกุมพันธ์ เพิ่ม/ลด 

(%) 

สถิติอนุมัติ 
กุมภาพันธ์ 2557 

2557 2558 2557 2558 อีสานบน อีสานล่าง 

จ านวนโครงการ 8 14 10 17 80 2 15 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 682.3 588 817.4 19,304 2274.6 719 18,585 
การจ้างงาน(คน) 652 470 522 499 0.96 70 429 

2112/22  ถ.มติรภาพ  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา  30000    ฉบับที่ 2 / 2558    วันที่    20  มีนาคม  2558 
โทรศัพท์   044-213184-6      โทรสาร 044 -213182        http://korat.boi.go.th  : E-mail  korat@boi.go.th    
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนกมุภาพันธ์ 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
1.  กิจการผลิตไข่ไก่เชื้อ (Parent Stock Chick Breeding) ในนาม บริษัท โคราช ไบโอฟาร์ม 

จ ากัด  มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 510,000 ตัน  เงินลงทุน 40 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 9 คน  
ที่ตั้ง  จังหวัดชัยภูมิ 

สถานที่ติดต่อ บริษัท โคราช ไบโอฟาร์ม จ ากัด เลขที่ 125 ต.บ้านคาล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  
 2.  กิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัด (Wood Pellet) ในนาม นายอนุรักษ์  หมอสมบูรณ์  มีก าลังการผลิต
ปีละประมาณ  27,000 ตัน  เงินลงทุน  35 ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน  17  คน  ที่ตั้ง  จังหวดั
นครราชสีมา 

3. กิจการผลิตเนื้อสัตว์เสียบไม้แช่แข็ง ในนาม  บริษัท วีจีเอฟ แพลนท์ 2 จ ากัด มีก าลังการผลิต
ปีละประมาณ  360 ตัน   เงินลงทุน  16  ล้านบาท  ร่วมหุ้นไทย-ญี่ปุ่น การจ้างงาน 44 คน  ที่ตั้ง  จังหวัด
นครราชสีมา  
 สถานที่ติดต่อ บริษัท วีจีเอฟ แพลนท์ 2 จ ากัด เลขที่ 174 หมู่ที่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-334111 

 อุตสาหกรรมเบา (เสือ้ผ้า,สิ่งทอ) 
4. กิจการผลิตวงกบประตูหรือวงกบหน้าต่างพลาสติก (UPVC) ในนาม บริษัท บ้านบุญศิริ จ ากัด 

มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 48,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 8 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 44 คน  
ที่ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ 

 สถานที่ติดต่อ บริษัท บ้านบุญศิริ จ ากัด เลขที่ 67 ถ.ศรีเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 

 อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
5. กิจการผลิตสายไฟฟ้า (CABLE) ส าหรับงานอุตสาหกรรม เช่น LOW SMOKE ZERO 

HALOGEN CABLE และ FIRE RATED CABLES เป็นต้น ในนาม บริษัท ไทรแค๊บ (ประเทศไทย) จ ากัด 
มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 300,000 เมตร เงินลงทุน 99 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ออสเตรเลีย การจ้างงาน 
27 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท ไทรแค๊บ (ประเทศไทย) จ ากัด  เลขที่ 785 ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-6394250-2 

6. กิจการผลิต REAR CAMERA ในนาม บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 968,000 ชิ้น เงินลงทุน 15 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น การจ้างงาน 100 
คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 189 หมู่ที่ 3    
ถ.ราชสีมา-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-212863-4 

 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
7. กิจการผลิตก๊าซไนโตรเจน (GASEOUS NITROGEN) ในนาม บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 5,694,000 ลูกบาศก์เมตร เงินลงทุน 54 ล้านบาท ร่วมหุ้น
ไทย-บริติซ-อเมริกา-พม่า การจ้างงาน 3 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
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 สถานที่ติดต่อ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด     
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-3386100 

8. กิจการผลิตถังก๊าซคอมโพสิต (COMPOSITE FIBER GAS CYLINDER) ในนาม บริษัท พี เอ พี 
กรีน เอ็นเนอร์ยีรีเทล จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 100,000 ใบ เงินลงทุน 75 ล้านบาท หุ้นไทย
ทั้งสิ้น การจ้างงาน 37 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ติดต่อ บริษัท พี เอ พี กรีน เอ็นเนอร์ยีรีเทล จ ากัด เลขที่ 240/48 อโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 
22 ซ.รัชดาภิเษก 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-6928404-10 

9. กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ (Plastic Parts for Industrial 
Goods) ในนาม บริษัท ไทย ซีสเทค เคียววา จ ากัด มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 27,600,000 ชิ้น  
เงินลงทุน 38 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น การจ้างงาน 30 คน  ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 

สถานที่ติดต่อ บริษัท ไทย ซีสเทค เคียววา จ ากัด เลขที่ 179 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 30320 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
10. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ในนาม นายสันธชัย  กลิ่นฟุ้ง  มีก าลังการผลิตปีละ

ประมาณ  2,832  กิโลวัตต์  เงนิลงทุน 128 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 28 คน  ที่ตั้ง  จังหวัด
อ านาจเจริญ  

11. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในนาม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  มีก าลัง
การผลิตปีละประมาณ  46,000  กิโลวัตต์   เงินลงทุน  3,129  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน  
ที่ตั้ง  จังหวัดชัยภูมิ 

สถานที่ติดต่อ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15        
ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

12. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในนาม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  มีก าลัง
การผลิตปีละประมาณ  92,000  กิโลวัตต์   เงินลงทุน  5,562  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน  
ที่ตั้ง  จังหวัดชัยภูมิ 

สถานที่ติดต่อ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15  
ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

13. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในนาม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  มีก าลัง
การผลิตปีละประมาณ 57,500 กิโลวัตต์  เงินลงทุน 2,920 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน  ที่ตั้ง  
จังหวัดชัยภูมิ 

สถานที่ติดต่อ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15  
ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

14. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในนาม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  มีก าลัง
การผลิตปีละประมาณ  57,500  กิโลวัตต์   เงินลงทุน  3,129  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน  
ทีต่ั้ง  จังหวัดชัยภูมิ 

สถานที่ติดต่อ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15  
ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

15. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในนาม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  มีก าลัง
การผลิตปีละประมาณ  48,300  กิโลวัตต์   เงินลงทุน  3,337  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน  
ที่ตั้ง  จังหวัดชัยภูมิ 
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สถานที่ติดต่อ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15  
ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
16. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ในนาม นายธีระกาญจน์  ไชยสุขธนานนท์ มีก าลังการผลิต

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพปีละประมาณ  1,416  กิโลวัตต ์ และก๊าซชีวภาพ 653 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เงินลงทุน  
106  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 28 คน  ที่ตั้ง  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
1. กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ในนาม บริษัท อุดรไบโอแมส จ ากัด มีก าลังการผลิตปี

ละประมาณ  9,900  กิโลวัตต์  เงินลงทุน  613  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 42 คน  ที่ตั้ง  จังหวัด
อุดรธานี  

สถานทีต่ิดต่อ บริษัท อุดรไบโอแมส จ ากัด เลขท่ี 141 หมู่ที่ 13 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เชียงยืน อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 โทร.044-441479 

              

 

 

 
 
 
 
 

 

 


