
  
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนสิงหาคม  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2558 โครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   24  โครงการ   มูลค่าเงินลงทนุประมาณ   1,899    ล้านบาท  
การจ้างงาน 790 คน  เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า จ านวนโครงการเพิ่มขึ้น มูลค่าเงิน
ลงทุนและการจ้างงานลดลง  
  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 22 โครงการ ร่วมหุ้นไทยและ
ต่างชาติ (ญี่ปุ่น)  2  โครงการ 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเดือนสิงหาคม 2558 มี  23  โครงการได้แก่ 
กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ,  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลังและแป้งแปรรูป,  กิจการข้าวสารคัดคุณภาพ,  กิจการผลิต
สาค,ู  กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ,  กิจการผลิต Surface Treatment,  กิจการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์,  กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์,  กิจการผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต์,  กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานยนต์,  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากไบโอแก๊ซ 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนสิงหาคม 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising)  ในนาม บริษัท สุภมิตรอุตสาหกรรมฟาร์ม จ ากัด  

เงินลงทุน 31 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 
2.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม บริษัท อรัณย์กาญจน์ จ ากัด เงินลงทุน 80 

ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
3.  กิจการข้าวสารคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ เงินลงทุน 40 

ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุรินทร์ 
4. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นางกิตติมา วนพงษ์ทิพากร  เงินลงทุน 120 

ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์      
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5. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นางกิตติมา วนพงษ์ทิพากร  เงินลงทุน 120 
ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 

6. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นางกิตติมา วนพงษ์ทิพากร  เงินลงทุน 120 
ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 7. กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลังและแป้งแปรรูป (Native Starch & Modified Starch) ใน
นาม บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จ ากัด   เงินลงทุน 216 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัด
นครราชสีมา 

8. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นายรัฐธรรมนูญ วนพงษ์ทิพากร  เงินลงทุน 
120 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

9. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นายรัฐธรรมนูญ วนพงษ์ทิพากร  เงินลงทุน 
120 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

10. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม นายรัฐธรรมนูญ วนพงษ์ทิพากร  เงินลงทุน 
120 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 11. กิจการข้าวสารคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม นายนายวีระยุทธ  ศิริหิรัญ  เงินลงทุน 
100 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 12. กิจการผลิตสาคู (Sago) ในนาม บริษัท เอ่ียมธงชัย อุตสาหกรรม จ ากัด  เงินลงทุน 75 ล้าน
บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 
 13. กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (Meal Parts for Automotive 
Product) ในนาม นางสุนทรี  รอดประจง  เงินลงทุน 40 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ญี่ปุ่น  ที่ตั้งโครงการจังหวัด
นครราชสีมา 
 14. กิจการผลิต Surface Treatment ในนาม นางสุนทรี  รอดประจง  เงินลงทุน 15 ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 15. กิจการผลิต Surface Treatment ในนาม บริษัท เพิร์ฟเทค จ ากัด  เงินลงทุน 15 ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 16. กิจการผลิต Surface Treatment ในนาม นางสาวอัญมณี  รอดประจง  เงินลงทุน 15 ล้าน
บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 17. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วนยานยนต์ (Electric Car & Automotive Parts) ใน
นาม นายธิเบต  รุ่งโรจน์กิติยศ  เงินลงทุน 120 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 18. กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (Metal Parts for Automotive 
Product) ในนาม นายณรงค์  โลหิตคุปต์  เงินลงทุน 40 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทยญี่ปุ่น  ที่ตั้งโครงการจังหวัด
นครราชสีมา 
 19. กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต์ (Plastic Parts for Automotive) ในนาม 
นางสุนทรี  รอดประจง  เงินลงทุน 28 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา    
 20. กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับรถยนต์ (Metal Part for Automobile) ในนาม          
นางสุนทรี  รอดประจง  เงินลงทุน 49 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
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 21. กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับรถยนต์ (Metal Part for Automobile) ในนาม       
บริษัท สายทิพย์ สแปพาร์ท จ ากัด  เงินลงทุน 102 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัด
นครราชสีมา 

 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 
 22. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ซ (Electricity Power from Bio Gas) ในนาม  
บริษัท เค-โวลเทจ จ ากัด  เงินลงทุน 125 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ทีต้ั่งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 23. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ซ (Electricity Power from Bio Gas) ในนาม  
บริษัท ศุภณัฐ ผลิตไฟฟ้า จ ากัด  เงินลงทุน 31 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  

1. กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Rubber Sheet) ในนาม บริษัท นาคินท์    
รับเบอร์ แลนด์ จ ากัด  เงินลงทุน 57  ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดือนมกราคม-สิงหาคม  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสงูสุด) 
 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

มหาสารคาม 1 5,500 360 ชัยภูมิ 8 18,219 23 
อุดรธานี 6 1,663 471 นครราชสีมา 72 8,573 4,822 
สกลนคร 3 950 311 อุบลราชธานี 4 2,528 228 
ขอนแก่น 7 366 461 บุรีรัมย ์ 16 1,194 373 
มุกดาหาร 1 292 34 สุรินทร์ 3 279 78 
นครพนม 1 190 110 อ านาจเจริญ 2 234 56 
ร้อยเอ็ด 1 57 33 ยโสธร 2 192 28 

หนองคาย 1 14 3 ศรีสะเกษ 1 30 30 
หนองบัวล าภู        

กาฬสินธุ ์        
เลย        

บึงกาฬ        
        

รวม 21 9,032 1,783 รวม 108 31,249 5,638 
  
 
 



โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

เดือนมกราคม – สิงหาคม ป ี2558 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณปูโภค 20 19,971 351 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 54 9,429 2,179 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 14 7,686 1,771 

ผลิตภัณฑโ์ลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 21 1,716 1,182 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มูลฐาน 3 740 163 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 7 426 498 

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , เสื้อผ้า ) 10 313 1,277 

รวม 129 40,281 7,421 

 

 
 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดกจิกรรมโครงการชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้าง

ศักยภาพ SMEs  ในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป  อุตสาหกรรมเกษตรอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมปาล์ม พลังงานไฟฟ้า  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในด้านการค้าการลงทุน การตลาด และเชื่อมโยงไปสู่การลงทุนในภูมิภาค ระหว่างวันที่    
9-12 กันยายน 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2       044-213184                   
 044-213182 หรือ E-mail : Korat@boi.go.th 
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