
  
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกรกฎาคม  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2558 โครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   9  โครงการ  มูลค่าเงินลงทนุประมาณ   6,865    ล้านบาท  
การจ้างงาน 380 คน  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนและการจ้างงาน
ลดลง โครงการที่ได้รับการส่วนเสริมส่วนใหญ่เป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภค 4 โครงการ เกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร 3 โครงการ และ เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 2 โครงการ   

  สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น ร้อยละ 56 ของจ านวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัต ิ โครงการที่คนต่างชาติ (สาธารณรัฐเกาหลี,ญี่ปุ่น)ถือหุ้น ร้อยละ 33 โครงการที่คนไทยร่วมหุ้นคน
ต่างชาติ (ญี่ปุ่น) ร้อยละ 11  

  โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเดือนกรกฎาคม 2558 มี 9 โครงการได้แก่ 
กิจการผลิตแป้งแปรรูป  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  กิจการผลิต LLDPE STRETCH 
FILM  กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน  กิจการโรงแรม  กิจการผลิตเยื่อกระดาษ 

 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนกรกฎาคม 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตแป้งแปรรูป (MODIFIED STARCH)  ในนาม นางธิดารัตน์  รอดอนันต์  เงินลงทุน 

84 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
2.  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง (Native Starch) ในนาม นางธิดารัตน์  รอดอนันต์ เงินลงทุน 

600 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
3.  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken Raising) ในนาม บริษทั กู๊ดส์ ออฟ ไทย จ ากัด       เงินลงทุน 

80 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

2112/22  ถ.มติรภาพ  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา  30000    ฉบับที่ 7 / 2558    วันที่  11  สิงหาคม  2558 
โทรศัพท์   044-213184-6      โทรสาร 044 -213182        http://korat.boi.go.th  : E-mail  korat@boi.go.th    
                        

http://korat.boi.go.th/
mailto:korat@boi.go.th


 เคมีภัณฑ์  กระดาษ  และพลาสติก 
4. กิจการผลิต LLDPE STRETCH FILM ในนาม บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เงินลงทุน 

485 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการนครราชสีมา 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
 5. กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC)      ในนาม 
บริษัท ไนไกโกลเบสท์โคราช จ ากัด เงินลงทุน 10 ล้านบาท ร่วมทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น  ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดนครราชสีมา       
 6. กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office : TISO)  
ในนาม NILS ROTTMANN  เงินลงทุน 10 ล้านบาท หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา       
 7. กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office : TISO)  
ในนาม NILS ROTTMANN เงินลงทุน 7 ล้านบาท หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา       
 8. กิจการโรงแรม ในนาม นางกรรณิการ์  จุไรวรรณสุทธิ เงินลงทุน 89 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  
ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุรินทร์ 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 เคมีภัณฑ์  กระดาษและพลาสติก  

1. กิจการผลิตเยื่อกระดาษ (Pulp Paper) ในนาม นายสมศักดิ์  ดารารัตนโรจน์  เงินลงทุน 5,500  
ล้านบาท ร่วมทุนไทยและญี่ปุ่น ที่ตั้งโครงการจังหวัดมหาสารคาม 

สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-กรกฎาคม  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 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 54 7,162 4,136 
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 1 5,500 360 สุรินทร์ 2 239 58 
หนองบัวล าภู    ศรีสะเกษ 1 30 30 

ร้อยเอ็ด        
กาฬสินธุ ์        

เลย        
บึงกาฬ        

        

รวม 20 8,975 1,750 รวม 85 29,407 4,881 
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โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

เดือนมกราคม - กรกฎาคม ป ี2558 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

บริการและสาธารณปูโภค 18 19,915 326 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 41 8,110 1,834 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 14 7,686 1,771 

ผลิตภัณฑโ์ลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 12 1,192 762 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มูลฐาน 3 740 163 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 7 426 498 

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , เสื้อผ้า ) 10 313 1,277 

รวม 105 38,382 6,631 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดกิจกรรม
โครงการชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้าง
ศักยภาพ SMEs  ในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป  
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมปาล์ม 
พลังงานไฟฟ้า  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านการค้า
การลงทุน การตลาด และเชื่อมโยงไปสู่การลงทุน     
ในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2558 ณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่             
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2     044-213184                
 044-213182 หรอื E-mail : Korat@boi.go.th 
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